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Nőnapra 

A nemzetközi nőnapon, március 8-án a nagymamákat, az édesanyákat, a 
lánytestvéreket és hölgy ismerőseinket ünnepeljük és ajándékozunk meg. 

Az első március nyolchoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor emberibb munkafeltételeket és magasabb 
fizetést követelő nők tüntettek New York utcáin. 1909-ben 
az Egyesült Államokban tartották meg az első nőnapot, akkor még 
február utolsó vasárnapjára, azaz 28-ára igazítva. 

Nőnap Magyarországon: Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 
1913-ban csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röp-
lapokat osztott. Az azt követő évben, 1914-ben már országszerte ren-
dezvényeket szerveztek a nők tiszteletére. Az 1950-es években a nő-
nap ünneplése kötelezővé vált és időpontját véglegesen március 8-ra 
helyezték. A rendszerváltást követően jeles nap lett az ünnepből, me-
lyen a férfiak virágokkal köszöntik a gyengébbik nem képviselőit. 

Mi is kívánunk boldog nőnapot minden kedves hölgy olvasónknak 
egy általunk írt verssel: 

Eljött végre a nagy nap, eljött megint, éljen! 
Virágcsokrot nyomjunk most a szép kisasszonyok kezébe. 
Megmutatjuk nekik most, mennyire szeretjük őket. 
De ne féljünk, mert viszonozni fogják a hűséget. 

Leon 

Farsangi bál a felső tagozaton 

2015. február 27–én rendezte meg a felsős Diákönkormányzat hagyományos farsangi 
mulatságát. A felkészülés már hetekkel korábban elkezdődött. Az osztályok kitalálták 
közös produkcióikat, elkészítették jelmezeiket, illetve a gyerekek díszeket vágtak az aula 
dekorálásához. Így érkezett el a várva várt délután, melyen a tanulócsoportok már fél 4-
kor gyülekeztek az iskolában. 

Minden osztály 3-5 perces műsorszámmal készült, melyet zsűri értékelt. Nagyon ötletes 
előadásokat láthattunk, minden csoport kitett magáért. A zsűri tagjai a következők voltak: 
Bogárné Simon Klára, igazgatónő; Utasi Katalin és Makainé Zérczi Zsuzsanna igazgató 
helyettesek; Bencsik Orsolya és Eszesné Csizmadia Melinda tanárnők, valamint az alsós 
Diákönkormányzat részéről Bartáné Mucza Tünde látogatott el hozzánk, és adta le voksát 
a tanulókra.  

Az eredmények a következőképpen alakultak: III. helyen a 7. c osztály csapata végzett Kannibálok című pro-
dukciójukkal, II. helyezettek az 5.c Macskái lettek.  Az I. helyezést pedig a 7. b osztály Görög istenei szerez-
ték meg. Különdíjban részesült az 5.a osztály csapata. Ezt követően 1-2 egyéni jelmezes is a zsűri szeme elé  
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járult, majd kezdetet vette a diszkó, melyet a bálkirály és bálkirálynő 
választás eredményhirdetése szakított csak félbe.  
Az idei tanév bálkirálya Paplanos Ákos 8.c osztályos tanuló lett. A 
legnépszerűbb leányzó címet Barta Karolina kapta. A mulatság 19:30-
ig tartott, a DÖKösöktől világítós karkötőket és zsákbamacskát vásárol-
hattunk. Az osztályok produkcióinak díja hatalmas torta volt. Jól érze-

tük magunkat a mulatságon, köszönjük a szervezők munkáját.  Corina 

 

 

 

 

 

 

A farsangi időszakról 

A farsang vízkereszttől (január 6-tól) hamvazószer-
dáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünne-
pélyek jellemeznek. A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. 
században kihívó szokásai miatt tiltották. 

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a 
farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok 
közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres 
karneválokat (riói vagy velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legneve-
zetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. 

Kitty 

A megyei Szép Magyar Beszéd 
versenyről 

Iskolánk két tanulója, a 8.c osztályos 
Mérész Melitta és az 5.c osztályba járó Sipos Gréta kép-
viselte idén intézményünket Szolnokon a Szép Magyar 
Beszéd elnevezésű verseny megyei fordulóján.  

