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Május 1. — Májusfa állítás szokása, jelentése 

Április utolsó és május első napja nemcsak a munka ünnepe miatt jelentős, hanem a 
hónaphoz kötődő népszokás, a májusfa állítás miatt is. Ilyenkor ugyanis a férfiak vihetnek a kiszemelt hölgy-
nek feldíszített fát, jelezve ezzel udvarlási szándékukat. A májusfa, a zöld ág a természet megújulásának jelké-
pe, emellett szerelmi ajándék is.  

A 15. századtól szólnak írott források a májusfa állítás szokásáról, maga a hagyomány 
azonban biztosan régibb. 
A májusfa vékony, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén 
lombos fa vagy szép növésű ág. A legények éjszaka vágták ki 
az erdőn, és hajnalra állították fel minden lányos ház elé 
együttesen, vagy mindenki a maga szeretője háza elé. Sok 
helyütt régen csak a bíró és a pap háza, esetleg a templom előtt 
állítottak fel egyetlen magas májusfát, a lányos házak udvarán 
kisebb fa díszelgett. A májusfákat szalagokkal, zsebkendők-

kel, virágokkal, később lufikkal díszítették föl, mielőtt a földbe beásták, vagy a kapu-
félfára erősítették volna. Erdélyben ki is faragták a fát vagy a legény rávéste a nevét. 
A fa kivágása, hazaszállítása titokban történt éjszaka, hajnali feldíszítése is inkább a 
legénybanda közös, bizalmas feladata volt. 
A szokás ma is él, jól nézzen szét tehát minden lány a saját portája körül, hátha reggelre ott díszeleg a meglepe-
tés. 

Bridzsith 
 

Alapítványi bál — Április 18. 

E tanévben 21. alkalommal került megrendezésre a hagyományossá vált jótékonysági bál. 
Április 18-ára, szombatra nagy izgalommal készültek nyolcadikos tanulóink. Évek óta divat, 
hogy ezen a bálon a végzősök keringőznek, melyre a felkészülést hónapokkal korábban meg-
kezdik.  

Az idei bálon a két nyolcadik osztályból 19 pár vállalkozott arra, hogy két koreográfiában adja elő a nyitótán-
cot, melyet Tukacs Ágnes tanított be. Ezúton is köszönjük munkáját. A jótékonysági rendezvényen felléptek 
még az Énekkar tagjai, a Fordulat tánccsoport, valamint az alsósok néptánccsoportja, akik rábaközi táncokat 
mutattak be. Zakar Mihály előadását követően a közönség megtekinthette a legkisebbeket is: az elsősök mé-
hecske tánccal szórakoztatták a vendégeket. 
A vacsorát követően a fergeteges báli hangulatot csak a tombola húzás szakította meg éjfélkor. A mulatság 

hajnalig tartott.  
A bál bevételét versenyek lebo-
nyolítására, táborok szervezésére, 
valamint udvari játékok, eszkö-
zök vásárlására fordítja majd az 
Alapítvány. Minden felajánlást 
ezúton is köszönünk. Bízunk 
benne, hogy mindenki jól szóra-
kozott.     Lea 

Együtt a 8.a és 8.c osztály 
keringőző párosai 



Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2015. április          2. 

Báli pillanatok képekben 

 Anyák napjára 

Május első vasárnapja különleges nap. Különleges, mert legközelebbi hoz-
zátartozónkat, édesanyánkat ünnepljük. Nemcsak hazánkban, hanem szerte a 
világban megemlékeznek az édesanyák- ról, nagymamákról, azonban a világ 
különböző tájain nincs egységes ünnep- napja e jeles eseménynek.  
Magyarországon 1925-ben tartották meg először az anyák napját a Ma-
gyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére. Mi is szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, ti se 
feledkezzetek meg róluk!            A diákújságírók 

 
„Hogyha virág lennék, 

ölelnélek jó illattal; 
hogyha madár lennék, 

dicsérnélek zengő dallal; 
hogyha mennybolt lennék, 

aranynappal, ezüst holddal, 
beragyognám életedet csillagokkal.” 

