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    Október 23-ai ünnepség iskolánkban 
 

Idén is megemlékeztünk az 1956. október 23.-ai forradalomról. Az ünnepségre október 22-én pénteken került 

sor, melynek a Művelődési Ház adott otthont. A műsor a Himnusszal és a zászlóbevitellel kezdődött.  

Az ünnepi műsorról - ahogyan tavaly is - a diákszínpad gondoskodott, kiegészülve az énekkarral. Felkészítő 

tanáruk, Székelyfalvi Gáborné Katika néni volt, közreműködött Virágné Hamar Nóra tanárnő. Az előadás cso-

dálatosra sikerült. Hallhattunk énekszót gitár kísérettel, verset kicsiktől és nagyoktól, láthattunk korabeli film-

bejátszást a forradalom napjairól. 

Majd Klárika néni - iskolánk igazgatója - szavaiból tudhattuk meg, hogyan élte meg egy kisfiú a forradalom 

eseményeit, s mit üzen az ünnep számunkra.  

A megemlékezés - ahogyan szokott - a Szózattal majd a zászlókivitellel ért véget. Ezután mindenki visszament 

az iskolába, és folytatódott a tanítás a megszokott rend szerint. 

A műsorral a tanulók az esti városi ünnepségen is felléptek, a felnőtt közönség előtt is sikert arattak. 

               Vera 

A megemlékezés pillanatai képekben: 
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Nagy Milán énekel 



Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja - Nemzeti gyásznap 
 

„A 13 aradi iszkolás helyett maradt, mert bennük becsület van, nem pedig harag...” 

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alap-

ján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek 

osztrák fogságba.  

Így a nemzet vértanúi lettek: Leiningen-Westerburg Károly, Damjanich Lajos, Török Ignác, Aulich Lajos, Vé-

csey Károly, Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Nagy-Sándor József, Knézich Károly, Schweidel József, Kiss 

Ernő, Lahner György, Poeltenberg Jenő . 

 
Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten gróf Batthyány Lajos első magyar mi-

niszterelnököt is halálra ítélték. Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy 

hangzik, mint egy bibliai prófécia: "Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a 

föld színéről! Őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás 

legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!" 

E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott közszájon ebben az időben Ferenc Józseffel kapcso-

latban. Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal kell bűnhődnie az aradi vértanúkért. Aki nem 

hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizonyára elgondolkoztatja, hogy mit mért a sors a későbbiekben az 

uralkodóra és családjára. 

 1. Ferenc József első gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több, mint 1 éves korában meghalt.  

 2. Sógornője, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában megőrült.  

 3. Alig két héttel később Habsburg Matild főhercegnő tűzhalál áldozata lett.  

 4. Újabb két hétbe se telt, és Queretaróban agyonlőtték Ferenc József öccsét, Miksa császárt.  

 5. 1889. január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös lett öngyilkos.  

 6. 1891-ben a tengereken eltűnt a főhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, Nepomuk János  

      Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel. 

 7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly főherceg.  

 8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László főherceg.  

 9. Tűzvész áldozata lett Zsófia főhercegnő, Ferenc József sógornője.  

 10. 1898. szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevű anarchista leszúrta Erzsébet királynét.  

 11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild főhercegnő.  

 12. - 13. Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek Zsófiát 

 

Az aradi 13 kivégzése előtt elhangzott utolsó mondatok: 

 

Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. 

 

Damjanich János: Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. 

 

Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy 

mindig csak őt szolgáltam. 

 

Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón sze-

retett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot. 

 

Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. 

 

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az aposto-

lok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. 

 

Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata. 

 

Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életem-

ben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. 

 

Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette 

így össze a kártyákat. 



Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi 

forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. 

 

Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjú-

ság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. 

 

Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. 

 

Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. 

   Merci 

1956 - Az utolsó lélegzetvétel 

Sokaknak csak egy szabadnap az évben. Másoknak a „köztársaság ünnepe”, vagy a „demokrácia napja”, a 

többség számára pedig egy a fájdalmasan sok elbukott szabadságküzdelem közül, rövid epizód a nemzet több 

évszázados idegen elnyomásának történetében. Csak hogy ez a néhány mámoros, csodálatos nap felforgatta a 

világtörténelmet: a közönyösek is lelkesek, s a gyávák is bátrak voltak.  

1956 nem csak egy volt az elbukott szabadságküzdelmek közül. A vérbe fojtott forradalom és szabadságharc az 

elmúlt hatvan év origója, az a dolog, amelyhez folyton kénytelenek vagyunk visszatérni, ha bármit is meg aka-

runk érteni abból, ami azóta történt és történik velünk.  

Történelmünk mindmáig utolsó pillanata, amikor nemzetként tudtunk megmozdulni, nemzetként tudtunk győz-

ni, és nemzetként is tudtunk elbukni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márai Sándor — Mennyből az angyal 
(részletek) 

„Mennyből az angyal – Menj sietve  

Az üszkös, fagyos Budapestre.  

Oda, ahol az orosz tankok  

Között hallgatnak a harangok.  

Ahol nem csillog a karácsony.  

Nincsen aranydió a fákon,  

Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.  

Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.  

Szólj hangosan az éjszakából:  

Angyal, vigyél hírt a csodáról (…) 

 

(…)Nem érti ezt az a sok ember,  

Mi áradt itt meg, mint a tenger?  

Miért remegtek világrendek?  

Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.  

De most sokan kérdik: mi történt?  

Ki tett itt csontból, húsból törvényt?  

És kérdik, egyre többen kérdik,  

Hebegve, mert végképp nem értik –  

Ők, akik örökségbe kapták –:  

Ilyen nagy dolog a Szabadság?” 
 

Merci 

Tankok Pest utcáin 1956-

ban 



Magyar dal napja 

A Magyar dal napja Presser Gábor ötlete nyomán életre hívott zenei rendezvény. Először 2008-

ban rendezték meg a Sziget Fesztivál „nulladik” napján. A hétórás koncerten a magyar könnyűze-

ne több korszakának és stílusának képviselői játszották el saját dalaikat, illetve más előadókét. 