A versenynek a Verseghy Ferenc 
Könyvtár biztosított helyet, ahol a 
tanítást követően délután gyülekez-
tek a megye legszebben olvasó di-
ákjai. A regisztrációt és sorszámhú-
zást követően elsőként a választott 
szöveg bemutatásán estek túl a ver-
senyzők. Ezt követte a jóval nehe-
zebb második for-
duló, ahol a köte-

lező szöveg előadása következett, mely-
nek begyakorlására alig pár percet ka-
pott Melitta és Gréta is.  
Mindkét leányzó derekasan helyt állt, és 
egyikük hibátlanul, másikuk minimális 
hibával adta elő a zsűrinek a nem épp 
könnyű szöveget. Egy rövid szünetet követően megtudtuk 
az eredményt, mindkét diákunkra büszkék lehetünk, szé-
pen teljesítettek. Kísérő nevelőjük idén Balkovicsné Vá-

gó Katalin tanárnő volt.     
      Szilvike néni 

A nyertes osztályok csoportképei: 5.c; 7.b; 7.c 

Színezd ki a to-
jásfát és a hímes 

tojásokat! 
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Interjú Berki Zsolttal 

Kevesen tudják rólad az iskolából, hogy sza-
bad idődben galambokkal is foglalkozol. Ennek kapcsán nem 
rég egy pályázaton is részt vettél, mesélj nekünk erről. 

- Kinek az ötlete volt, hogy indulj a pályázaton? 
- Székelyfalvi Gáborné tanárnő javasolta. 
- Milyen pályázat volt ez pontosan? 
- A Magyar Postagalamb Sportszövetség pályázata azoknak a gyere-
keknek, akik szeretnek foglalkozni a galambokkal. 
- Mivel vettél részt ezen a pályázaton? 
- Egy fotósorozattal vettem részt és egy fogalmazást kellett írnom. 
- Milyen eredményt értél el? 
- Országosan az első kategóriában a 4. helyezést értem el. 
- Milyen jutalomban részesültél? 
- Kaptam egy oklevelet és egy postagalambot, valamint belépőjegyet a 
Pesten rendezett Galambolimpiára. 
- Hol vetted át a jutalmad? 
- Budapesten a Syma Sport- és Rendezvényközpontban vehettem át a 
nyereményem. 
- Mesélj erről a rendezvényről egy kicsit! 
- A rendezvény 2015. január 16-án volt, felmentem a rokonaimmal, sok ország galambjait nézhettük meg pl.: 
Ukrajna, Olaszország, Portugália, Egyesült Királyság, Hollandia, Horvátország, Franciaország, Kína stb. Majd-
nem 10 000 ezer galamb volt kiállítva, és amikor átvettem a galambot, az elnök is gratulált. 

- Mennyire tartod értékesnek a nyereményállatot? Adtál-e már neki nevet? 
- A galamb ára majdnem 30 ezer forint, olimpia-győztes galamb. A neve: K Van Ingen. 
- Vannak-e távlati terveid a galambokkal? 
- Olyan galambász szeretnék lenni, mint a nagymamám, és ha befejezem az iskolát, belekezdek 
a galambversenyeztetésbe. Híres galambász szeretnék lenni. 
Köszönöm az interjút, további sikereket kívánunk neked.            Fanni 

 

