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Sűrű programsorozat a Vörösmarty-héten 

Immár hagyomány iskolánkban, hogy december első hetében névadónkra emlékezünk, s ennek keretében tanul-

mányi és sportversenyek sokaságát tartjuk a diákok számára. Így volt ez idén is.  

December 3-án a Vörösmarty-hét megnyitó műsorát tekinthették meg az aulában iskolánk felső tagozatos tanu-

lói. A műsorban a 6.a és 6.c osztály tanulói vettek részt. Ezt követően az osztályok DÖK képviselői Klárika néni 

kíséretében megkoszorúzták a nagy költő szobrát. Hétfőn természettudományi, kedden matek, szerdán idegen 

nyelvi versenyeken mérhették össze tudásukat a nebulók. Csütörtökön a felolvasásé volt a főszerep, Szép Ma-

gyar Beszéd elnevezésű versenyre hívtuk a gyerekeket. Pénteken karácsonyra készülvén szorgos gyerekkezek 

gyártották a koszorúkat az A02-es tanteremben.  

A következő hét is eseménydús volt: megérkezett a gyönyörű karácsonyfa, melyre felsős és alsós gyerekek által 

készített díszek kerültek.  

A szombati munkanapon párhuzamban zajlottak az események: a tornacsarnok megtelt ügyes lábú focistákkal, 

akik a Vörösmarty Kupáért küzdöttek, az iskolában pedig eközben Vörösmarty-vetélkedő zajlott. A megméret-

tetés immár hagyományosnak mondható, de az idén új színfolttal bővült. Más települések is nevezhettek 3 fős 

csapataikkal. Meg is telt a II. emelet versengő csapatokkal: Békésről, Tápióbicskéről és Tápiógyörgyéről is ér-

keztek gyerekek, hogy megmutassák, ők is tájékozottak Vörösmarty Mihályról.  

A versenyek eredményhirdetésére a karácsonyi műsort követően december 21-én kerül sor. Bízunk benne, hogy 

az idén is talált mindenki kedvére valót.         Szilvike néni  

Íme néhány kép a programokról:  
Vörösmarty-

vetélkedő: 7-8. osztá-

lyos csapatok ver-

sengtek a jutalma-

kért. 

Koszorúzás a Vörös-

marty– szobornál 

„Szép Magyar Beszéd” 

felolvasói 
A fenyő 

átválto-

zott, 

szorgos 

kezek 

díszítet-

tek. 

Ilyen kopogtatót 

készítettünk. 
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Millenáris kirándulás 

November 10-én 7:00-kor indultunk Budapestre az iskola elől 38 gyerekkel és 3 felnőtt kíséretével a Millenáris-

ra. Még az úton 4 csoportra osztódtunk. A csoportok Zsoldos Erzsike nénivel, Csilla nénivel és Szilvike néni 

kíséretével látogathatták meg a Láthatatlan a kiállí-

tást. Ezen a kiállításon a vezetőink vakok voltak. 

Amikor beléptünk erre a vaksötét helyre, akkor csak 

a vezetőnk hangja és tapintás alapján tudtunk tájéko-

zódni. Különböző helyiségekben kellett tapintani, 

érzékelni a körülöttünk lévő dolgokat. Volt konyha, 

fürdőszoba, utcán kellett tájékozódni, voltunk búto-

rokkal berendezett szobában, majd a legvégén pedig 

egy büféhez értünk, ahol lehetett vásárolni üdítőt. 

Csak fémpénzzel lehetett fizetni, mert ugye csak a 

papírpénzt nem lehet felismerni. Majd amikor kiér-

tünk a fényre, csak pislogtunk addig, amíg a szemünk 

meg nem szokta a fényt.  

Ezután ellátogattunk (persze erre is csoportokban) az ART MARKET Kiállításra, ami vásár is volt egyben. Ezen 

volt egy tárlatvezetőnk, aki elmondta a rajzokkal, festményekkel vagy szobrokkal kapcsolatos információkat. 

Majd a végén a megnézett festmények alapján mi is rajzolhattunk vagy festhettünk saját ízlésünk szerint. Ezen a 

kiállításon Zsoldos Erzsike néni csoportjával forgatott az RTL Klub, amit szombat este láthattunk az RTL hír-

adóban. Majd Csilla néni és a nyolcadikos fiúk a KFC-ből hoztak nekünk olyan menüt, amilyet mi választottunk. 

Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt a program is! Köszönjük ezt a kirándulást a kísérő tanárainknak: 

Csilla néninek, Szilvike néninek és Zsoldos Erzsike néninek. 

Melitta 

Kopogtató készítés 

Péntek délután a DÖK szervezésében Szilvike nénivel és Zsófi nénivel adventi 

ajtókopogtatót készítettünk. 14 órakor körülbelül 20-25-en hozzáláttunk a mun-

kához. A kopogtató alapja fenyőkoszorú volt, melyre szárított gyümölcsöket, 

fakérget, pici tobozokat, szalagokat és egy aranyos babát ragasztottunk ragasztó 

pisztollyal. A díszítés alatt hangulatos karácsonyi zene is szólt. Szerintem min-

denki nagyon jól érezte magát ezen a programon és csodálatos dísszel térhetett 

haza.           Melitta 

Segíts megtalálni az utat a 

Mikulásnak a puttonyához! 
Hírek iskolánk diákéletéből 

Mozgalmas és változásokkal teli 2 hónap 

áll mögöttünk. A Diákönkormányzat 

életében is jelentős változás állt be december 1-

jével, ugyanis Siska Csilla tanárnő befejezte mun-

káját intézményünkben, s így a DÖK vezetését is át 

kellett adnia. Helyét Pap Szilvia tanárnő vette át, s azóta 

az ő felügyeletével működik a DÖK.  