Voltak kifejezetten erre az alkalomra létrejött zenekarok is, mint például a 

Rock Alltars. A rendezvény ebben a formájában egyszeri alkalom volt.  

2009-ben szeptember 13-án tartották, majd ezt követően megállapodás 

született, hogy minden év szeptemberének második vasárnapján rendezik 

meg. Sok városban vannak erre az eseményre létrejött programok. Buda-

pesten például az egyes zenei stílusok képviselői ilyenkor önálló színpadokat állítanak.  

A 2010-es évre Eger nyerte el a Magyar dal napjának fővárosa címet, ahol a Dobó téren 

magyar előadók magyar dalaikkal szórakoztatták a közönséget. A rendezvény ebben az évben is szeptember 

második vasárnapján, szeptember 12-én került megrendezésre.      Kristóf 

Zenei világnap 

Az Unesco Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre 

emelte október 1-jét a Zene világnapja rangjára. Ez a nap a zeneművé-

szet legnagyobb alakjaira emlékeztet bennünket, segíti a különböző 

kultúrák zenéinek jobb megismerését. Iskolánk is minden évben csat-

lakozik ehhez az eseményhez., mely általában az újszászi gimnázium-

ban kerül megrendezésre. Ilyenkor a gimnázium tanulói, és az általá-

nos iskola énekkarosai, valamint néptáncosai lépnek fel.  

Az idén október 9-én került megrendezésre ez az esemény. Az ovisok-

tól a középiskolásokig sok fiatal lépett fel ének, zene és tánctudását 

megmutatva. Iskolánkból Földi Emese, Becskereki Nikolett és Tűri 

Alexandra furulyával, Szaszkó Szilárd zongorával és a Zengő Gyer-

mekkórus énekszóval nyűgözte le a közönséget. A gimnázium tanulói 

hangszeres tudásukat mutatták be, az óvodások pedig népi gyermekjátékokkal szórakoztatták a jelenlévőket. 

               Viki 

Zenei vetélkedő iskolánkban 

Iskolánk adott helyet október 16-án egy nagyszabású zenei vetélkedőnek. A felső tagozatosak közül minden 

évfolyamról voltak jelen érdeklődő diákok, akik muzsikus játékok, gyakorlati és elméleti feladatok megoldásá-

val adtak számot zenei tudásukról.  

A több, mint hetven diák énekszóval és valódi mesterek dallamaival töltötte el ezt a hangulatos délutánt. A ve-

télkedőt megtisztelte jelenlétével Vajna Katalin zenepedagógus, az Ádám Jenő Zeneiskola alapítója és elnöke, 

valamint Varga Károly nyugalmazott tanár úr is, nagy múltú zenei szaktekintély.  

             Viki és Noémi 

A vetélkedő tanulók 

A zsűri tagjai 

Varga 

Károly 

tanár úr 

és a gye-

rekek 



A népmese napja - Benedek Elek születésnapja 

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a 

népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbadása. Kezdeményezték tehát, 

hogy szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmesék napja.  

E megemlékezést első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A népmese napjának 

célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógu-

sok, illetve a meseszerető gyerekek ezen a napon kü-

lön tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más 

népek meséi felé. 

A mi iskolánk is csatlakozott a rendezvényhez főként az alsós diákok 

örömére. E napon ugyanis a II. emeleti aulában az óraközi szünetekben 

magyar népmeséket nézhettek a tanulók kivetítő segítségével. Nagy volt 

a nyüzsgés a vetítővászon előtt, mindenki megtalálhatta a kedvencét. 

Reméljük, jövőre is lesz hasonló vetítés.     Viki 

Magyar népmesék 

A Magyar népmesék című rajzfilm nagy múlttal rendelkezik. Erről szüleink 

tudnának bővebben mesélni, de azért én is megpróbálom pár mondatban leírni a 

gondolataimat. 

Kezdete már az 1800-as évekre tehető, ugyanis már Arany László is írt népme-

séket, igaz ezek, még nem film formájában jelentek meg. Az összegyűjtött me-

sék az 1970-es években rajzfilm formájában is megjelennek a Kecskeméti Ani-

mációs Filmstúdió leányvállalatának köszönhetően. Ez a stúdió volt az első ma-

gyar vidéki filmgyártó műhely. Eleinte bedolgozó műhelyként működött, később önállóvá vált. Dicsőségeit 

tekintve különböző fesztiválokon 53 díjat nyert el. A stúdió egyik legnagyobb sikere a Magyar népmesék, 

amely a magyar filmgyártás aranykorából való. A rendezők: Horváth Mária, Jankovics Marcell, Nagy Lajos, a 

mesélő: Szabó Gyula. 

Ismert népmesék a sorozatból, melyek ma is megnézhetők: A kis gömböc; Ludas Matyi; A hét holló… . 

Ajánlom mindenkinek ezeket a meséket, néha szórakoztatóbbak, mint a mai modernebb társaik. 

Balázs 

A népmese napjára emlékezve mi is közreadunk egy mesét, jó olvasgatást!   A kisgömböc 

 Volt egyszer a világon, még az Óperenciás-tengeren is túl, egy szegény ember meg egy szegény asz-

szony. Volt nekik három lányuk meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, levágták az álla-

tot. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. 

Ötőjüknek csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, combja, feje is mind elfogyott. 

Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondja hát a legöregebb lányának: 

- Eredj csak fel, lányom, a padlásra, akaszd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg! 

Felmegy hát a lány a padlásra; amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki: 

- Hamm, mindjárt bekaplak - S nem tréfált, hanem igazán bekapta a leányt. Lesték, várták odalenn a lányt a 

gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső lányának: 

- Eredj csak fel, lányom, a nénéd után, mondjad neki, hogy hozza azt a kis gömböcöt! 

Felmegy hát a másik lány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol nénjét. Azzal odamegy a kémény mellé, s le 

akarja vágni a kis gömböcöt, de az azt mondja neki: - Már a nénéd lenyeltem, hamm, téged is bekaplak! 