Interjú a felvételiző nyolcadikosokkal 

Minden évben nagy megmérettetés vár a nyolcadik osztályos tanulókra január 
közepén. Felvételi vizsgán vesznek részt, melynek nagy a tétje: ez alapján dől el, 
kit hová fognak felvenni, ki hol folytathatja további tanulmányait. A vizsga ta-
pasztalatairól kérdeztünk meg két tanulót: Antal Dorkát és Bóta Lucát. 
- Milyen tantárgyból felvételiztél, Dorka? 
- Magyarból és matekból. 
- Milyennek találtad az idei felvételit, könnyűnek vagy nehéznek? 
- A magyar nekem könnyebb volt, mint a matek, de mind a kettő nehezebb volt, mint a 
korábbi években. 
- Mennyi időt vett igénybe a felvételi dolgozat megírása, illetve az arra való felkészülés? 
- A felvételi megírása 45-45 percbe telt, az arra való felkészülés pedig fél évig tartott.  
- Hány pontra számítasz? 
- Matek 25-30 körül, magyar pedig 30-35 pont között. 
- Hol szeretnéd folytatni a középiskolai tanulmányaidat? 
- Szolnokon a Széchenyi István Gimnázium rajz szakán. 
- Van-e olyan iskolai esemény, amit még különösen vársz ebben a tanévben nálunk? 
- Elég sok van, ilyen például a ballagás és a keringő. 

Köszönjük az interjút Antal Dorkának, további sikereket kívánunk számára.            
         Lea, Kitty és Corina 

 
- Luca, milyen tantárgyból felvételiztél? 
- Matematikából és magyar nyelvtanból, irodalomból. 
- Milyennek találtad az idei felvételit, könnyűnek vagy nehéznek? 
- Nekem végül is a magyar könnyebb volt, mint a matematika. 
- Mennyi időt vett igénybe a felvételi dolgozat megírása, illetve az arra való felkészü-
lés? 
- A felvételi megírása 45 perc volt mind a két tantárgyból, a felkészülés az év elejétől  

Zsolt a pesti díjátadó ünnepségen 



fél évig tartott. 
- Hány pontra számítasz? 
- Igazából összesen 40 és 55 pont közötti eredményre számítok. 
- Hol szeretnéd folytatni a középiskolai tanulmányaidat? 
- Legjobban a Jendrassik György Gépipari Tagintézményben informatika szakon. 
- Van-e olyan iskolai esemény, amelyet a második félévben különösen vársz? 
- Áprilisban nagyon várom a keringőt. 
Köszönjük, sok sikert kívánunk neked!              Lea, Kitty és Corina 
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Valentin-nap 
A Bálint-nap, vagy ahogyan amerikai formában 
használjuk, a Valentin-nap a szerelmesek napja, de 
eredete rendkívül bizonytalan, akárcsak azon ke-
resztény ünnepek sokasága, amelyek valamilyen 
római kori szokáshoz kapcsolódnak. 
Szent Bálint napján, február 14-én tartják az an-
golszász országokban a Valentine's Day ünnepét, 
amely a 20. század második felében a világ más 
részein is elterjedt.  
A Valentin-nap ma azt jelenti, hogy a szerelmesek 
megajándékozzák egymást, kivéve például Finnor-
szágot, ahol inkább a barátok üdvözlőlapokon 
köszöntik egymást.  
Akárcsak a karácsony esetében, a 
Bálint-napnál is felmerül, hogy a 
katolikus egyház tudatosan helye-
zett-e egy pogány ünnep közelébe 
egy fontos keresztény napot. A 
római tavaszkezdet, a megtisztulás 
ünnepe volt ugyanis a Lupercalia, a rossz kiűzése, 
a tél végének megünneplése.                           Lea 

 

A magyar kultúra napja — Együtt szaval a nemzet 
A magyar kultúra napját 1989 óta minden évben január 22-én ünnepel-
jük, ekkor emlékezünk meg arról, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kéziratát. Az emléknapon országszerte szá-
mos  rendezvényt tartanak. Ezen a napon adják át a magyar kultúrával, 
illetve az oktatással kapcsolatos díjakat.  
Az idei tanévben a mi iskolánk is csatlakozott ahhoz a programhoz, 
melynek keretében együtt szavalt a nemzet. A hetedik és nyolcadik 
osztályos tanulók iskolánk II. emeleti aulájában gyülekeztek, majd in-
ternetes kapcsolat segítségével és Jordán Tamás internetes vezényleté-
vel közösen mondták el a Himnusz első két versszakát, majd a Vörös-
marty Szózatának a teljes szövegét. Iskolánk többi diákja az iskolará-
dió segítségével követte nyomon az eseményt. Nagy élmény volt szá-
munkra. 
A közös szavalat azóta is megtekinthető az alábbi linken: http://
www.ujszaszivorosmarty.hu/hirek/szavalat. 