Végzett feladataink: 

♣ Izgalmas kirándulás a Millenárisra, Láthatatlan Kiállítás. 

♣ Az iskola nagy adventi koszorújának elkészítése, pénteki 

napokon közös gyertyagyújtás az aulában. 

♣ A fenyőfa és az iskola ünnepi díszbe öltöztetése. 

♣ Karácsonyi kopogtató készítése. 

♣ Közreműködés a Vörösmarty-vetélkedő lebonyolításában. 

♣ Diákügyelet üzemeltetése, DÖK gyűlések megtartása. 

 

Csilla nénitől ez úton is szeretettel bú-

csúzunk, és köszönjük eddig végzett 

áldozatos munkáját. Rendezvényeinkre 

nagy szeretettel visszavárjuk! Sok si-

kert kívánunk új munkájához: 

 

A Diákönkormányzat tagjai 
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Hogyan ünneplik más nemzetek a ka-

rácsonyt? 

Kíváncsi vagy, hogy más népek hogyan ünnepelnek? Összegyűjtöttem, olvass bele a 

cikkembe, és megtudhatod. Jó szórakozást! 

A finnek karácsonya 

A finnek is állítanak karácsonyfát, mégpedig templomaik elé. Bolhapiacokat szerveznek, 

ahol saját készítésű kézimunkáikat, játékokat, apróságokat árulnak. December 24-én dél-

után megemlékeznek eltávozott szeretteikről, s a temetőkben gyertyát gyújtanak. A kisgye-

rekeknek maga a Mikulás hozza az ajándékokat. Ami pedig a nekem a legjobban tetszett: december 24-én, aki 

csak teheti, siet a turkui városháza elé, ahol egy több, mint 600 éves szokásnak megfelelően kiáll az erkélyre a 

polgármesteri hivatal vezetője, és kihirdeti a karácsonyi békét. Ez azt jelenti, hogy a kihirdetéstől vízkeresztig a 

békétlenkedőkre súlyosabb büntetést szabnak. Ez a kihirdetés az egész ország-

ra érvényes. Szerintem az egész világra érvényes lehetne! 

A tiroli karácsony 

Az osztrák emberek hozzánk nagyon hasonlóan ünnepelnek. Van gyönyörűen 

díszített fenyőfa és kirakodóvásár. A főváros, Bécs igen híres „A kis Jézus bú-

csúja” nevű karácsonyi rendezvényről, ahol rengeteg játék, színes program, 

jégpálya és kisvasút is van. A gyerekek mielőtt a vonatra ülnek, levelet írnak a 

Jézuskának, és ott fel is adják. Érdekes az a tiroli szokás, melyek fő célja távol 

tartani a rossz szellemeket a háztól. Pásztornak öltözött csoportok járják a há-

zakat karácsony hétvégéjén. Házról házra bekopogtatnak, énekeket adnak elő, és megköszönik az ajándékot, 

vendéglátást. Ez a hagyomány is hasonlít a mi egyik régi szokásunkhoz, a betlehemezéshez. 

Az angolok karácsonyi szokásai 

Az angolok karácsonyi szokásairól is mesélek néhány érdekességet. Az angol gyerekek ugyanúgy várják a kará-

csonyt, mint mi. A készülődés már októberben megkezdődik. Karácsonyi díszbe öltöztetik az utcákat, és a háza-

kat. Üdvözlőkártyákat küldenek egymásnak. A kapott kártyákat szalagra ragasztva felakasztják a falra, és le sem 

veszik, egészen január 6-ig. A gyerekek leveleket írnak a Mikulásnak, és bedobják a kandallóba, hogy a kémé-

nyen át az Északi-sarkra repüljön. 

 Karácsonyeste a vacsora előtt mindenki kap egy szaloncukorra emlékeztető dolgot 

(crackert). A cracker kibontáskor durran egyet. Vicces ajándékot és egy papírkoro-

nát tartalmaz. A koronát a vacsorakor a fejükre teszik. Az ünnepi asztalra sok fi-

nomságot készítenek, melyek közül nem hiányozhat a pulyka és a karácsonyi pu-

ding. 

Olaszok karácsonya 

Strega Buffana, az olaszok jó boszorkánya. Seprűjén hozza a jó gyerekeknek a 

finomságokat, a rosszaknak pedig a szenet egész Olaszországban. Igaz, az ország 

különböző vidékein más-más szokások élnek. Északon december 25-én Babbo 

Natale (Télapó) hozza a meglepetéseket, másutt december 13-án Szent Luca. Rómába viszont Strega Buffana 

január 6-án, a háromkirályok napján, és a kéményeken át juttatja be a csomagokat. De az emberek maguk is 

ajándékoznak egymásnak.              Dóri 

Bécsi karácsonyi vásár 

November közepétől karácsonyig Bécs legszebb terei varázs-

latos karácsonyi vásárrá alakulnak át. A karácsonyi sütemé-

nyek és a forró puncs illata előkarácsonyi hangulatot kelt.  

