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2013.  

június 

5. szám 

100 Ft 

Ballagás 

Ismét eltelt egy tanév, ismét felkerült a táblákra a vakáció felirat, ismét 

elmennek tőlünk a legnagyobbak. Az idei tanévben két nagy létszámú nyol-

cadik osztály búcsúzik iskolánktól, tanárainktól, a diákoktól. Bízunk benne, 

hogy meg is állják majd helyüket a következő tanévtől a választott középiskolá-

ban.  

Mi is búcsúzunk tőlük az újság hasábjain a következő idézettel, és kívánunk 

számunkra sok sikert. 

 

„Azért vagy itt, hogy mindent láss.  

Hogy értsd a szót, olvasd az írást.  

Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,  

hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.” 

(Ákos) 

Alább a két osztály névso-

ra, valamint osztályfőnöke-

ik neve olvasható. 

8.a osztály: 

Virágné Hamar Nóra 

Hájerné Kiss Ágnes 

osztályfőnökök 

Osztálynévsor: 

Barta Klaudia, Barta Nikolett, Barta 

Tibor Martin, Czakó Nikoletta Lau-

ra, Faragó Róbert, Farkas Balázs, 

Farkas Roland, Frankó Katalin An-

na, Kanálos Martin, Kovács Eszter 

Lili, Kovács Patrik, Köböl Vince, 

Kökény Georgina, Makula Endre 

László, Molnár Emese, Mucza Gab-

riella Brigitta, Nádai Martin, Oláh 

Richárd, Piti Dávid, Remecz Attila, Sándor Cintia, Szarvák Zsolt, Tamás Beáta, Vidák Gábor, Vígh Dorottya, 

Vistyik Mercédesz Debóra, Zele Richárd 

8.b osztály: 
Székelyfalvi Gáborné 

osztályfőnök 

Osztálynévsor: 

Bakó Zsolt, Bolyós József, Borsos Viktória, 

Elek Richárd, Joó Fruzsina Ilona, Kanálos 

Bettina Mária, Kanálos Dzsenifer, Kanálos 

Martin Róbert, Kenyó Márk, Konka Csaba, 

Kökény Klaudia Szilvia, Lévai Péter László, 

Medgyes Norbert, Nagy Adrienn, Nagy László, 

Nagy Patrik, Oláh Dominika, Raffael Csaba, 

Seres Zsolt Gyula, Takács Leontin, Tóth Tí-

mea, Tuba Dóra, Tukacs Zsuzsanna, Urbán 

Alex, Zsákai Milán 
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Gyermeknapi kirándulás a felsős évfolyamnak 

Az idei gyermeknapot Szentendrén töltöttük. Május 21-én reggel 7 órakor 

indultunk az iskolából. Először a szentendrei szabadtéri múzeumba, azaz a 

skanzenba mentünk, ahol a régi magyar kultúrát tekinthettük meg. Külön-

böző tájegységekről voltak összegyűjtve a néprajzi értékek, anyagok, ha-

gyományok.  

Az építmények többnyire egyszerű parasztházak voltak, de láthattunk köz-

tük nagyobb templomokat is. Kipróbálhattuk hogyan mostak, vasaltak, 

játszottak régen. Kis túrázás után megtekinthettük a régi görög katolikus 

templomot az egyik domb tetején.  

Sok érdekes mesterséget láttunk, köztük szerepelt a lópatkolás, vízimalom működése, szélmalom. A malomban 

őrölt búzából helyben frissen sült péksütemények kaphatók. Ezután szabadfoglalkozás volt, amit mindenki más-

ként töltött el.  

A pihenő után célba vettük Szentendre belvárosát. Ott megtekinthettünk a 

Marcipánmúzeumot, amely nagyon lenyűgözte a társaságot. Rengeteg mesefi-

gura, régi magyar királyok, hírességek voltak megformázva marcipánból. A 

kiállítás után ízlés szerint vásárolhattunk marcipánokat. Ezután meglátogattuk 

Szentendre egyik legjobb fagyizóját, ahol házi főzésű fagylalt kapható. A 

fagyizás után a főtéren lehetett vásárolni a boltokban, kirakatokban. Az esti 

órákban indultunk haza. 

Nagyon fáradtak voltunk,de megérte elmenni, mert nagyon jól éreztük magun-

kat. 