Lea és Kitty 

Közeleg nemzeti ünnepünk: március 15. Ezen a napon 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire em-
lékezünk.  
Ehhez kapcsolódik színezőnk is. Színezd ki a kokárdát, 
majd a nemzeti lobogót piros-fehér-zöldre! És ne feledd 
kitűzni majd március 15-én! 
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Nigéria          

 
Főváros: Abuja 
Hivatalos nyelv: Angol                                                          
Elnök: Goodluck Jonathan 
Beszélt nyelvek: hausza, igbó, joruba 
Népsűrűség: 189 fő/km2 
Népesség: 178.517.000 fő 
Terület: 923 468 km2 
Pénznem: nigériai naira = 1,39 forint 

 

Nigéria, hivatalosan a Nigériai Szövetségi Köztársaság egy független 
ország Nyugat-Afrikában, a legnépesebb állam Afrikában. 1991-óta a 
főváros az ország közepén fekvő Abuja, korábban a kormány 
Lagosban székelt. Lagos ma ipari központ. 

Délen a tengert kilométereken át idilli homokos part szegélyezi. Az 
országot a számtalan etnikai csoport kultúrája és a természeti látnivalók 
(pl. vízesések) teszik színessé. Kiemelkedő turisztikai övezet a 

Mambilla-fennsík Taraba államban. A világ egyik legveszélyesebbnek tartott nagyvárosa: Lagos, mely Nigéria 
legnagyobb városa is.                     Kornél 

 

Törpemalac, az új háziállat 

Törpemalac tartása, gondozása: 
A törpemalacok igen ügyes, engedelmes állatok. Az Egyesült Államokban közked-
veltebb háziállat, de Európában is egyre többen foglalkoznak tenyésztésével, külö-
nösen Németországban és Hollandiában.  

Dél-Ázsiában házi és vad fajként ugyanúgy előfordul. Sok 
fajtájuk ismert, nálunk is elterjedt faj közülük: a vietnámi 
csüngőhasú malacka.  

A törpemalacok tiszta, jól nevelhető állatok, azonban ez 
nem azt jelenti, hogy feltétlenül a lakásban kell tartani őket. 

Tartásukhoz elengedhetetlen a tér. A kutyákhoz és macskákhoz hasonlóan a nagy kert a 
megfelelő hely számukra. Nem szabad őket zárt helyen tartani, mert azt nem jól viselik. 
Sőt a kutyákhoz hasonlóan sétáltatni is kell a fajtát. Azt sem szeretik, ha kizárják őket és nem foglalkoznak ve-
lük, mert nagyon ragaszkodó lények.  

Etetésük: Ha reggel és este 100 g szárazeledelt és 100 g korpát vízzel elkeverve adunk nekik, akkor az egy 15 
kg-os törpemalacnak elegendő mennyiség.                 Noncsi 

Dongódenevér 

Dongódenevér az emlősök osztályába, a denevérek  rendjébe, ezen belül a kis 
denevérek alrendjébe tartozó egyetlen ismert faj. Tudományos nevében a 
thonglongyai elem a fajt elsőként megfigyelő Kitti Thonglongyának állít emlé-
ket, aki egy thai származású kutató volt. Valószínűleg a dongódenevér a világ 
legkisebb emlősállata, akkora, mint egy nagyobb poszméh. 

Előfordulása: 

Délkelet-Ázsiában, Mianmar Mon államában és Thaiföld Kancsanaburi tartományában él két területen. Élőhe-
lyén vízközeli mészkőkibúvásokhoz kötődik, mivel barlangokban alszik. Legfeljebb 500 méteres tengerszint 
feletti magasságig fordul elő. 