A vásár a főtéren, a Rathausplatznál található. A hagyomá-

nyos bécsi advent nevű karácsonyi vásár alkalmából a 

Rathauspaltz fénylő mesevilággá változik. A körülbelül 150 

stand karácsonyi ajándékokat, fenyődíszeket, édességeket és 

meleg italokat kínál. A környező fák pedig ünnepi díszben 

csillognak, és fényárba borítják a környéket. A gyermekek 

számára különösen gazdag itt a kínálat. 

Innen nem messze található a Maria-Theresien-Platz, ahol szintén karácsonyi vásárral találkozhat az ide látoga-
tó. Itt az adventi időszakban több, mint 60 stand szolgál hagyományos kézműves alkotásokkal és eredeti aján-
dékötletekkel. Érdemes egyszer ellátogatni így advent idején. 

Mesy 
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December 21. — Világvége??? Null sík??? 

Mindenkit foglalkoztat a fenti dátum és kérdés. Mi is utána néz-

tünk a neten, mi ez, és mi vár ránk. A következőket olvastuk: 

2012. december 21-én Földünk belép az egész Naprendszerrel együtt a 

galaktikus „null síkba“. Ez a csillagászok szerint egy  sík, ahol nincs 

áram, és ahol semmilyen tárgyban nem működik az elektromosság. Az 

egész Földön december 21-én 10 óra tájékán néhány perc alatt elsöté-

tül minden, és csend lesz. Ez a sötétség kozmikus fénykisüléseket és 

emberi illúziókat fog kiváltani, amely 3-4 napig tart majd.  

Az ebben hívők azt vallják, hogy erre az időszak-változásra jó lenne, ha úgy készülnénk fel, hogy minden 2012. 

évi kötelezettséget befejeznénk ekkorra, és minden tartozást kiegyenlítenénk. Élelmiszer tartalékot halmoznánk 

fel 2 hónapra, mivel az elektromos hálózatot csak nehezen és fokozatosan fogják tudni rendbe hozni. Jó, ha ott-

hon tartunk plusz vízkészlet, tűzifát, gyertyát. 

A Föld „null síkból“ való kimenetele 2013. február 7-én várható. Ekkor már beindulnak a repülő és a vonatjára-

tok is. A Föld áthatolása e kozmikus jelenségen megváltoztatja az embereket. Hogyan? Az emberek számára új 

fontossági sorrend alakul ki. A fejlett és fejlődő országokban új tudományos és spirituális nézetek, új emberi 

viszonyok (becsület, tisztesség) fognak kialakulni. Ez  - szakavatottak szerint - az emberiség hosszú fejlődésének 

egy újabb szakaszát jelenti majd.  

Az új nézetek számunkra is jól hangzanak: hisz jó volna egy becsületesebb világban élni, csak éljük túl 21-ét. 

Evcsy 

Az élet csodái — Érdekességek a létből 

Az élet, a földi lét maga is egy csoda, csak sokszor elfeledkezünk róla. Hogy jobban 

becsüljük, összegyűjtöttünk néhány érdekességeket róla. 

☻A felnőtt emberi test megközelítőleg 100 000 milliárd sejtet tartalmaz, ez körülbelül ezer-

szer több, mint a Tejútrendszer összes csillagainak száma.  

☻Szervezetünkben 1másodperc alatt mintegy egymillió sejt pusztul el, de a sejtosztódások-

nak köszönhetően ugyanennyi képződik is. Ahhoz azonban, hogy ez az egyensúlyi állapot 

fennmaradjon, egészséges életmódra van szükség. Bármely károsító hatás megváltoztathatja 

ugyanis az egészséges sejtek számát. Például a rosszindulatú daganatos betegségek esetén a 

naponta keletkező rákos sejtek száma megháromszorozódik, míg az egészséges sejtek száma 

folyamatosan csökken. 

☻Leggyorsabban növekvő szövetünk: a haj. Csontjaink pedig többet bírnak a vasbetonnál.  

☻Az érhálózat összhossza egy felnőtt, egészséges emberben eléri a 40 000 km-t. Ez a távol-

ság körbeérné az Egyenlítőt. Gondoltad volna? 

☻Az ember nyelőcsöve mintegy 25 cm hosszú. A nyelőcső hossza azonban 

állatfajonként változó. A halé rövid, a zsiráfé hihetetlenül hosszú. Sok madár 

nyelőcsövének zsákszerű kiöblösödése a begy, ahol a táplálék átmenetileg táro-

lódhat. 

☻Az emberi nyaknál gyakori az ostorszíj típusú sérülés. Ezt akkor szenvedjük 

el, ha nagy erőbehatásra a fej hirtelen előre-, majd hátracsapódik. Sajnos autóbal-

eseteknél elég gyakori. 

☻Két egészséges vesében összesen egymillió vesetestecske tömörül, amelyek 

naponta több  liter vért szűrnek át, így segítve testünk méregtelenítését. 

☻A hímivarsejt ivari kromoszómája határozza meg, hogy a petéből fiú vagy lány 

lesz. Minden testi sejt egy pár ivari kromoszómát tartalmaz, nőknél két egyformát 

találunk.  