Odalenn csak lesi, csak várja a szegény asszony a lányokat. Mikor aztán megsokallta a várakozást, azt mondja 

a legkisebb lányának: 

- Eredj csak fel, lányom, hívd le már a nénéidet; azok bizonyosan az aszalt meggyet szemelgetik. Amint fel-

megy a kislány a padlásra, azt mondja neki a kis gömböc: 

- Már két nénéd elnyeltem, hamm, téged is bekaplak! S bekapta 

azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak 

azok a lányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd le-

hívja őket, de úgy, hogy nem köszönik meg, mert elhányja a hátu-

kon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki a kis gömböc: 

- Három lányod már bekaptam, hamm, téged is bekaplak! Azzal 

úgy bekapta, hogy még a kisujja se látszott ki. 



Halloween 

A halloween az angolszász országokban a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe október 31.-

én. Amerikában halloweenkor az ajtó előtt jelmezbe öltözött gyerekek jelennek meg, akik „Trick or treat”, 

vagyis „Cukrot vagy csínyt!” kiáltással szólítják fel a lakókat állásfoglalásra. Elméletileg az ajtónyitónak 

van lehetősége a „csínyt” választani a következményekkel együtt. Általában a gyerekek édességet kapnak, a 

felnőttek pedig jót szórakoznak. Baráti társaságokban pedig jelmezbált rendezve ülik meg ezt az eseményt. 

Európában már nem olyan elterjedt hagyomány, de mostanában egyre jobban jön divatba itt is.  

Halloween szimbóluma, hosszú évszázadok óta a kivájt töklámpás, az úgynevezett Jack-lámpa, amely ere-

detileg kettős célt szolgált: egyrészt távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt pedig így világítottak a 

halottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak. 

„Jack a hiedelem szerint egy részeges, ám tréfás és leleményes kovács volt. 

Olyannyira, hogy még az ördögöt is megviccelte. Mikor az eljött érte, hogy elvi-

gye, Jack felzavarta őt egy hatalmas fa tetejére, aztán keresztet rajzolt a fa tör-

zsére. Mivel az ördög köztudottan irtózik a kereszt érintésétől, nem tudott lejönni 

a fáról. Jack csak azután engedte le az alvilági figurát a fáról, miután az meg-

ígérte, hogy nem kísérti őt többé. Amikor Jack meghalt, a mennyországba nem 

engedték be iszákossága és csínytevései miatt, ám a pokolban sem találhatott 

otthonra, mert az ördög is haragudott rá, amiért korábban túljárt az eszén. Ezért 

csak odadobott Jacknek egy izzó fadarabot a pokol tüzéből, hogy legalább vak sötétben ne kelljen kóborolnia 

az idők végezetéig. Jack beletette a mécsest egy kivájt fekete retekbe, és azóta bolyong lámpásával a menny-

ország és a pokol között. A kelta retket az amerikaiak időközben tökre változtatták, (állítólag azért, mert ab-

ból több volt nekik) és a világító sárga gömb lassan halloween szimbólumává vált.”    Vi-

Aztán a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment utánuk a padlásra, de ő is 

úgy járt, mint a család többi tagja. A gerenda viszont nem bírt meg öt embert, hanem leszakadt, a kis gömböc 

pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, s gurult, gurult a garádicson a földre, ki az ud-

varra. Amint a kiskapun kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, s azt az egész csoportot is 

mind egy szálig bekapta. 

Azzal gurult, gurult tovább. Az országúton előtalált egy regement katonát. Azokat is minden bagázsitól együtt 

bekapta. Megint gurult tovább. Nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanászgyerek legel tette a csürhét. 

A disznók szerteszéjjel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árokparton, s a bécsi bicskájával kenye-

ret, szalonnát evett. Odamegy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, s azt mondja neki: 

- Már három lányt apjostól-anyjostól, meg egy csoport kaszás ember t egy regement katonával együtt bekap-

tam, hamm, téged is bekaplak! 

Hanem amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy 

özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára; a kis gömböcöt 

pedig otthagyták az árokparton kirepedve. 

Ha a kis gömböcöt a kis kanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna! 

Hulladékgyűjtés 

Az őszi hulladékgyűjtés, mint minden évben, most is megrendezésre került. Eb-

ben a tanévben szeptember 20.-án szorgoskodtak a tanulók. Az osztályok által 

összegyűjtött pénzt természetesen most is a tanulócsoportok kapták meg. Az idén 

is rengeteg papír és fémhulladék került a konténerekbe. Lássuk az eredményeket!  

Alsó tagozat:  I. helyezett a 4.c osztály lett, II. helyen az 1.c végzett, a III. helyet 

pedig a 2.a osztály szerezte meg. A felső tagozat eredményei: I. helyen a 8.a 

osztály végzett, II. helyezett megosztva az 5.c, a 6.a és 7.a osztály lett, és III. he-

lyet az 5.a osztály szerezte meg.      Heni és Fanni 

A gyűjtés pillanatai 



Ebben a tanévben két tanár néni is visszatért iskolánkba, így gondoltuk, megkér-

dezzük, milyen érzésekkel jöttek vissza közénk. Íme: 

Interjú Juhászné Ulviczki Zsófia tanárnővel 
 

Milyen érzés volt elhagyni az iskolát?  

 - Vegyes érzés volt. Örültem neki, hogy babát várok, de azért furcsa volt ott-

hagyni a gyerekeket. 

Milyen érzés volt visszajönni a diákok közé? 

 - Nehéz volt visszajönni, mert a legtöbb diákot nem ismertem, és 5 év után el 

kellett szakadni a saját fiaimtól, de azért izgatottan vártam. 

Nehéz volt-e visszarázódni a munkába? 

 - Igen. 

Milyen változásokat észlelt az iskolában? 