Mesy és Dóka Henriett 

Az idei iskolagáláról 

Május 26-án vasárnap, éppen a gyermeknapon rendeztük meg nyolcadik alkalommal a 

Vörösmarty Gálát. Hagyományos rendezvényünkön minden páros osztály és a művészeti 

csoportok mutatták meg a közönségnek, mit tudnak. A rendezvényt hosszas felkészülő 

munka előzte meg. Az előadás öt órakor kezdődött a Művelődési Házban és háromnegyed 

nyolcig tartott. 

Volt modern és néptánc, mesejáték, hangszeres előadás; meghallgathattuk az énekkart, 

humoros előadásokat nézhettünk meg.  

Reméljük, minden kedves szülőnek, nézőnek tetszettek a műsorszámok, és mindannyian jól érezték magukat. 

Jövőre ismét találkozunk. 

Melitta 

 

Pedagógusnap 

Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: pedagógus nap. Fontos, de nem hangos ünnep. Nem is kell, hogy az le-

gyen. Inkább egy lehetőség arra, hogy a gyermekek és a szüleik megköszönjék a tanáraiknak, hogy sokat dol-

goztak értük. 

Régebben a pedagógusnap mögött komolyabb állami megemlékezések voltak. Manapság ezen a napon kis mű-

sorral köszöntik a gyerekek, a diákok oktatóikat, nevelőiket. Mindenkinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az isko-

la, a ballagás, a diploma, a lecke és dolgozatírás, a dicséret és az elmarasztalás. 

Szép gondolat, hogy a „pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó so-

káig tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később aztán akár szá-

razság idején is képesek termőre fordulni.” 

A Földön minden ember sokat köszönhet volt tanárainak, nevelőinek. Akinek szerencséje van, a tanulmányai 

során legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat tettei-

vel, tudásával, hogy az akár a diák egész életét meghatározza. 

Reméljük, ti is találkoztatok már ilyen nevelővel. Mi egy kis verssel és egy jelké-

pes csokor virággal köszönjük meg munkájukat. 

 

„Vezesd őket, utat ne tévessz, 

S magadhoz mindig hű maradj, 

Mert élen állsz, és messze látszol, 

Sose feledd: példa vagy!” 

 

Lili 
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Helytörténeti kiállítás a Nemzeti Összetartozás Napján 

Három éve, 2010. június 4-e óta rendezik meg hazánkban a Nemzeti 

Összetartozás Napját, melyen arra emlékezünk, hogy az I. világhábo-

rút követően 1920. június 4-én aláírták a trianoni békeszerződést. 

Ennek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad 

részét, emellett mintegy 3 millió magyar lakost csatolt el az igazság-

talan béke, és jóvátétel fizetésére kötelezte hazánkat a többi vesztes országhoz hasonlóan.  

Mi is fontosnak tartjuk ezt a napot, így iskolánkban az idén ünnepi műsorral, szépíró versennyel, valamint egy 

rendhagyó kiállítással készültünk a megemlékezésre.  

A műsort az 5.c osztályos tanulók tolmácsolásában hallhattuk, 

majd osztályonként tekinthettük meg a külön erre a napra készített 

helytörténeti kiállítást.  

Az első emeleti tanteremben régi használati tárgyakat, mezőgazda-

sági eszközöket, iskolai felszereléseket, pénzérméket, népviseleti 

ruhákat, tárgyakat állítottak ki tanáraink. A kiállítás anyagát egy-

részt a történelem szertár eszközei, másrészt a nevelőink által gyűj-

tött, és behozott néprajzi eszközök adták.  

Jó volt látni és megismerni a régi eszközöket, viseleteket, szőtteseket, 

edényeket. Érdekes volt beleolvasni a majd száz évvel ezelőtti írásokba, 

bizonyítványokba, újságokba, könyvekbe.  

Azt hiszem, méltóképpen emlékeztünk. 

           Eszter 

Interjú János bácsival 

   Fehér János a tornaterem vezetője és a Magyar Lábtoll Labda Szövetség elnöke. Vele 

készítettem most interjút, ami húsz kérdésből áll, annak emlékére, hogy 20 éves az újszászi lábtoll labda. 

- Miért tartotta fontosnak, hogy Újszászon is elterjedjen a lábtoll? 

- Választékbővítésként hoztam ide. 1992-ben én lettem a sportcsarnok vezetője, és úgy gondoltam, hogy aki 

eljön a sportcsarnokba, ne csak ping-pongozásra vagy focira, hanem lábtollazásra is legyen lehetősége. 