Ugye, mennyi csodálatra méltó dolog történik testünkben? Becsüljük meg, amit 

ajándékba kaptunk. Vigyázzunk magunkra!           Linaa  

Új rovatunkban a benneteket foglalkoztató kérdésekre keressük a választ. 

Kornél felvetése: Miért nem szeretnek a diákok kimenni a szünetre?  

☺ Mert piszkálhatják a rendesebb diákokat a kevésbé szabálytartók. 
☺ Mert akkor sokszor kell cipőt váltani. 
☺ Mert nem bírjuk átnézni a tanulnivalót: zavaró, ha a sok gyerek őrjöng kint. 
☺ Mindenki tolakszik az ajtónál, a nagyok fellökhetnek.  
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☺ Ha egy terem például a második emeleten van, például a B24, akkor elkéshet a diák az óráról. 
☺ A teremben jobban tudnak a diákok beszélgetni egymással, mint odakint, mert odakint nagy a zaj és kevés az 
ülőhely. 

Linaa és Kokó 
Evelin felvetése: Mi lenne, ha nem lenne internet? 
☻ Az emberek csak más eszközzel érhetnék el egymást. 
☻ Nem lehetne netes játékokkal játszani. 
☻ Nem lehetne kapcsolatot teremteni egymással a számítógép segítségével. 
☻ Nem lehetne különböző filmeket letölteni sem. 
☻ De mégis a legrosszabb az volna, hogy nem lenne facebook. Végül is ki tudna nélküle élni? Ti 
mit gondoltok? 

Evcsy 

  A grönlandi cápa 

Élőhelye az Északi-sark környékén található. A melegebb vizekben 250-

700 méteres mélységben érzi jól magát, de megfigyeltek egyes példányokat, 

amelyek 2200 méterrel a vízfelszín alatt úszkáltak, ahol a víz hőmérséklete a 0°C körül van. 

A mája energiaraktározóként szolgál, és ettől furcsán nagyméretű. Látása gyenge a szemében élősködő paraziták 

miatt.  

A grönlandi cápa előfordul az Atlanti-óceán északi területein, Grönland és 

a Kanada partjainál. Emberre ártalmatlan, csak egyetlen egy támadásról 

készült feljegyzés. Általában a testhossza 3,5 méter és testsúlya 250-300 

kg. A nagyobb példányok testhossza elérheti a 7 métert és tömegük az 

1000 kilogrammot. Ősszel délfelé veszik az irányt a nőstények, majd a nyár 

elején visszatérnek az északi vizekbe. 5-10 ,,kölykét” elevenen hozza világ-

ra, melyek körülbelül 40 cm hosszúságúak. Lassan nő, évente csak fél cen-

timétert. Ezért magas életkort érhetnek el. Mindenevő, megeszik mindent, ami az útjába kerül: fókát, vízi mada-

rakat, tintahalat, rákféléket, és planktonokat is. Az 1800-as években a belőle sajtolt olaja miatt halászták, manap-

ság népszerű sporthorgász hal.  

Kokó 

Eurázsiai hiúz 

A hiúz testhossza: 70-110cm, marmagassága: 50-75 cm. A farka - macska létére - elég 

rövid: 15-25cm. Bundája a világosszürkétől a barnáig sokféle színt felvehet, és gyakran 

pöttyözött. Jellegzetessége még a füle végén található sötét színű szőrbojt, mely arcki-

fejezését bohókássá teszi. A hiúz az emberre nem jelent veszélyt. 

Nappali pihenőjét valamilyen rejtett helyen tölti, ami lehet egy hasadék, barlang, üreg 

vagy nagyon sűrű bozót. Helyenként borz- vagy hódvárakba is behúzódik nappalra. A 

vadászterülete 20-60 négyzetkilométer lehet. Egyetlen éjszaka alatt akár 20 kilométernyi távot is megtesz. Több-

nyire magányosan jár, területét vizeletének szaganyagával jelöli meg. Az állat tápláléklistája a kisemlősöktől (az 

egerektől) az őzekig és a szarvasborjúig terjed. Egyik legfontosabb zsákmányuk a nyúl. Az eurázsiai hiúz jelleg-

zetes pofáján a szemek egészen elöl ülnek, így lehetővé teszik, hogy az állat térben is lásson. Minap a Zemplén-

ben is megfigyeltek egy példányt, melyről a híradó is beszámolt. 

Nony 

 

Hasznos a denevér nyála – Tudtad? 

Kutatók kiderítették, hogy a denevér nyálának gyógyító hatása van az agyvérzés-

ben szenvedő betegekre. Amikor a vámpír-denevér megharapja áldozatát, olyan 

anyagot fecskendez be, amely megakadályozza, hogy a vér megalvadjon, illetve 

összeálljanak a vérlemezkék. Ez az anyag ugyanis semlegesíti azt a vegyületet, 

ami a vér alvadását kiváltja. Mindez csak az állatkutatóknak volt érdekes eddig. 

Most azonban kiderült, hogy a szélütésben szenvedő embereken segíthet a vér-

szopó denevér.  

Az általa termelt anyag különlegessége, hogy háromszor olyan hatásos, mint a jelenleg forgalomban lévő véral-

vadásgátló anyagok, és különösebb veszélyei, mellékhatásai sincsenek. A szélütés lényege az, hogy vérlemezek 

zárják el az agyba vezető vér útját, mert vérröggé állnak össze. Ezeket kell feloldani. 