Életmódja:  

Naponta kétszer vadászik: röviddel hajnal előtt, illetve alkonyatkor repül ki, ilyenkor a tíkfák és bambuszok csú-
csa közelében vadászik különféle kisebb ízeltlábúakra. Tápláléka mintegy 80%-át legyek és szúnyogok teszik ki, 
de tetveket is fogyaszt. A táplálékát  ultrahang segítségével találja meg. A nappalt a barlangok mélyén csapato-
san tölti, de a csapaton belül igyekszik elszigetelődni a másiktól.  
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Egy-egy pihenőhelyen átlagosan száz denevér húzódik meg. 

Szaporodása: 

Az utód világra hozatala április végén, a száraz időszakban történik. Ekkor egyetlen 
kölyök jön világra, akit az anyaállat a barlangban hagy, míg vadászik.  

Természetvédelmi helyzete: Elsősorban a barlangok emberek általi használatát szen-
vedi meg ez a denevérfaj is, ugyanis alvóhelyeit vallási célokra használják, sok helyen 
pedig turisztikai látványosságként mutogatják a kolóniákat, ami szintén zavarja a denevéreket. Az erdőirtások is 
beszűkítik a faj élőhelyét. A dongódenevérek összállományát  jelenleg 10.000 alattira becsülik a kutatók.   
                                Corina 

Vízesésfonás — Hogyan készítsd? 

Az utóbbi években a hajfonás szokása ismét 
divatba j ö t t . Klasszabbnál klasszabb frizurákat készíthetsz né-
hány alapfonással. Most a vízesésfonás technikáját mutatjuk be nektek. Alkalmi fri-
zurának is tökéletes. Íme a lépések: 
1. Alaposan fésüld ki a hajad! (Ne frissen mosott hajjal próbálkozz!) 

2. A homlokodnál kezd a fonást, válaszd 3 egyenlő részre a hajad! 

3. Használd a megszokott hármas fonás technikáját: he-
lyezd a bal oldali tincset a jobb fölé, majd hajtsd a jobb 
oldali tincset a fonat közepére! 

4. Következő lépésben a bal oldali tincset helyezd közép-
re, és a jobb oldali helyett végy egy új tincset, és azt he-
lyezd középre! 

5. Hagyd le a bal szálat és vegyél fel helyette egy újat alulról, amit utána he-
lyezz középre! A vízesés hatást a 3 tincs fonása közben az elhagyott szálak 

adják. 

6. Ezt a fonást addig folytasd, amíg a tarkódhoz érsz! Ha végeztél egy hajgumival vagy hajcsattal rögzítsd a fo-
nást! A képeken látszik az eredmény. Szerintem nagyon szép, készítsd el te is!     Fanni 

Cicás maszk 

Ugyan a farsangi időszaknak már 
vége, de jövőre elraktározhatod az 
alábbi ötletet. Készíts magad maszkot!
Szükséges anyagok: 
●  álarcalap 
● fekete és aranyszínű akrilfesték 
● fehér madártoll 

● ragasztó 
Elkészítése:  
A maszkot fessük fekete színűre! Száradás után aranyszínű festékkel díszítsük a szem környékét a képen látható 
módon! Használj ehhez vékony ecsetet! Az orrot vékonyan tupfoljuk, azaz egy rongydarabra vagy szivacsra vi-
gyünk fel egy kevés festéket, és ütögető mozdulatokkal helyezzük a felületre, ehhez is arany festéket használj! 
Végül szedjünk egy madártollat szálaira, majd a szálakat ragasztóval rögzítsük, ez lesz a cica bajsza. Az ered-
mény nagyon mutatós.              Kitty 

Áprilisi tréfaságok 
Április 1-je a bolondok napja, tartja a népi hiedelem. Ezen a napon barátainkat, család-
tagjainkat talán büntetlenül megviccelhetjük, hisz elég, ha annyit mondunk árpilis elseje 
van, és máris felderül mindenki arca. Íme néhány tréfát, amit talán te is megúszhatsz. 
1. Ha van otthon műpókod, vidd be a suliba, tedd valakinek a táskájába, vagy padjába! Figyeld a 
reakciókat! 
2. A ceruza hegyét fesd be színtelen körömlakkal, órán nyugodt szívvel add kölcsön bárkinek, hadd próbálkoz-
zon az írással! 
3. Otthon kösd össze a családtagok cipőinek fűzőit. Meglásd, reggel lesz zűrzavar! 
4. Két darab kekszet ragassz össze gyerekfogkrémmel, és kínáld meg vele a barátaidat! 
5. Szappanozd be otthon a kilincset!          Leon 
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Húsvéthoz közeledvén olyan, diákok által írt lo-
csolóverseket gyűjtöttünk össze, melyek nem szok-
ványosak: egyik tréfás, másik gúnyolódó. Mi jót 
mosolyogtunk rajtuk. Benneteket azért arra bízta-
tunk, hogy a hagyományos versikékkel bűvöljétek 
el a lányokat! 
 