 - Én a kertvárosban kezdtem. Ott kevesebb gyerek volt, kicsit családiasabb volt a légkör. Itt nagyon sok 

gyerek van, nagyon nehezen boldogulok a nevek megtanulásával, és az 5 évvel ezelőttihez képest sokkal 

nyüzsgősebbek, elevenebbek a tanulók, de jó ebben a szép, új épületben tanítani. 

Szívesen fogadták-e a diákok? Mik a tapasztalatai? 

 - Szerintem vegyes a fogadtatás, de úgy érzem, hogy a legtöbben szívesen fogadtak. 

Köszönjük szépen az interjút, a tanévhez jó munkát kívánunk. 

Interjú Pomázi Melinda tanárnővel 
Milyen érzés volt elhagyni az iskolát? 

 - Szomorú voltam, mert a 8. osztályomat hagytam itt, de örültem is, mert hogy kislányom születik. 

Milyen érzés volt visszajönni a diákok közé? 

 - Furcsa, új, mert 3 évet hagytam ki, és újra meg kellett szokni az iskola légkörét. 

Nehéz volt-e visszarázkódni a munkába? 

 - Egy kicsit igen, a nyugalomból, a csendből jöttem a zsivajba. 

Milyen változásokat észlelt az iskolában? 

 -Változás, hogy új osztályom lett, akik kedvesek, de kicsit rakoncátlanok. 

Szívesen fogadták-e a diákok? Mik a tapasztalatai? 

 - Szerintem igen, és ez nagyon jó érzés volt. 

Köszönjük szépen az interjút, és örülünk, hogy újra itt tanít. 

 -Nagyon szívesen, és szeretném ajánlani sok szeretettel a tanulóifjúságnak Békés Márta Iskolabolygó 

című verseskötetét. 

Merci és Kristóf 
Álljon itt egy vers az ajánlott kötetből: 

Békés Márta: Verses szöveges értékelés 

Jófejű fiú ez a 

Szekeres Péter, 

tudja, a merre 

az mindig két r, 

de nem mindig tudja, hogy 

merre a meddig. 

Figyelj, Péter, 

ne tovább, eddig! 

  

Jaj, de fürge a 

Molnár Enikő, 

óra alatt neki 

mindig menni kő. 

Ám de, ha várja a 

házi feladat, 

Enikő lustán 

ül csak a pad alatt. 

  

Kedves lány ez a 

Horváth Lilike, 

szép is, okos is, 

cseppet sem lüke, 

Mindig magyaráz, 

nem kérdi, illik-e, 

tanító néni 

lesz ez a Lilike! 

  

Nagy a neve, de 

Mónika kicsi lány, 

nála az észben 

mondhatni nincs hiány, 

de jobb kikerülni, 

amikor raplis, 

vigyázz, mert csíp is, 

rúg is, harap is! 

„Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitől csak lehet! Egyszer eljön az az 
idő, amikor hálás leszel ezért magadnak.”  



 Vámpírszerelem és testvérharc 
Az egyik kereskedelmi csatorna új sorozata egy kisvárosba kalauzol-

ja el a nézőket, ahová visszatér egy titokzatos figura, hogy megtalálja szerel-

mét. 

Stefan Salvatore (Paul Wesley) vámpír. Ezt azonban senki sem sejti a 

Mystic Falls Gimnáziumban, ahova váratlanul visszatér. Az iskolában 

beleszeret a gyönyörű Elenába (Nina Dobrev), aki szülei halála óta 

képtelen magára találni. Szerelmüket azonban sötét tikok árnyékolják 

be. Bár Stefan békés életet él, bátyja, Damon (Ian Somerhalder) halá-

los fenyegetést jelent a város lakóira nézve, köztük Elenára is. 

A vérszomjas Damont csak Stefan képes megállítani. Ahhoz azonban, 

hogy erejével és hatalmával felvehesse a versenyt, Stefannak is emberi 

vérre van szüksége.  

Ha érdekelnek a rémítő történetek, a Vámpírnaplókat minden pénteken láthatjátok az egyik kereskedelmi csa-

tornán.              Margó 

Harry Potter és a Halál ereklyéi 

Biztos sokan várjátok már a Harry Potter legújabb részét. Ezt két részben készítik 

majd el. Az első 2010. november 19.-én jelenik meg a mozikban, amit 3D-ben fog-

nak adni.  

Itt egy kis előzetes ebből a részből.: Harry, Ron és Hermione tanárai és legfőképpen 

Dumbledore segítsége nélkül vág neki a nagy feladatnak. Voldemort halhatatlansá-

gának titka nyomába erednek, fel akarják kutatni és meg akarják semmisíteni a rejté-

lyes horcruxokat. A sötét erő nem kíméli őket, de az egész varázsvilágot sem. Bekö-

vetkezik a legrosszabb, kitör a háború, a halálfalók Roxfortot és a Mágiaügyi Mi-

nisztériumot is az uralmuk alá hajtják. Bármerre járnak, a borzalom követi őket. 

Mindenütt Harry Pottert keresik, hogy a Nagyúr elé vigyék a fiút élve. A második 

részét 2011. július 15-én mutatják be a magyarországi mozik. 

          Kristóf 

Felállítottunk egy rangsort a most legmenőbb zenékből. Bátran 

ajánljuk nektek is. Íme: 

 

☻ David Guetta & Kid Cudi - Memories  

☻ David Guetta & Chris Willis & Fergie & LMFAO - Gettin' Over You 

☻ Flo Rida & David Guetta - Club Can't Handle Me  

☻ Enrique Iglesias & Pitbull - I like it  

☻ Ciara - Takin back my love  

☻ Shakira - Waka Waka 

         Margó és Ivettó 

Táncoló körték és almák; falevelek 

 
Jön az őszi szünet, most végre lesz idő kézműveskedni. Ezeket, a gyümölcsö-

ket könnyen és egyszerűen el lehet készíteni, még a kicsik is könnyen elboldogulnak vele. Csu-

pán egy kartonlap és pár színes ceruza szükséges az elkészítéséhez. Színes ceruzával a figurák mind a két olda-

lát ki kell színezni, majd ragasztó segítségével felragasztani az ablakra. Az ügyesebbeknek ajánljuk, hogy 

üvegfestékkel próbálkozzanak, azzal még szebbek a figurák. Ha üvegfes-

tékkel dolgozol, ragasztó sem kell.  