A tesztek bebizonyították, hogy a denevér csodálatos nyála nagyon hatásos a beteg 

emberek gyógyításában. A horrorfilmekben Drakula, a vámpír egyik alakváltozata 

volt eddig ez a denevérfaj, mostantól azonban változhat a kép: ma már visszaadja az 

életet. 

Nony 
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Véznaujjú maki 

 
Kevés olyan emlős van, amelyik olyan furcsán néz ki, mint a veszélyeztetett Aye-

Aye, vagy másnéven véznaujjú maki, amely csak Madagaszkár szigetén őshonos. 

Valójában közeli rokona az embereknek. A nagy, kiálló szemeivel, nagyon vé-

kony ujjaival és hosszú, bokros farkával rendkívül egyedülálló kinézetű az állatok 

közt. A denevér-szerű fülek lehetővé teszik számára, hogy meghallja a fákban 

fészkelődő rovarlárvákat, amelyek táplálékának egy részét képezik. Mivel szereti 

az édeset is, sőt a kókuszt és a cukornádat kimondottan imádja, ezért mezőgazda-

sági termelők kevésbé kedvelik ezt makifajtát, hisz károkat okoz ültetvényeiken. 

Linaa 

A skorpió 

A skorpióknak majdnem 1500 fajuk bizonyított. 8 lábuk van, mint a pókok-

nak. Megnyúlt potrohuk végén méregtüske van, amiben erős mérget raktá-

roznak. Spórolniuk kell, mert a méreg lassan termelődik újra. A méregtüskét 

egyrészt önmaguk védésére használják, másrészt hogy megöljék prédájukat, 

például a pókokat, rovarokat és apró gerinceseket. Első pár lába ollóvá ala-

kult az évmilliók során. A skorpió rovarokkal táplálkozik. Karmos tapogató-

lábaikkal kapják el zsákmányukat. A pókokhoz hasonlóan 1 pár csáprágóval 

rendelkeznek, de az évezredek során ez a csáprágó pár még egy pár ollóvá 

alakult át. Ez az áldozat feldarabolására szolgál.  

A legveszélyesebb skorpiók a Szaharában, Arizonában és Mexikóban élnek. Az 1500 faj közül csak néhány faj 

szúrása lehet halálos, főként a gyerekekre. A skorpió általában csap egyet méregtövisével, ha egy csupasz lábú 

ember halad el mellette. Ugyanolyan veszélyes lehet viszont az is, ha bebújik a cipőbe.  

A legtöbb skorpió azonban ártalmatlan. Horvátországban fellelhető példányok nem veszélyesek az emberre. Sok 

skorpiófaj csípése inkább fájdalmas, mint veszélyes. A skorpiók napközben többnyire rejtekhelyre húzódnak, de 

ha ott megzavarják őket, akkor támadnak.       Kokó és Gábor 

 

Az állatok paranormális képességei 

A macska és a kutya képes érzékelni olyan látogatókat, szellem-

lényeket, vagy elhunyt lelkeket, amelyeket mi, emberek nem. Minden 

valószínűség szerint a hőkisugárzás és a fény finom változásainak 

érzékelésével képesek erre.  

Az állatok érzékelik a fényhullámokat, ami alapján pontosan tudnak 

tájékozódni. Ez nagyon fontos, mert ennek köszönhetően gyorsan 

haza tudnak találni a lakóhelyükre, még akkor is, ha több kilométeres 

távolságra mentek tőle. Ráadásul az emberénél sokkal fejlettebb a 

hőérzékelésük is. Ez az oka annak, hogy a test által kibocsátott hő-

hullámokat pontosan érzékelik, a sötétben ez alapján találják meg egymást, és képesek a zárt ajtók, a falak 

mögül, a padlódeszkák alól is kiszűrni azt, ami az ember számára felfoghatatlan.  

A népi hagyomány szerint ahova a macska ül, ott az ember számára negatív energiák vannak, viszont ahova a 

kutya leheveredik, ott pozitív energiákkal töltekezhetünk. Érdemes tehát megfigyelni háziállatainkat és jel-

zéseiket.               Nony 

 Hotel Transylvania—Ahol a ször-

nyek lazulnak 

Vérszívó vagy nászúton? Farkasember családi 

lazuláson? Rémkoppantó, aki belefáradt a szürke hétköznapok egyformaságába? 

Vár a Hotel Transylvania! Minőségi pihenés és felfrissülés mindennemű rémnek, 

szörnynek és gonosz torzszülöttnek.  