„Piros tojás, hímes tojás, 
Jó kocsordi ízzel. 
Meglocsollak téged, kislány,  
Oxigéndús vízzel!” 
 
„Kell a francnak piros tojás, 
Add a pénzt, és aztán futás!” 
 
„Zöld erdőben kék ibolya, 
Hol a tojás, hol az itóka?” 
 
„KÉK erdőben jártam, ZÖLD ibolyát láttam, 

Szemészetre holnap mennék, most azért még locsol-
kodnék.” 
 
„Szép húsvét ünnepén, 
Locsoljon a kánya, 
Ezt a vén boszorkát, 
Bedobom a kádba!” 
 
„Elég rossz volt ez a hetem, 
Ezt a kölnit rád önthetem?” 
 
„Húsvét van, kint mosolyog az ég is, 
Adj egy ezrest, és mosolygok majd én is!” 
 
„Józsi vagyok, szép és laza 
Locsoljak vagy menjek haza?” 
 
„Van nálam egy kis pacsuli, leloccsintom magát, 
Ha egy kicsi mázlija van, szereti a szagát!” 

Leon 

Húsvét ünnepéről, szokásairól 

Magyarországon a húsvét az egyik legfontosabb vallási 
ünnep. Ekkor emlékezünk Jézus Krisztus feltámadásá-
ra. A húsvétot megelőző vasárnap, a  virágvasárnap, 
mely Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulásának 
ünnepe.  
A húsvét ünnepköre a farsang utáni negyven napos 
nagyböjttel kezdődik. Ennek tiszteletére a legtöbb 
templomban passiójátékot rendeznek, ahol előadják 
Krisztus szenvedéstörténetét.  
Húsvét vasárnap előtt, nagyszombaton szentelték meg a 
tüzet, még ezen a napon tartották a vízszentelés hagyo-
mányát is. Ezek mellett a leglátványosabb nagyszom-
bati szertatás a feltámadási körmenet volt.  
Régen a negyven napos böjt után az emberek teli kosa-
rakkal indultak el a templom felé, hogy az abban vitt 
sonkát, főt tojást, kalácsot és tormát már megszentelve, 
megáldva fogyaszthassák el a húsvét vasárnapi ünnepi 
asztalnál.  

 

Nyuszi pajtás elhagyta a tojásokat. Ahhoz, hogy meg-
találja, és húsvétig hozzád is elérjen vele, a te segítsé-
gedre is szüksége van.  

Előbb találd meg az 
útját a fenti tojáson át, 

majd a nyuszi-
labirintuson is vezesd 

át!  
Jó fejtörést és szóra-
kozást kívánunk hoz-

zá! 

Ha kész vagy, színezd 
ki a hímes tojást! 

Kitty 
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Szakács Gergő 
Nagy izgalomban tartja a közvéleményt januártól 
fogva, hogy ki képviseli hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. 
A mostani csapatban vált ismerté, de korábban már a Youtube-on és a Rising 
starban is feltűnt Szakács Gergő. Róla gyűjtöttem össze pár gondolatot. 