Az ősznek megfelelő ablakdíszt is gyárthatsz, ha gyűjtesz pár lehullott 

falevelet, átrajzolod őket, és vagy színessel, vagy üvegfestékkel díszíted. 

Jó munkálkodást! 

 

 Heni 
 



Mark Alan Webber 

      Állampolgárság: ausztrál 

    Aktuális csapat: Red Bull (2007-) 

    Csapattárs: Sebastian Vettel 

1976. augusztus 27.-én egy Queanbeyan-i (Ausztrália) motorkerékpár keres-

kedő fiaként jött világra. Gyermekkorában számos sportot űzött, az 1980-as 

évek végén pedig a Canberra Raiders rögbi klubban volt labdaszedő.  

1994-ben kezdett el autókkal versenyezni az ausztrál Forma-Ford bajnokság-

ban. Első szezonjában a 14. helyen végzett, az „év újonca” kategóriában pedig 

második lett. A szezon csúcspontja az volt számára, hogy a második helyen 

kvalifikálta magát az Adelaide-i Forma 1-es verseny betétfutamaként megtar-

tott Forma-Ford versenyen. A versenyek között felügyelőként dolgozott a 

Sydney-i Oran Park versenypályán. 1996-ban Webber Európába költözött, ám 

előtte még megnyerte a Forma 1-es Ausztrál Nagydíj betétfutamaként megtar-

tott Forma-Holden versenyt Melbourne-ben.  

Mark Webber 2010-ben is sikeres volt. A csapatfőnök is így gondolta: 

„Remek formában van mindkét pilótánk, úgy gondolom, miénk a legerősebb duó jelenleg a Formula–1-ben” - 

mondta a csapatfőnök. „Vettel és Webber pályája különböző szakaszán tart, egészséges versengés van közöttük, 

ezzel jobb teljesítményre sarkallják egymást. Teljesen azonosan kezeljük őket, ugyanolyan a hátterük és a fel-

szerelésük” – tette hozzá. 

Webber is örül, hogy még a Red Bullnál van: „Nagyon örülök, hogy még egy évig a Red Bullnál versenyezhe-

tek. A rosszabb években is élveztem a közös munkát a csapattal, és most, a sikerek idején nyilván még jobb a 

hangulat. Nagy hajrá lesz a szezonban, és már alig várom, hogy segíthessek a 2010-es RB6 fejlesztésében” – 

mondta Webber. 

Ő lesz a világbajnok? 

Annak ellenére, hogy a bajnokság első öt helyezettjét mindössze húsz pont választja csak el egymástól, Max 

Mosley úgy gondolja, hogy a Red Bull ausztrál versenyzője meg tudja tartani előnyét, és megnyeri az idei vi-

lágbajnokságot. Hajrá!!!          Noémi, Viki 

David Villa 

David Villa Sánchez (Langreo, 1981. december 3.) a spanyol labdarúgó válo-

gatott, az FC Barcelona csatára. Kétszeres spanyol kupagyőztes, egyszeres spa-

nyol szuperkupa győztes. Megnyerte a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokságot, 

és a 2010-es labdarúgó-világbajnokságot is. 

A spanyol válogatottban 2005. február 9.-én a San Marino elleni győzelemmel 

debütált. Első gólját a válogatottban 2005. november 16-án szerezte Szlovákia 

ellen. 

Villa 2010. május 19-én 4 évre szóló szerződést írt alá az FC Barcelona csapa-

tával. A katalán egyesület 40 millió eurót fizetett korábbi egyesületének, a Va-

lencia CF-nek. Villa augusztus 21-én debütált a Barçában, csereként lépett pá-

lyára a Sevilla elleni szuperkupa-döntő második meccsén. Első gólját 4 nappal 

később szerezte, a Milan kapujába talált be a Joan Gamper-kupáért játszott 

meccsen. 

Villa nemrégen árulta el egy napilapnak a következőket : 

Már négyévesen focizott szülőfalujában, Tuillában-ban. A spanyolok és a Bar-

celona csatára , négyéves korában csaknem elveszítette az egyik lábát. Futball 

közben az egyik idősebb és nehezebb srác ráeset a jobb comb csontjára, ami 

úgy tört el , hogy az orvosok azt mondták, hogy lehet le kell amputálni. A vég-

zetes beavatkozás szerencsére elmaradt, Villa fél éven keresztül viselte a gipszet. S hogy ne teljenek unalmasan 

napjai, édesapja a munkából hazajövet két órán át a ballábas rúgásokat gyakoroltatta fiával. Emiatt lett 2 lábas 

focista. Az édesapja José Manuel Villa bányászként dolgozott, és saját fiát is annak szánta. De később elállt az 

ötlettől, mert annyi rossz történt fiával, és felesége is hosszú ideig volt kórházban. 

David Villa nem hogy nem volt jó tanuló az iskolában, bukdácsolva járta ki. Az apja rengetegszer megkérte a 

pedagógusait, hogy bánjanak könyörületesen fiával, akiből egyszer híres válogatott focista lesz. Ami meg is 

valósult később. 

Villa felesége Patricia, 2003-ban házasodtak össze. Jelenleg egy lányuk van, Zaida. 

             Noémi, Fanni 



A Chau Chau 

Leírása: 

Eredeti megjelenésű kutya. Koponyája lapos, arcorri része rövid, szögletes. 