Drakula gróf 5 csillagos erdélyi luxusszállodájában a szörnyek és családjuk távol 

kerülhetnek az emberi világ zajától. Itt ejtőzik Frankenstein a menyasszonyával, múmia, a láthatatlan ember, az 

egész farkas falka és kollégáik mindaddig, amíg egyszer egy halandó nem téved közéjük. A bajt csak fokozza, 

hogy a gróf nemcsak szállodaigazgató, hanem apa is, aki eddig sikerrel óvta gyermekét a valódi világ borzalma-

itól, de most minden megváltozik… Nos, aki kíváncsi erre a jó kis rajzfilmre járjon utána interneten, moziban, 

vagy egy DVD boltban. Én bátran ajánlom felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt! Jó szórakozást!          Bogcsii 
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 Karácsonyi dekorötletek 
Összegyűjtöttem pár klassz ötletet, amellyel szebbé vará-

zsolhatjátok a lakást ilyenkor decemberben. Íme: 

1. Karácsonyi cukorsüveg 

Piros-fehér színű cukorkákat ragasztunk ragasztópisztollyal sűrűn egymás mellé egy süveg 

alakú habszivacsra amit hobbiboltokban szerezhetsz be. Az építést alulról kezdjük, ha a tete-

jéhez értünk, ollóval csípjük le óvatosan a kúp végét, hogy az utolsó szem cukorkát is a he-

lyére ragaszthassuk. Az édességek közé tűzdelt piros masnik látványától még mutatósabb 

lesz a dekorációnk. 

 

2. Angyalka tojástartóból 

Kellékek: tojástartó, papír- vagy fagolyó, arany színű krepp papír, 

arany festék vagy toll, szalag akasztónak, arany vékonyboa, ragasztó.  

A tojástartóból vágjuk ki az egyik "csúcsát", lefesthetjük az egészet 

arany színűre, vagy csak a szélét, festhetünk rá kezeket is akár. A go-

lyóra rajzoljuk meg az arcot, ragasszuk a csúcsra. A szárnyat krepp 

papírból vágjuk ki. A boából vágjunk le kb. 3 cm-es darabot, és ra-

gasszuk a fej tetejére. Ez lesz a glória. Én krepp papírból vágtam egy 

3 cm hosszú, 1 cm széles csíkot, hosszában félbe hajtottam és bevag-

dostam, ez lett a glória. Végül készítsük el az akasztót. 

 

3.Karácsonyfadísz teamécsesből 

A tél beköszöntével egyre több gyertya, mécses és persze természetesen 

teamécses fogy a háztartásokban. Ha nálatok is sok fogy, ne dobd el a tea-

mécses alumínium burkát, hanem tisztítsd ki, és készíthetsz belőle öko-

karácsonyfadíszt! Azaz újrahasznosíthatod őket. Csillagként szépen mutat a 

fán. 

 

Jó bíbelődést kívánok! 

Melitta 

A hobbit — Vártalan utazás 

Hatvan évvel, a Gyűrűk Ura történetének kezdete előtt járunk. A békésen éldegélő 

Zsákos Bilbó akaratlan kalandba kényszerül: Szürke Gandalf tűnik elő a semmiből, s 

szervezi be őt egy váratlan utazásba, melynek során tizenhárom törppel és azok le-

gendás vezetőjével, Tölgypajzsos Thorinnal együtt kell visszakövetelniük az elve-

szett Törp Királyságot, Erebort a rettegett sárkánytól, Smaugtól. Utazásuk rengeteg 

veszélyes földön át vezet, találkoznak koboldokkal, orkokkal, halálos vargokkal, 

óriáspókokkal, alakváltókkal és mágusokkal. S noha végső céljuk a keletre fekvő 

Magányos Hegyet övező sivár vidék, előbb ki kell menekülniük a kobold alagutak-

ból, ahol Bilbó találkozik azzal a lénnyel, aki örökre megváltoztatja az életét - 

Gollammal. Itt, a földalatti tó partján a szerény Bilbó nemcsak arra jön rá, hogy bátorsága és furfangja még őt 

magát is meglepi, hanem megszállottjává válik Gollam "drágaszágának", a titokzatos gyűrűnek, amely kiszámít-

hatatlan és hasznos tulajdonságokkal bír. Egy kicsiny aranygyűrű, amely egész Középfölde sorsára hatással lesz, 

és amelyről Bilbó ekkor még semmit sem tud. 

Főszereplők: Martin Freeman; Ian Mackellen; Andy Serkis; Hugo Weaving; Elijah Wood. Jó filmezést!    Eszter 

Rontó Ralph 

Belegondoltál már, milyen lehet minden nap rossz fiút alakítani? Olyan embert, akit 

senki se szeret, akinek munkájáért nem jár megbecsülés, szeretet és persze a játék vé-

gén kapott aranyérem? Rontó Ralph pontosan ebben a szerepben tetszeleg, immáron 

harminc éve. Ő ugyanis a Javító Felix játék antihőse, az a fickó, akit mindig legyőznek 

a kissrácok a játékteremben, s a nap végén úgy vonul pihenőre, hogy ismét sárba tiporták, és mellesleg az otthona 

egy szeméttelep. Így hát Rontó Ralph úgy dönt, hogy elmegy a játékvilágba, és inkább más helyen próbál arany-

érmet szerezni és végül egy sci-fi játékban találja magát. Nem sok szerencsével, ahogy a 30 éves munkáján, itt is 

csak bajt okoz, ráadásul akkorát, hogy az egész játékvilágot bajba sodorja. Így hát útnak ered, hogy helyrehozza a 

hibáját, de aztán egy cukormázas autóverseny keretén belül megismerkedik későbbi segítőtársával, Vanellope 

von Schweetz-cel… Ha kíváncsi vagy, akkor nézd meg te is a mozikban! Jó szórakozást!               IŁdikóÓó  
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Adele 

Adele Laurie Blue Adkins ismert nevén Adele, 1998. május.5.-én született. 