 
 
 

Egy délutáni kirándulás 
Egy napsütéses péntek délután a 6.a és a 6.b osztály kirándulni ment a jászberényi Állatkertbe. 
A vonat délután indult, örömmel és izgatottan szálltunk fel Adrienn néni és Nóra néni kíséretével. Az út 30 
perc volt, utána egy kellemes sétával elindultunk az Állatkertbe. A belépőjegyeket megvettük, csoportokba 
rendeződve mentünk, hogy felfedezzük az Állatkert látványosságait. 
Ahogy haladtunk egyik látnivalóról a másikra, egyszer csak megpillan-
tottunk a kecskéket. Lehetett nekik eledelt venni és megsimogatni őket. 
Láttunk még pingvineket, medúzákat, gyűrűsfarkú makikat, különféle 
oroszlánokat, lovakat, szamarakat. Gyönyörű környezetben élnek ezek 
az állatkülönlegességek. Sok fénykép készült, de sajnos az időjárás 
közbeszólt a sétának. Miután elállt az eső, visszasétáltunk az állomásra 
és fáradtan felszálltunk a vonatra. A visszaút beszélgetéssel és élmé-
nyeink beszámolásával telt. Ez egy fantasztikus kirándulást volt!  
Köszönjük Virágné Hamar Nóra és Bóta Adrienn tanárnőnek ezt a 
felejthetetlen élményt!                 Tóth Szabolcs,Varga Levente 6.a  
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Tavaszi virágültetés 
Itt a tavasz: rügyeznek és virágba borulnak a fák, zöl-
dell a fű, megújul körülöttünk a természet, megszépül 
a táj.  
Ehhez alkalmazkodva mi is szépítésre vállalkoztunk: 
az osztályok DÖK képviselőivel tavaszi virágültetésbe 
fogtunk. A csütörtöki délutánt arra áldoztuk, hogy 
közösen csinosítsuk környezetünket. Balkonládákba 
muskátlit és árvácskát ültettünk, mellyel szépíteni kí-
vánjuk isko-
lánk aula 

felé eső részét. Jó volt látni a szorgos gyerekkezek munkáját: aho-
gyan virágföldet lapátolnak, locsolnak, ültetnek, mindehhez nem 
kevés jókedv és mosoly társult.  
Az eredmény szemet gyönyörködtető lett, a képek jól tanúsítják. 
Bízunk benne, hogy sokáig díszítik majd az ablakpárkányokat az 
elkészült „remekművek”. Vigyázzunk rájuk, óvjuk őket!   
Szilvike néni 
  

Éneklő Ifjúság 

 2015. március 27-én iskolánk Zengő Gyermekkórusa ellátogatott az Éneklő Ifjúság 
minősítő hangversenyre. A megmérettetés a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Ál-
talános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskolában került megrendezésre, 
ahol ,,B” kategóriában arany minősítést hozhattunk haza. A kórus a március 15-ei 
műsort adta elő a minősítő vizsgán, melyek dalai a következők voltak:  

- Huszárosra vágatom… 
- Kossuth dalok citera-furulya kísérettel 
- Jól van dolga… 
- Toborzó (Arany János verse) 

Az énekkar vezetője: Virágné Hamar Nóra tanárnő. 
Citerán kísért: Kovács Norbert (8.c), Ézsiás Fanni (8.a), Ézsiás Zsófia 
(6.a), Kovács Brigitta (7.c) tanulók. 
A furulya szólót előadta: Ézsiás Zsófia (6.a). Gratulálunk a kórus mun-

kájához!                 Lea 

Április 11 - A költészet napja 

Hazánkban 1964 óta József Attila születésének nap-
ján, azaz április 11-én ünnepeljük a költészet napját. 
„Költő vagyok – mit érdekelne engem a költészet 
maga?“ – kezdte egyik versét József Attila, aki akkor 
még nem tudhatta, hogy születésének napja később 
a magyar irodalom ünnepévé válik majd.  
A költészet napját első alkalommal 1964. április 11-én szervezték meg.  

Azóta minden évben ezen a jeles napon előadások, felolvasások és versmondó versenyek keretében emlékez-

nek meg a költészetről hazánkban, és legnagyobb költőnkről, József Attiláról is.      Dia 

„Munka közben” 

„Harminckét éves lettem én - 
meglepetés e költemény 

csecse 
becse: 

ajándék, mellyel meglepem 
e kávéházi szegleten 

magam 
magam. 

Harminckét évem elszelelt 
s még havi kétszáz sose telt. 

Az ám, 
Hazám! 

Lehettem volna oktató, 
nem ily töltőtoll koptató 

szegény 
legény.” 

 
(Részlet a költő Születésnapomra 

című verséből) 
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Interjú Pege Marianna tanárnővel 

Lassan azt mondhatjuk, hogy hagyománnyá válik az újonnan érkező nevelőkkel, 
diákokkal való interjúkészítés. Pege Marianna tanárnő az idén érkezett intézményünkbe. Mostani 
lapszámunkban tehát őt faggattuk. 

• Honnan érkezett iskolánkba?   

- A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságban dolgoztam korábban. 
Ott a gyerekek vizsgálata volt a feladatom. 

• Mivel foglalkozott korábban? 

- Gyógypedagógusként dolgoztam az előző munkahelyemen is, csak ott nem a 
rehabilitáció volt az elfoglaltságom. 

 • Miért döntött úgy hogy iskolánkban fog tanítani? 