Született: 1991. április 21. 
Műfajai: Pop/ Rock / R’n’B 
Szülővárosa: Szikszó 
Jelenlegi lakhelye: Budapest 

Mások dalainak eléneklésével vált 
híressé Gergő a Youtube-on. Száma-
it akusztikusan adja elő. Több híres-
ség is felfedezte már őt, és megosz-
totta videóját Facebookon, többek 

közt Majka is. Van egy saját dala is, melynek címe „Ősz utca”, 
ezzel várta a szavazatokat a Dal című műsorban. Sajnos azóta az 
Eurovíziós Dalfesztiválról kiesett, azonban nagy jövőt jósolnak neki a zenei szakmában.   Fanni  

WellHello 

Fiatal, új formáció a magyar popzenei piacon a WellHello nevű 
együttes. Tagjai már korábbról jól ismerhetők: a dalszerző Diaz 
és Fluor álltak össze, hogy valami újat alkossanak.  

Sikerült is nekik, két számuk rögtön slágerré is vált. A Rakpart 
című dal után most újabbal tűntek fel, melynek Apu vedd meg a 
címe. Mindkét szám első lemezük, az Elnöki ügy című koron-
gon található. A két dalszerző szerint ezek a nóták tét nélkül 
születtek: azaz nem akartak mindenképpen slágert írni, mellyel a 
játszási listák élére kerülhetnek, mégis sikerült nekik. Úgy tűnik 
2015-ben turnék sokasága várja majd őket. 

Diaz eredeti neve Csöndör László, csillagjegye bak, 2014-ben 
állt össze Karácson Tamással, azaz Fluor Tomival és így alapí-

tották meg a WellHello nevű 
együttest. Szerintem sokat fogunk 
még róluk hallani!     Dia 

Zenei TOP 10  

Tavasz közeledtével én ezt ajánlom 
nektek. Hallgassátok bátran! 

1. Alesso ft Tove Lo: Heroes (we could be)  

2. Meghan Trainor: All about that bass  

3. Calvin Harris ft Ellie Goulding: Outside 

4. Stadiumx ft Taylr Renee: Howl at the moon 

5. Wellhello: Rakpart  

6. Taylor Swift: Shake it off  

7. Avicii: The days  

8. Charli  XCX: Boom clap 

9. Maroon 5: Maps 

10. Nicki Minaj: Anaconda 

 

 

Leon 

Színezd ki a madarat, majd 
segíts a nyuszinak megtalálni 

barátját, a cicust! 
Kellemes időtöltést kívánunk! 



A szöszi és a barna autóznak. Benzin nélkül marad-
nak és a kocsi leáll. 
- Miért álltunk le? - kérdezi a szöszi. 
- Benzin nélkül maradtunk - feleli a barna. 
- Jaj, de okos vagy! Én tovább vezettem volna.  
 
A szőke áll a boltban, a kosarát teleteszi uborkával, 
mikor tele van, visszateszi. Mikor ezt már három-
szor is megcsinálta, odamegy az őr hozzá. 
- Mondja, hölgyem, mit csinál? 
- Tudja, ma voltam kozmetikusnál, és azt mondta, 
hogy jót tesz az arcomnak az uborkapakolás...  
 

A szőke nő küld egy SMS-t a férjének: 
- Drágám, itthon hagytad a telefonod!  
 
Két szőke nő beszélget: 
- Nálatok sincs meleg víz? 
- De van, csak hideg.  
 
- Mit mond a szőke nő a barátjának? 
- ??? 
- Drágám, kívülről lehet, hogy szőke vagyok, de 
belülről sötét.  

Corina 
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Oreos bögrés süti 5 perc alatt 

Valóban 5 percre és egy mikrohullámú sütőre van szükség ahhoz, hogy villámgyors finomságot készíts 
magadnak és családtagjaidnak. Lássuk, hogyan zajlik mindez! 
 Hozzávalók: 

- 1 bögre 
- 4 evőkanál liszt 
- 4 evőkanál porcukor 
- 3 evőkanál olaj 
- 3 evőkanál tej 
- 1 tojás 
- ízlés szerint Oreo keksz, de legalább 2 darabbal számolj! 