Többszörös Grammy-díjas zenész-dalszerző. Egy iskolai projekt keretein belül felvett egy háromdalos 

demót, melyet egyik barátja feltöltött a MySpace-re, ahol hatalmas sikere lett a hallgatók körében. Ezután kapott 

egy ajánlatot az „XL” lemezkiadótól. Habár eleinte voltak kétségei a kiadóval szemben, de menedzsere szava és 

kedvenc előadója, Jamie T ottléte, elég volt ahhoz, hogy 2006 szeptemberében leszerződjön a kiadóval. Adele 

debütáló dala, a „Hometown Glory” 2007 októberében jelent meg. Ez a dal meghozta neki a sikert, megkapta a 

”BRIT Awardson” a „Kritikusok díját”. Második dala, a „Chasing Pavements” pedig, annyira sikeres lett, hogy a 

brit kis lemezlistán második helyen állt. 2012 januárjában a Grammy-díjátadón a következő kategóriákban lett 

nyertes: az év felvétele (Rolling in the Deep), az év albuma, az év dala, a legjobb szóló popelőadás, legjobb pop-

album, valamint a legjobb rövid formátumú videoklip. Összesen hat Grammy-

díjat vihetett haza. Néhány ismert dala: 

 ☺ Rolling in the deep 

 ☺ Someone Like You 

 ☺ Skyfall 

 ☺ I can’t make you love me 

 ☺ Set fire to the rain 

Adele nemrég még kismama volt, most már az anyaság nehéz feladati elé kellett 

állnia. Robbie Williams elmondta, hogy olyan nőnek ismeri a 24 éves Adele-t, 

mint akinek hatalmas szíve van, és aki igazi harcos anyukaként védi fiát. 

Ugyanakkor egy csupa szív, törődő és gyengéd jellem.                          Bogcsii 

 

Fehér Zoltán — X-factor 
Fehér Zoltán 1987. január 8-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányainak befejezése 

után modelliskolát végzett. A modellkedés mellett felvételt nyert a Rajkó-Talentum Tánc- és 

Zeneművészeti Szakképző Iskola tánc szakára, ahol saját stílusú táncok, társastáncok, önálló 

koreográfiák kidolgozásában mutatta meg tehetségét. 2008-ban megnősült és megszületett az 

első kislánya. Hogy több időt tölthessen a családjával, a táncról lemondva figyelmét az ének-

lés irányába fordította. Később Benkó János hangstúdiójában énektanár felügyelete mellett 

fejlesztette tovább tudását. 

Életében már kiskora óta jelen van a zene. 2011-ben jelentkezett az X-faktorba, ahová egészen 

a táborig jutott, majd onnan távoznia kellett. 2012-ben újult erővel ismét jelentkezett az X-

faktor 3. szériájába. Mentora, Geszti Péter bizalmat szavazott neki, és tovább vitte őt a legjobb 12 versenyző 

közé, az élő showba. 

Fehér Zoli párbaja: 2012. november 10-én ismét Geszti Péter és Keresztes Ildikó versenyzői küzdöttek meg egy-

mással, azonban Zolinak nem sikerült harmadszorra is megmenekülnie, így jövő héten nélküle folytatódik a te-

hetségkutató.                 Bridzsith és Rencsy 
 

Nina Dobrev 

Születési neve: Nina Constantinova Dobreva 

Születési ideje: 1989. január 9. 

Születési helye: Szófia, Bulgária 

Magassága:169 cm 

Hajszín: barna 

Szemszín: barna 

Édesanyja művész, édesapja pedig számítógépes szakember. Régebben táncolt, gimnasztiká-

zott, énekelt, színészkedett, és imádta a színházat. 2009-ben kapta meg a Vampire Diariesnak 

a főszerepét. Elena Gilbert karakterét alakítja, nagy feladatot állítottak elé, hiszen ő alakítja Elena gonosz hason-

mását, Katherine Piercet. 2011-ben Kellan Lutz mellett szerepelt a The Killing Game című filmben. A 2012-ben 

The Perks of Being a Wallflower című drámában Logan Lerman és Emma Watson mellett játszott főszerepet. 

2010 óta együtt van a nála 11 évvel idősebb Ian Somerhalderrel. Kapcsolatukat sokáig titkolták. 

Érdekességek: eredetileg göndör a haja; nagy Avatar rajongó lett; 2009-ben vásárolta meg álmai autóját egy, 

Audit; kedvenc földrésze: Ausztrália.           Dóri  
Csobot Adél 

Malek Miklós által a "Barna Marilyn Monroe"-nak nevezett 18 éves nagykárolyi, sokoldalú fiatal lány, aki 
énekel, táncol, színészkedik. A fiatal lány énekhangját már az általános iskola 3. osztályában felfedezték, és 
ajánlották, hogy képezze tovább magát. 8 éve énekel. Az X-Faktorra a Nagykárolyi Kulturális Központ kön-
nyűzene szakának oktatója, Szűcs József képezte ki. A kultúrháznál szaval, táncol, színészkedik és énekel. 
Jelenleg utolsó éves a nagykárolyi Elméleti Líceumban, ahol matematika-informatika szakon tanul. Az X-Faktor 

miatt nem halasztott évet, így 2013-ban fog érettségizni.        Evcsy 
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Autós vizsga  

- Na, hogy sikerült az autóvezetői vizsgád?  