Szeme kicsi, sötétbarna, keleties metszésű. Füle hegyes, apró, felálló. Szájpadlása és 

ajkai ugyancsak feketék. Nyelve kékeslila. Nyaka izmos, rövid, gallérszerű szőrzet borítja. Háta erős, egyenes, 

ágyéka széles, masszív, mellkasa mély, hasa enyhén felhúzott. Végtagjai párhuzamosak, közepesen hosszúak, 

erőteljes csontozatúak. Farkát a hátára kunkorítja. Szőrzete rendkívül tömött, dús, hosszú, a koponyatetőn és az 

arcorri részen rövid. Színe vörös, fekete, krémszínű, kék, vagy fehér. Marmagassága 46–55 cm, testtömege 20–

27 kg. Várható élettartama 11-12 év. Tenyésztői sajnos ma már plüssmackóhoz tették hasonlóvá. Kiváló társ. A 

városlakó emberek a kutyával szemben támasztott minden igényét kielégíti. Különlegessége lilás vagy lila 

nyelve. 

Eredete: 

Legalább 2000 éves kínai fajta; valószínűleg Tibetből származik. Kínába a hódító mongolok révén kerülhetett. 

Egyes szakmunkák szerint őse a tibeti dog és a szibériai szamojéd spicc. Annyi 

bizonyos, hogy a Nemzetközi Kennel-jegyzékbe 1877-ben jegyezték be. 

Tulajdonságai: 

Eredeti, semmilyen más fajtához nem hasonlítható egyéniség. Méltóságteljes, 

önálló, ellenálló, nyugodt, csendes kutya, nagyszerű fajta. Egyenes, hűséges, a 

túlzott gondoskodást nem igényli. Idegenekkel, más kutyákkal bizalmatlan. Igaz, a 

többi kutyafajta sem szereti a csau-csaut. Azért nem szeretik, mert állítólag nincs 

"kutyaszaga", így a többi állat bizalmatlan felé. Ő maga rendkívül makacs tud 

lenni, nem túl barátkozó, de hűséges.       

       

      Eszter 

Újszász kupa 

2010. szeptember 4-én rendezték meg az Újszász ku-

pát, melyen 58 versenyző és 6 egyesület vett részt. A 

városi Művelődési Házban a lányok, a tornacsarnok-

ban pedig a fiúk küzdöttek meg egymással. Iskolánk 

tanulói is szerepeltek a megmérettetésen. 

Különféle eredmények születtek, lássuk őket: 

Gyermek fiú hármas: 

1.Ágotai Olivér, Baláti Márton, Kökény Zsolt 

2.Csépány Erik, Barta Martin, Farkas Balázs 

3.Bábosik Ádám, Faragó Róbert, Remecz Attila, Piti 

Dávid 

Fiú páros: 

1.Ágotai Olivér, Baláti Márton 

2.Kunics Bence, Kunics Réka – Nagykanizsa 

3.Bábosik Ádám, Bérczes Róbert  

Gyermek fiú egyéni: 

1.Kunics Bence – Nagykanizsa 

2.Baláti Márton 

3.Ágotai Olivér 

Gyermek leány hármas: 

1.Nagy Gabriella, Szacskó Ágota, Tűri Alexandra 

2.Csák Vivien, Farkas Lilla, Hornyák Erzsébet, Mucza 

Szilvia 

3.Ézsiás Fanni, Ézsiás Zsófia, Kis Csenge, Nagy Ildi-

kó 

Gyermek vegyes páros: 

1.Kunics Bence, Kunics Réka – Nagykanizsa 

2.Ágotai Olivér, Szacskó Ágota 

3.Baláti Márton, Tűri Alexandra 

Serdülő fiú hármas: 

1.Baranyai Benett, Kovács Patrik, Kunics Bence 

2.Farkas Martin, Kanálos Gábor, Kanálos Júlió, Mol-

nár Kristóf 

3.Demeter Nikolasz, Sebastian Költő, Szimko Balázs - 

Királyhelmec 

Serdülő fiú páros: 

1.Sebastian Költő, Molnár Kristóf 

2.Baranyai Benett, Kovács Patrik – Nagykanizsa 

3.Fehér Zsolt, Horváth Bence – Pusztaszer 

Serdülő fiú egyéni: 

1.Kovács Patrik – Nagykanizsa 

2.Kanálos Róbert 

3.Sebastian Költő – Királyhelmec 

Serdülő leány hármas: 

1.Gulyás Adrienn, Oszlányi Mercédesz,Tóth Vi-

rág,Varga Frida 

Serdülő leány páros: 

1.Gulyás Adrienn, Oszlányi Mercédesz 

2.Morvai Noémi, Vlasics Dalma – Szepetnek 

3.Tóth Virág, Varga Frida 

Serdülő leány egyéni: 

1.Gulyás Adrienn 

2.Oszlányi Mercédesz 

3.Tóth Virág 

Serdülő vegyes páros: 

1.Kovács Patrik, Vlasics Dalma – Nagykani-

zsa,Szepetnek 

2.Kanálos Róbert,Gulyás Adrienn 

3.Molnár Kristóf, Oszlányi Mercédesz 

       Lili 

A Chau Chau kutyus 



2010 a Tigris éve 
Egy régi legenda szerint Buddha egyszer magához hívta az állato-

kat, de csak tizenketten jöttek el: a patkány, a bivaly, a tigris, a nyúl, 

a sárkány, a kígyó, a ló, a kecske, a majom, a kakas, a kutya és a disz-

nó. Buddha mindnek ajándékozott egy évet 

. Ettől a pillanattól kezdve az évek az állatok neveit viselték, s a befolyásuk alá 

kerültek. A kínai horoszkóp szerint az ember tulajdonságait is az az év határozza 

meg, amelyben született. A kínai horoszkóp több mint kétezer éves tudomány. 

Főszereplője, más horoszkóppal ellentétben, a Hold. 

2010 a tigris éve a kínai horoszkóp szerint. A következő években születettek a 

tigris jegyűek: 1974. január 23- 1975. február 10, 1986. február 9- 1987. január 

28, 1998. január 28- 1999. február 15. 