- Magyarországon először hol játszották ezt a sportot? 

- Valószínűleg Újszászon. Ide 1993 januárjában érkeztek meg az első lábtoll labdák, ekkor kezdtük a gyakorlást. 

- Mikor és hol volt az első lábtoll verseny Magyarországon? 

- Az első hivatalos verseny 1993. május 29-én volt Csillebércen. 

- Mióta ilyen eredményes az újszászi lábtoll csapat? 

- Már a kezdetek kezdetén is jól szerepeltünk. Mindig az élmezőnyben voltunk, de előfordult, amikor a nagyka-

nizsai lányok, illetve a borjádi fiúk bizonyultak jobbnak. 

- A kezdetekben milyen eredményeket ért el Újszász? 

- A Csillebérci versenyen a 7-8 osztályos korosztályban Újszász megnyerte a versenyt. A győztes csapat: Laka-

tos, Polónyi, Szarvák. Az 5-6-osoknál második helyen végzett Újszász. Itt 1993. november 25-én rendeztek 

először lábtoll versenyt. 

 

- Hogy sikerült elérnie, hogy Újszászon ilyen sokan lábtollazzanak? 

- Szeretik a gyerekek ezt a játékot, és eredményesek is benne. 

- A lábtoll elterjedése előtt milyen sporttal vagy sportokkal foglalkozott? 

- A duatlon, a triatlon, és a futás sportágakkal foglalkoztam. 

- Mit sportolt a lábtoll előtt, vagy mit szeretne kipróbálni? 

- 10-12 sportágat űztem, de már nem szeretnék mást sportolni versenyszerűen. A múlt heti Budapesti Nagy 

Sportágválasztón kipróbáltam a woodballt és a mediballt. 

- Milyen tervei vannak a jövőben a lábtollal? 

- Szeretnénk megőrizni ezt a jó pozíciónkat. A cél, hogy minél többen lábtollazzanak a gyerekek közül. A fel-

nőttekkel a szeptemberi vietnámi világbajnokságra készülünk. 

- Körülbelül hányan lábtollaznak Újszászon? 

- Edzésre 100-120 fő jár rendszeresen. Tavaly 147-en jelentek meg összesen versenyeken. 
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- Megközelítőleg mennyien űzik ezt a sportot Magyarországon? 

- A szövetségi versenyeken 500 fő jelent meg. A diákolimpián 48 

iskolának 600 résztvevője indult. 

- Mennyire tartják a kapcsolatot a Magyar Lábtoll Labda Szövetség 

tagjai? 

- Körülbelül kéthetente rendezünk versenyeket. 

- Nemrég volt a magyar lábtoll labda 20. évfordulója. Erre emlékez-

ve rendezték meg a húsz órás lábtoll versenyt. Hányan jelentek meg 

ezen a rendezvényen? 

- 103 újszászi volt itt. 

- Országos szinten melyik korcsoportban játszanak a legtöbben? 

- A gyerek korcsoportban, a fiúknál. 

- Magyarországon hány városban játsszák ezt a sportot? 

- 15 magyar egyesület van, de az iskolák révén minimum 30-35 városban. 

- A 20 órás lábtoll verseny hatására a régi lábtollasok kedvet kaptak a sportág újrakezdéséhez? 

- Szívesen voltak itt, de valószínű, hogy nem kezdik újból. A találkozó utáni edzésen sokan jelen voltak, mert a 

szenior lábtoll versenyre készülnek. 

- Európában hány ország játssza ezt a sportot? 

- Összesen 14 ország. 

- Önnek mi lesz a következő megmérettetése ebben a sportágban? 

- Június végén országos szenior verseny lesz Bólyon. Erre készülünk. 

- A vietnámi világbajnokságon Magyarországról hányan indulnak? 

- Összesen 12 fő: 6 férfi és 6 nő jutott be. 

- Milyen tervei vannak a vietnámi világbajnoksággal kapcsolatban? 

- Három bronzérmet szeretnénk elhozni. 

Köszönöm szépen az interjút, további sikereket, jó eredményeket kívánok.     Lilla 

Interjú Kis Csengével, a Vörösmarty Bajnokság gólkirálynőjével 

- Hány gólt dobtál?  

- 263-szor sikerült a kapuba találnom. 

- Mennyivel előzted meg a második legjobb góldobót, és ki az? 