- Nem tudom, amikor kiengedtek a kórházból a vizs-

ga biztos még eszméletlen volt.  

Első hazaút 

Friss jogosítványos lány először viszi haza az édes-

anyját. Amikor megérkeznek, az anya kiszáll, és azt 

mondja.  

- Nagyon szépen köszönöm.  

- Szívesen, máskor is. – mondja a lány. 

- Nem neked szóltam. - válaszolja az anya. – Hanem az isten-

nek. 

Autópályán  

A rendőr megállítja a száguldó autóst az autópályán.  

- Talán túl gyorsan mentem? – kérdi az autós.  

- Nem, túl alacsonyan repült! 

 

Miért van hátsó ablakfűtés a Skodában?  

-???  

- Mert télen melegen tartja a kezed, mikor tolod. 

Caesar utolsó mondata  

Mi lenne Cézár utolsó mondta, ha a 21. században élne?  

Te is fiam BLUETOOTH... 

Szandy és Evcsy 

Kösd össze a számok sorrendjében a ponto-

kat! Majd színezd ki az ábrát! 

Milyen alakzatot kaptál? Írd a vonalra! 

Diós adventi teakeksz 
Hozzávalók 

 25 dkg liszt 

 10 dkg őrölt dió 

 15 dkg porcukor 

 1 teáskanál sütőpor 

 1 tojás 

 12,5 dkg vaj 

 1,5 evőkanál 20%-os tejföl 

 1 evőkanál kakaópor 

Elkészítés 

Összekeverjük a száraz hozzávalókat: a lisztet, a diót, cukrot és sütőport. A vajat megolvasztjuk, a tojást kissé 

felverjük, hozzáadjuk a tejfölt. Mindent a lisztes keverékhez adunk. Összegyúrjuk. A tésztát kettéosztjuk. Feléhez 

hozzáadjuk a kakaót. 4-5 mm-es vastagságúra nyújtjuk a tésztát, a két színt egyforma vastagságúra. Egy pohár 

segítségével köröket formázunk, majd a közepét csillag, fenyő vagy bármilyen karácsonyi kiszúróval kiszúrjuk. 

Felcseréljük a fehér és kakaós csillagokat a körök közepében. Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük és előmelegí-

tett sütőben kb. 180 fokon 12-15 perc alatt aranybarnára sütjük.       Dóri 

Íme a végeredmény: 

 

 

 

 Mi ezt ajánljuk most nektek: 
1. Gitano – Semmi nem elég 

2. Children of Distance – Életjel 

3. Maroon 5 – One More Night 

4. Skrillex & Damian ”Jr. Gong” Marley - It Bun Dem 

5. Edward Maya – This is my live 

6. Inna – Sun is up 

7. Mario Bischin – Macarena 

8. Oceana – Endless Summer 

9. Sunrise  Inc – Nina 

10. Train – Drive by     Bridzsith 

Hull a jó  

Hull a jó, hull a jó, 

Itt van már a télapó. 

A ruhája annyit tesz, 

Mindig boldogság lesz. 

 

Mikulásunk örömet hoz, 

Így nem is lesz semmi rossz. 

A jó gyermeket a Mikulás és a nyalóka várja, 

A rossz meg a krampuszt és a virgácsot látja.  

K.N.D 
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E havi rejtvényünk megfejté-

se a  karácsony témaköréhez 

tartozik. Jó fejtörést kívá-

nunk! 
Meghatározások: 

1. Nemesfém, ékszer készül 

belőle. 

2. … koszorú, gyertyáit kará-

csony előtt gyújtjuk. 

3. Dicsőség latinul. 

4. Egyetlen ly-nal kezdődő sza-

vunk. 

5. …… eső, tavaszi cserjefajta, 

sárga apró virága van. 

6. „Kiskarácsony, nagykará-

csony, ……... -e már a kalá-

csom.” 

7. Apa, anya és a gyerekek ösz-

szessége egy szóval. 

K.N.D. 

                     

                       

                        

                     

                       

                          

                          

                         

S Z A L O N C U K O R Q Ú 

Z H D J G É S S E K É B J 

E Ó V É Z S E R B Ó N M É 

R E E G F E N Y Ő W S Ö V 

E M N V I R G Á C S Z G H 

T B T X C G Ő T É L A P Ó 

E E A K S U Z É J Y R E T 

T R H Ó G O L Y Ó W V N Á 

K A R Á C S O N Y F A N Q 

M É Z E S K A L Á C S Ü Ó 

Szókeresős feladványunkban kará-

csony ünnepéhez fűződő szavakat 

találhatsz. Megleled őket? Segítség-

képpen megadjuk, mit kell keresned. 

Keresendő kifejezések:  

Szaloncukor, békesség, újév, mézeskalács, 

szeretet, hóember, fenyő, télapó, csengő, 

ünnep,  hó, Jézuska, zserbó, virgács, hógo-

lyó, karácsonyfa, jég 

Dóri 

Áldott, békés, boldog karácsonyt és ered-
ményekben gazdag új esztendőt kívá-
nunk minden kedves olvasónknak.  
Találkozunk az új esztendőben is. 

Szilvike néni és a diákújságírók :) 

Varázsold 

csillogóvá 

a kará-

csonyfát! 