A Tigris vakmerő, merész, tevékeny és szereti a kockázatos vállalkozásokat, me-

lyeknél nem babra megy a játék. Mindig nagy célokat tűz maga elé, félmegoldás-

okkal nem elégszik meg. Untatja az egyhangúság és zavarja a kicsinyesség. A 

Tigris éve drámai fordulatokat hozhat. Ez az év az intenzív aktivitás, a változások, 

ám sajnos a konfliktusok és a katasztrófák éve is lehet. A Tigris-években az ese-

mények váratlan hirtelenséggel követik egymást, és hatásuk is gyakran mélyreha-

tó. A Tigris éve azonban mindannyiunk számára esélyt teremt, és azoknak, akik készen állnak, hogy a legtöbbet 

hozzák ki belőle, jelentős fordulatot hoz. Ebben az évben aktívnak és főleg ébernek kell lenni, hogy egyéni 

tehetségünket kibontakoztatva megragadhassuk az alkalmat. Mert minden gond és nehézség ellenére, az év 

rengeteg lehetőséget tartogat.           Vera 

Fedezzük fel Pokoltanyát! 
 

Újszásztól 10 kilométerre van ez a gyönyörű lovas farm. A 2. világháború-

ig Léderer Bernát báró lakta, az ő nyári kúriája volt az épület. Aztán két 

tantermes iskolaként működött 1975-ig. Ugyanekkor egy virágzó tanyavi-

lág volt, de egy idő után ennek vége lett, mert nem vezették be az áramot és 

így az emberek a környező falvakba, költöztek. Pusztulásnak indult, sok 

tanya eltűnt.  

Irénke néni szeretett bele a házba 1991-ben. Meg vették 1992 januárjában, 

azóta szépítgetik, építik.  

Ezen a kis lovas farmon 9 éve foglalkoznak lovas oktatással. De nem csak lovak vannak a farmon, hanem 

struccok, őzikék, kenguru, róka, teknős, nyúl és sok más érdekes állat.  

Majától, a lovas oktatótól tudom, hogy Pokoltanya 

az egyik állomása a „Kalandok a pusztában” címet 

viselő nemrég épült 4 túraútvonalnak, amely be-

mutatja a szomszédos Tápiógyörgye történelmi és 

természeti értékeit.  

Tavaly gyönyörű játszótér épült a kicsik és nagyok 

szórakoztatására, a játszótér különlegessége az 

életnagyságú tanyasi állatok szobrai.  

Pokoltanyán van lehetőség focizni, focikapukat is 

adnak hozzá, tollasozni, és persze lovagolni is lehet. Gyönyörű az összes állat, érde-

mes eljönni. Az oktatók barátságosak és színvonalas képzést tartanak. Telefonon 

egyeztetve fogadnak csoportokat, nézelődőket és a lovagolni vágyókat. Aki szereti az 

állatokat, jobb helyet nem is ajánlhatnék. Pattanjunk biciklire, vagy üljünk kocsiba, és 

fedezzük fel Pokoltanyát! 

Barbi 

„Minden állat szabadnak született, nem korlátozhatjuk. Szolgálhatnak minket, de ne a 
félelem, hanem a szeretet vezérelje őket.” 

„Az emlékezet az egyik legnagyobb adomány, amivel nem csak mi emberek, hanem az álla-
tok is bírnak.” 

              (Carol Bigley) 



Nézzük az idei ősz divatszíneit! 
Tavalyról megmaradt a lila és a piros. Mindkét színnek leginkább a mélyebb ár-

nyalatait részesítik előnyben a ruhatervezők. A lila és a piros mind szoknyákban, 

mind kiegészítőkben tökéletes választás.  

Ha a lila kiegészítőt választjuk, akkor vegyünk fel hozzá egy fekete ruhadara-

bot, az ametiszt-lila és a fekete szín ugyanis nagyon jól passzol egymáshoz. 

Ha lehet, akkor ne harisnyaként hordjuk ezeket a színeket, sokkal inkább 

szoknyaként vagy kötött pulóverként. 

Már a tavalyi évben is fellelhető volt alkalmanként a teveszín, amely egy vilá-

gos barnás árnyalat. Tavaly még csak bemutatkozott, az idei évben viszont 

virágkorát éli csakúgy, mint az olívazöld. 

Fazon szempontjából a bő pulcsik és a feszes nadrágok jönnek divatba, a nad-

rágokat tekintve a farmer örök divat marad. Trendi darab a szőrme és a mű-

szőrme is. 

Divat lesz még a kék világosabb és egészen sötét árnyalata, valamint az ezüstös, metálos színek, melyek legin-

kább kiegészítőkben tűnnek majd fel, a kockás dolgok pedig minden mennyiségben hordhatók, de kizárólag 

színben passzoló párosítással.           Emese 

SP 
SP vagyis más néven Éder Krisztián 22 éves könnyűzenei 

énekes.  

Sokszor hallotok róla, mert megnyerte négyszer a Viva Tv 

Comet gömbjét, azaz a magyarországi zenei élet elismerését. 

Mindig a legjobb férfi előadó kategóriában jelölik erre a díjra, az idén is ezzel nyert. 

Legjobb barátja Fluor vagyis Karácson Tamás, aki 1987. augusztus 5-én született Szé-

kesfehérváron. Fluor magyar rapper, ismert hip-hop és média személyiség. Korábban 

Flourid, majd Fluor néven futott. 

Éder Krisztián 1988. november 30-án született, már gyerek korában szerette a zenét. 

Nyolc évig tanult zongorázni és énekelni egy soproni zeneiskolában. 2006-ban készült el 

első kislemeze, Srác a szomszéd házból címmel és azután a Kérlek, hogy címmel. Ez a 

szám jelentette SP-nek az áttörést. Ezt követően jelent meg első albuma Kölyök címmel, 

amelyen 13-szám található. 2007-végén megválasztották az év hip-hop felfedezettjének. 

Kedvenc műfajai az R&B, POP, DANCE és a RAP. Hangszer, amin játszik: a zongora. 