- Majdnem 100 gólos előnyöm lett, de 93 pont lett az előnyöm a hatodikos Mérész Melittával szemben. 

- Tudtad, hogy Újszászon is volt kézilabdacsapat? 

- Igen, tudtam. Sajnálom, hogy ma már nincs. 

- Szívesen játszottál volna az ÚVVSE kézi csapatában? 

- Természetesen. Nagyon jó lenne. 

- Miért szeretsz kézilabdázni? 

- Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó sport. Tök jó, pörgős játék és a figurák jó 

ismerete szükséges hozzá. Fontos az egyéni teljesítmény, de még fontosabb a jó 

csapatmunka. 

- Szoktál kézilabdázni a bajnokságon kívül is?  

- Igen, nagyon sokat szoktam gyakorolni otthon, Lillával. 

- Sportolsz valamit a kézi mellett? 

- Igen. Lábtollazok, de tollaslabda- és futóversenyeken is indultam már, illetve a fociban is kipróbáltam magam.

               Lilla 

Interjú Kenyó Márkkal, a Vörösmarty Bajnokság gólkirályával 

- Hány gólt rúgtál a bajnokságban? 

- Összesen 140 góllal sikerült a csapatomat segíteni. 

- Ki állhat a dobogó második fokára a góllövés tekintetében? 

- Szarvák Zsolt, akit 15 góllal sikerült megelőznöm. 

 - Játszol az újszászi focicsapatban is? 

- Igen, az U16-os es az U19-es korosztályban is. 
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- Ott milyen eredményeitek vannak? 

- Az U16-ban a dobogóért küzdő negyedik helyen állunk, az U19-es korosztályban tizenkettedikek vagyunk. 

- Szeretnél foglalkozni a focival a továbbiakban is? 

- Igen, szerintem jó sport és szívesen játszom. 

- Hová szeretnél menni tovább tanulni? 

- Veszprémbe. Ott több lehetőség lesz a futball gyakorlására, és talán jobban tudok fejlődni benne. 

- Sportolsz valamit a foci mellett? 

- Nem. A foci teljesen kitölti a sportra szánt teljes szabadidőmet. 

Lilla 

Másnaposok 3. 
 

Úgy hívják magukat: 

„Farkasfalka”.  

Nem mintha bármi közük volna a farkasok-

hoz. Nem vadak, nem veszélyesek, a prérin egy napig sem bírnák 

ki. Csak jó barátok, akik nagyon szeretnek bulizni, és nincs sze-

rencséjük. Először egy Las Vegasi, azután egy thaiföldi lagzi ürü-

gyén ütötték ki magukat úgy, hogy teljesen elfelejtették mindazt 

az őrült, lehetetlen, felfoghatatlan és életveszélyes kalandot, amin egy éjszaka alatt keresztülmentek. 

Most nincs esküvő. Nincs legénybúcsú. Nem történhet semmi baj elvileg. Mert ha a „Farkasfalka” beindul, jó 

eséllyel követi őket a katasztrófa is.  

Nézzétek meg a mozikban, nagyon jó kis vígjáték, és kiváló szünidei időtöltés. 

 

Szörny Egyetem 
 

 A 2001-es Szörny Rt. előzménye, amiben Mike és Sulley elválaszthatatlan jó 

barátok, de ez korántsem volt mindig így. Szörnyeink az egyetemi éveik alatt 

ismerkedtek össze, és az első pillanattól ki nem állhatták egymást, hiszen nem is 

különbözhettek volna jobban egymástól mind külsejük, mind pedig jellemük 

alapján.  

A Szörny Egyetem megmutatja hőseink múltját és azt, hogy milyen kalandokat 

kellett átélniük, ahhoz hogy a legjobb barátok legyenek. Kellemes mozizást kívá-

nok hozzá. 

Dóri 

 

1. A puha vajat és a porcukrot habverővel habosra keverjük. 

2. Egyenként hozzáadjuk a tojások sárgáját. 

3. A tojások felvert habját, és a sütőporos lisztet felváltva a tésztához adjuk. 

4. Végül belekeverjük a vaníliás cukrot és a rumot. 

5. Kivajazott és liszttel megszórt tepsibe terítjük. A tetejét megszórjuk kimagozott cseresznyével. 

6. A sütő közepére tolva aranybarnára sütjük. 

A tepsiben hagyjuk kihűlni, majd vaníliás porcukorral meghintve tálaljuk.  