 
 Elkészítés: 
Vegyél elő egy bögrét! Tedd bele a 4 evőkanál lisztet, 4 evőkanál porcukrot, 3 evőkanál tejet, 3 evőkanál olajat és 
végül a tojást, majd alaposan kever össze! Akkor jó a massza, ha csomómentes. Az Oreo kekszet törd össze kis 
darabokra, majd keverd el a masszában! Helyezd be a bögrét a mikroba pontosan 2 percre! Ha letelt, vedd ki a 
bögrét, és már eheted is a finomságot, jó étvágyat hozzá!   Fanni 

 

CupCake 
A CupCake nagyon hasonlít a nálunk is népszerű muffinra, mégsem az. Több, mint 
egy muffin. Annyival, hogy kiérdemelt egy külön helyet magának az édességek 
között. A CupCake és a muffin különbsége abban rejlik, hogy más a méretük, deko-
rációjuk, illetve az alapanyagok aránya. Ellentétben a muffinnal, hatalmas cukros 
krémkoronát visel. 
 

Egy jól bevált CupCake recept: 
4 tojás 
1 bögre nem túl kemény vaj 
1 bögre cukor 
1 bögre tej 
1 bögre rétesliszt 
1,5 bögre finomliszt 
2 teáskanál vaníliás cukor 
csipetnyi só 
1 csomag sütőpor (Ugyanazt a bögrét használd mindegyik hozzávaló kiméréséhez!) 
 

Elkészítés: A vajat a cukorral habosra keverem, majd hozzáadom a tojásokat. Ezután beleöntöm a sütőporral és 
sóval elkevert lisztet, majd folyamatos keverés mellett - tejjel felöntve - egységes tésztává alakítom. A kész tész-
tát a muffinsütőbe illesztett papírkapszulákba töltöm, és 180 fokon aranyszínűre sütöm. 
 
A krém hozzávalói:1 bögre nem túl kemény vaj, 2,5 bögre porcukor, 1 evőkanál limelé, fél lime reszel héja, fél 
narancs reszelt héja 
 
Elkészítés: A vajat a porcukorral és a lime levével alaposan kidolgozom, majd hozzáreszelem a lime és a narancs 
héját. Ezzel is átforgatom, végezetül a krémet habzsákból a süteményekre nyomom. A süteményeket tálalásig a 
hűtőben tartom. Koktélcseresznyével, rolettivel, Smartieszal díszíthető. Jó étvágyat!  Kornél 



Ebben a szókeresőben a tavasz, illetve a far-
sang témaköréhez tartozó szavakat gyűjtöt-
tünk össze. Megtalálod mindet? A megma-
radt betű egy mondatot rejtenek, melyiket? 

A keresendő szavak: tavasz, hóvirág, jácint, tuli-
pán, kikelet, szellő, rügyfakadás, 
bimbó, télte-
metés, álarc, 
fánk, bál, bu-
sók, jelmez 
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E havi rejtvényünk meghatáro-
zásai alább olvashatók. Jó fej-
törést kívánunk hozzá.  
 
1. Melyik állat mondja, hogy háp-
háp-háp? 
2. A tavasz második hónapja. 
3. Ebben a hónapban ballagnak a 
nyolcadikosok. 
4. Ez az állat „hozza” az ajándéko-
kat húsvétkor. 
5. Ez a kisemlős ,,belefér minden 
lyukba”, és utálja a macskákat. 
6. Hosszú, sárga, görbe déligyü-
mölcs. 
7. Fejezd be:  vasorrú … ! 
8. Április elseje a …… napja. 

Megfejtés: 

____________________________ 

G Ó B M I B B Á L I T 

Á T A R É T F L A F R 

R Ü G Y F A K A D Á S 

I J S N A V I R Z N Z 

V Á B Á R A K C E K E 

Ó C U P S S E A M N L 

H I S I A Z L G L Á L 

L N Ó L N L E A E B Ő 

Á T K U G L T ! J ! ! 

T É L T E M E T É S ! 

Húsvéthoz közeledvén a nyuszi is segítségre szorul. 
Elhagyta a hímes tojást, segíts neki megtalálni! Indulj 
el az útvesztőben a nyúltól, és találd meg a helyes 
utat, mely végül elvezeti őt az elhagyott to-
jáshoz! 
Jó szórakozást kívánunk hozzá! 

Kornél 