Vokálozni is szokott.         Ivettó 
 

Justin Bieber 
 

Tizenkét évesen második helyezést ért el egy stratfordi tehetségkutatón. Saját magától tanult meg gitározni, 

zongorázni, dobolni és trombitálni. 2007 végétől különböző videókat töltött fel az egyik videómegosztó-

oldalra, a YouTube-ra. Justin Timberlake és Usher versengett azért, hogy „felfedezhesse”, végül Usher szerződ-

tette le az Island Recordshoz. 

Justin első dala 2009. július 7-én jelent meg One Time néven. Ezt három kislemez követte: 2009. október 6-án 

a One Less Lonely Girl, 2009. október 26-án a Love Me, végül 2009. november 3-án a Favorite Girl. 2009. 

november 17-én megjelent a My World című album első, 2010. március 23-án pedig második része. A legfris-

sebb klipjét pedig a mindössze 12 éves Jaden Smith-szel énekelte fel, aminek címe a Never say never. 

Taylor Swift 2009-es turnéján, a Fearless Touron is részt vett. 

 

Életrajzi adatok Justine-ról: 

 

 ♦Teljes név: Justin Drew Bieber 

 ♦Becenév: Jbiebs 

 ♦Született:  1994. március 1. (16 éves) 

 ♦Származás: Stratford, Ontario  Kanada 

 ♦Műfaj: pop 

 ♦Kiadók: Island Records, RBMG 

       Emese 



Töklámpás 
Hozzávalók:  • Különféle fajtájú és nagyságú tökök  

  • Filctoll 

  • Éles kés 

  • Evő- és kávéskanál 

  • Almavájó 

Éles késsel óvatosan vágjuk le a tök felső részét, de a kalapját ne dobjuk el, mert szükség lesz még rá. Kézzel 

szedjük ki a magokat, majd egy evőkanállal vájjuk ki a tök belsejét úgy, hogy a tök héja ne sérüljön meg. A 

nagyobb méretű tököknél kb. 2 cm, a kisebbeknél kb. 1 cm vastagságú 

falat hagyjunk meg. A bonyolultabb mintákat rajzoljuk meg előre, 

almavájóval vagy késsel kerekítsük ki a kerek lyukakat, majd késsel 

óvatosan vágjuk ki a szögletes nyílásokat. Felülről helyezzünk a tökbe 

egy mécsest, vagy a nagyobbakba akár egy hengeres gyertyát is bele-

állíthatunk.  

A levágott kalaprészen lévő vastag húst is kapargassuk le egy kanállal. 

Ha a mécses vagy gyertya állandóan elalszik, akkor a tök vagy túl 

szeles helyen van, vagy nem elég nagyok a rések rajta. A jobb szellő-

zés érdekében vágjunk apró lyukat a kalapba is. A stabilitás érdekében 

célszerűbb, ha lapos aljú dísztököket választunk e célra. Ha ez nem 

sikerül, vágjunk le egy szeletet az aljukból, hogy könnyen megáll.  

              Fanni 

 Elkészítés menete:  

Humoros ellenőrzőbeli beírások 
Az iskolai életben gyakran adódhatnak humoros helyzetek, gondoljatok 

csak egy-egy csínytevésre vagy az óraközi szünetekre. Aztán van, hogy a 

nagyobb csínyekért ellenőrzőbeli beírás is jár. Összegyűjtöttünk néhá-

nyat ezek közül, melyek jókedvre derítettek bennünket. Reméljük, nektek 

is tetszik majd. Íme: 

"Órán rendetlen voltam, tiszteletlenül beszéltem" ...és alatta a tanárnő aláírása szerepel. 

"Kémia óra folyamán padtársával zümmögött és brummogott." 

"Gyermekük óra alatt orvul elfogyasztotta padtársa uzsonnáját." 

"Kémia órán a kísérleti anyagot elfogyasztotta." 

"Óra alatt kukorékolt!" 

"A gyermeke a szünetben az iskola keretein kívül játszott." 

"A gyermeke az órán beszél, és állandóan jelentkezik." 

"Fia óra alatt a pad sarkával jéghokisat játszott a terem körül, eközben MÁV bemondásokat tartott, melyben a 

rólam elnevezett szerelvény közeledtére figyelmeztetett." 

"Fia a szünetben sztrájkot szervezett. Letörtük." 

"Nem elég, hogy a szünetekben állandóan krétacsatákat vív osztálytársaival, ráadásul mindig veszít." 

"Tisztelt Szülő!Gyermeke állandóan tőlem kér tollat. Lássa el otthon írószerrel." 

"Tájékoztatom, hogy gyerekének egy ideje átható kénszaga van." 

Zsolti gameboyozik a pad alatt, tanár elveszi és beír az ellenőrzőjébe: 

"Tisztelt Szülő! Zsolt önmagát szórakoztatta a padban. Megintem." 

 

És egy pár szülői viszontválasz: 

Tanár: "Fia az órán állandóan beszél!" 

Szülő: "Szerintem az anyjától tanulta. Mindkettőnek ellátom a baját!" 

Tanár: "Tisztelt Szülő! Leánya irodalomórán vihogott." 

Szülő: "Megdorgáltam. Akkor is vihogott." 
Tanár: "Tisztelt Szülő! Fia órán neveletlenül beszélt. Figyelmeztetem." 

Szülő: "Engem?"         Merci 



    1.            

   2.               

3.                    

 4.               

                      

   6.                 

   7.                

 

Mostani rejtvényünket csak akkor tudod megfejteni, ha figyelmesen végigolvastad az újságot, mert a meghatá-

rozások a cikkekhez kapcsolódnak. 

Íme: 

1. Szeptember 30.-án, Benedek Elek születésnapján ezeket a történeteket ünnepeljük. 

2. A kínai horoszkóp szerint 2010 ennek az állatnak az éve. 

3. A filmajánlóban ezekről a vérszívó lényekről olvastál. 

4. Sp vezetékneve. 

5. Barbi ennek a felfedezésére bátorít az Érdekességek rovatban. 

6. Szeptember 20.-ai iskolai eseményvolt:    ….gyűjtés. 

7. Ebben a hónapban volt a zenei világnap. 

Vera 
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