 

Jó sütögetést, és még jobb étvágyat kívánunk hozzá.       IŁdikoó 

 25 dkg puha vaj 

 27dkg porcukor 

 7 tojás 

 27 dkg liszt 

 2 cs. vaníliás cukor 

 1 cs. sütőpor 

 1/2 dl rum 

 1,2 kg cseresznye 

Cseresznyés lepény 

Nagyon 

könnyű, nyári 

recept.  

Próbáld ki te 

is! 
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 Az Uránusz 

A Naprendszer hetedik bolygója. Óriásbolygó, a harmadik legnagyobb 

átmérőjű és a negyedik legnagyobb tömegű. Az Uránusz felfedezését 1781. 

március 13-ától számítjuk, mert ekkor pillantotta meg először Sir William Herschel. Azóta tudjuk, hogy a boly-

gót előzőleg 1690 és 1771 között legalább hússzor regisztrálták, de mindannyiszor csillagnak vélték. Az elmoz-

dulását pedig mérési hibának. Herschel eleinte nem volt tisztá-

ban vele, hogy a Naprendszer egy eddig ismeretlen bolygóját 

fedezte fel, először üstökösként azonosította az égitestet. Nem 

tartott sokáig, mire a csillagászok felismerték e felfedezés jelen-

tőségét.  

Sir William eredetileg támogatójáról, III. György angol uralko-

dóról nevezte el a bolygót, a Georgium Sidus (György csillaga) 

név azonban nem talált lelkes fogadtatásra a világ többi részén. 

Lalande azt javasolta, hogy a felfedezőről nevezzék el, végül 

Johann Bode német csillagász elképzelése kerekedett felül: az 

Uránusz, ami így jobban illeszkedett a többi bolygó ógörög-

latin elnevezéseinek sorába. Uránosz az atyja Kronosznak, 

amely Szaturnusz görög megfelelője, és az ég urát jelenti.  

Kokó 

  Azerbajdzsán 
 

Azerbajdzsán (azeriül Azərbaycan), hivatalos nevén az Azerbajdzsáni Köztársa-

ság Eurázsia kaukázusi régiójának legnagyobb országa. Nyugat-Ázsia és Kelet-

Európa között fekszik, Keleten a Kaszpi-tenger, északon Oroszország, északnyugaton Grúzia, nyu-

gaton Örményország és Törökország, délen Irán határolja. 

 

Fővárosa: Baku 

Pénzneme: azeri manta (1 azeri manta=286 ma-

gyar forint) 

Népessége: 9 164 600 fő 

Hivatalos nyelve: azeri (70-80 százalékban meg-

egyezik a török nyelvvel) 

Területe: 86 600 km² 

Államfője: İlham Əliyev 

Államformája: köztársaság 

Kokó 

Bradley Cooper 
 

Születési név: Bradley Charles Cooper 

Születési hely: Philadelphia, Pennsylvania, USA 

Magasság: 185 cm 

Születési idő: 1975. január 5. 

Eredeti hajszín: barna 

Szemszín: kék 

 

Édesanyja, Gloria Campano olasz-amerikai származású; édesapja, Charles J. Cooper pedig ír-

amerikai származású. Van egy nővére, akit Hollynak hívnak. 

 

2002-ben volt egy jelenete az Ütközéspont című thrillerben. Láthattuk az Ünneprontók ünnepében (2006), és 

az Anyám nyakánban (2006). Szerepelt az Igenemberben (2008) és az Éjféli etetésben (2008). 2009-ben szere-

pelt a Másnaposok című vígjátékban, amiben Phil Wennecket alakította. Játszott a Védtelen gyermekben 

(2009) és az Ő a megoldásban (2009). 2010-ben főszerepet kapott a Valentin napban és a Csúcshatásban. 

2011-ben került bemutatásra a Másnaposok 2. 2012-ben láthattuk a lopott szavakban és a Napos oldalban. 

2013-ban mutatták be a Másnaposok 3-at, amely szintén nagy siker nálunk is. Bradley jelenleg 

színészi pályája csúcsán áll. 

 

Érdekességek róla: 

Katolikus vallású. 

Szeret főzni. 

Két kutyája van: Samson és Charlotte.                   Dóri 
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Ryan Gosling 
 

Születési név: Ryan Thomas Gosling 

Születési hely: London, Ontario, Canada 

Magasság: 185 cm 

Születési idő: 1980. november 12. 

Eredeti hajszín: szőke 

Szemszín: kék 

 

Édesapja, Thomas egy papírüzem ügynö-

keként, míg édesanyja, Donna középis-

kolai tanárként dolgozik. Még gyerek volt, mikor szülei elvál-

tak, őt és nővérét, Mandit az édesanyjuk nevelte fel. 

 

2001-ben Danny Balintot alakítja a Hihetetlen című filmben. Játszott a Kísérleti gyilkosságban (2002), A fiatal-

korúban (2003) és a Maradj!-ban (2005). 2004-ben szerepelt a Szerelmünk lapjainkban Rachel McAdamsszel. 

Láthattuk a Fél Nelsonban (2006), a Plasztik szerelemben (2007) és a Törésben (2007). 

2010-ben két filmje is megjelent: az egyik a Blue Valentine a másik a Véres románc volt. 2011-ben feltűnt az 

Őrült, dilis, szeremben, a Drive- Gázt!-ban és a Hatalom árnyékában. Még szerepelt A sötét lovag: Felemelke-

désben (2012) és a Gengszerosztagban (2013). 

 

Érdekességek: 

Ugyanabban a kórházban született, mint ahol korábbi barátnője: Rachel McAdams. 

Van egy George nevű kutyája. 

Tetoválásai házilag készültek.            Dóri 

   Alsó tago-

zatos olvasóink 

figyelmébe ajánl-

juk a következő labirintusos fejtörő fel-

adványt.  

Segíts megtalálni a helyes utat a kukacnak! Végy egy tollat, és 

satírozd be az útvonalat! Megtalálod? 

- Milyen idős a 

nyári gyerek? 

- Szünidős.  

 

- Miből lehet tudni, 

hogy Skóciában 

nyár van? 

- ??? 

- A skótok végre kidobják a 

karácsonyfát. 

 

Nyár van, kegyetlenül süt a nap, a hőség 

óriási. Az öreg székely a fiával kaszál kint a 

réten. Megszólal a fiú: 

-Ez nem igazság, édesapám, mi itt a nagy 

melegben kaszálunk, míg otthon anyám a 

húgommal a hűvös pincében kötöget. 

-Ne búsulj fiam! Lesz ez másképp is. Gon-

dold csak el: jön a tél, mi a jó hűvösben fent 

a hegyen vágjuk a fát, de anyádék otthon a 

nagy melegben kell kötögessenek.  

 

Anyós: - Miért hoztál nekem vattát ajándék-

ba? 

Vő: - Hát nem fülbevalót kért, mama?  

 

Egy nyári napon a benzinkútnál egy pap 

tankolás után fél órát várakozik a pénztárnál. 

Mikor sorra kerül, a pénztáros mentegetőzni 

kezd: 

- Elnézést atyám, de a nyári szabadságok 

idején, mindenki a hosszú utazás előtt, az 

utolsó pillanatban jön.- Tudom mire gondol. 

- mondja a pap. - Az én szakmámban is így 

van ez.      Bogcsii 
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Kedves Diákok, Tanárok, Olvasók! 
 
Az idei tanév utolsó lapszámával jelentke-
zünk. Bízunk benne, hogy találkozunk a 
jövő tanévben is.  
Addig is pihentető, élménydús vakációt, 
kellemes nyaralást és kikapcsolódást kívá-
nunk. 
 

Szilvike néni és a diákújságírók 

                          

                           

                         

                        

                       

                        

                       

Rejtvényünk meghatározásai a következők: 

1. Nyár elején ezt a hónapot várod legkevésbé. 

2. Júliusban aratják a földeken, kenyérgabonánk. 

3. Nyaralás más szóval. 

4. Szíves mégy ide nyáron lubickolni. 

5. Az autók jelzésére szolgáló betű és számadat, tábla formában a kocsi elején és végén. 

6. Nyaralás- kor ebbe pakolod az utazócuccaidat.               

Ehavi rejtvényünk 

megfejtése minden 

diák számára várva 

várt esemény. 

Kitalálod, mire 

gondoltunk?  

Segítségképpen 

kapsz meghatáro-

zásokat is. 

 

Vajon melyik úton 

jut el a kislány a 

strandfelszerelésé-

ig? 

Segíts neki megta-

lálni a helyes útvo-

nalat! 