- Korábban már dolgoztam az iskolában, 1 tanévet. Klárika néni megkeresett a 
nyáron, és én nagyon szívesen váltottam munkahelyet. Szerettem itt dolgozni, 
ezért a döntés nagyon egyszerű volt, boldogan mondtam igent a felkérésnek. 

 • Milyen tantárgyat tanít? 

- Konkrét tantárgyat nem tanítok. Gyógypedagógusként dolgozom az iskolában, az SNI-s tanulók megsegítésé-
vel telnek a mindennapjaim. 

• Van kedvenc tanulócsoportja? 

- Ahogy telik az idő, így egyre több mindenkit ismerek meg az iskolából. Nehéz lenne választanom, mert min-
denkinek van jobb és rosszabb napja. Szívesen vagyok a tanulók között, mostanában egyre többet helyettesítek 
olyan osztályokban is, akiket korábban nem ismertem, így a kedvenc csoportra nem tudok konkrétan válaszol-
ni. 

 • Van-e valamilyen hobbija? Mit csinál szívesen szabadidejében? 

- Van 2 kisfiam, ők fociznak. A délutánok nagy része az edzéssel telik el, a hétvégék pedig a meccsekkel. Ők 
még egyedül nem tudnak elmenni, ezért én kísérem őket. Lassan azt kell, hogy mondjam a foci nézése, szurko-
lás a hobbimmá válik. 

Köszönjük az interjút, további sikereket kívánunk munkájához.             Fanni 

Interjú Novák Viktorral 

♦Hogy érzed magad ebben a suliban? 

- Jól érzem magam itt. 

♦Honnan jöttél? 

- Petőfiszállásról költöztünk ide. 

♦Mi a kedvenc tantárgyad? 

- Az irodalom.  

♦Találtál már barátokat? 

- Igen, találtam már. 

♦Van testvéred? 

- Van kettő: egy bátyám és egy húgom. 

♦Van valamilyen hobbid? 

- A tollasozást nagyon szeretem. 

♦Tartasz valamilyen háziállatot? 

- Nem, nincs otthon állatunk. 

♦Sportolsz valamit? 

- Nem. 

♦Tetszik ez a környék, ez a település? 

- Igen, szeretek itt élni. 

♦Van-e valami olyan, amit furcsának tartasz ebben a 
suliban? 

- Nincs ilyesmi. 

♦Mi az, ami különösen tetszik ebben a suliban? 

- Erre nem tudok 
válaszolni, nincs 
ilyen.  

Köszönjük az in-
terjút, további si-
keres tanévet kívá-
nunk neked!  

Lea 
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Vörösmarty Gála 

Az idei tanévben 10. alkalommal fogunk sort keríteni arra, hogy 
iskolánk tehetséges diákjai, valamint a páros évfolyamon tanuló 
osztályok tagjai bemutathassák, mennyit fejlődtek egy tanév alatt, 
mire képesek a színpadon.  
Ennek okán szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket, nagyszü-
lőket, barátokat, ismerősöket szombaton, május 9-én a Művelődési 
Házban a 10. Vörösmarty Gálára. 
A részletek a mellékelt meghívón olvashatók. A helyszínen büfé 
üzemel. 
Töltsük a gyerekekkel együtt ezt a szombat estét! 

A diákújságírók 

A bal oldali képen a betűknek megfelelően szí-
nezd ki az ábrát! B=barna; P=világoszöld; 
D=piros; R=fekete; az üres részeket hagyd fe-
héren!  
Mit ábrázol a kiszínezett kép? ________________ 

________________________________________ 
 
 

                               Alsó tagozatos      
 olvasóink fi-

gyelmébe ajánljuk a követ-
kező játékos feladatokat!  

A jobb oldali útvesztőben Panna elveszítette a rábízott 
kacsákat. Segíts neki megtalálni a Hápihoz vezető he-
lyes utat! Ha végeztél vele, készíts elő színes ceruzát! 

Közeleg a madarak és 
fák napja. Színezd ki a 
jobb oldali ágon ülő 
madárkát.  
Milyen madár lehet ő? 

___________________ 
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D á n i a  
Fővárosa: Koppenhága 
Államformája: alkotmányos monarchia 
Uralkodója: II. Margit dán királynő 
Területe: 43 000 km2 
Népessége: 5 600 000 fő 

Népsűrűsége: 129 fő/km2 
Pénzneme: dán korona (1 dán korona = 40 Ft) 
Hivatalos nyelve: dán 

Dánia nagyság tekintetében a világ országai közt a 133. helyet foglalja el, az Európai Unióban 
pedig a 22. Népessége a 2014-es becslések alapján 5 639 719 fő volt.  
Dánia nagyobb részben a Jylland-félszigeten fekszik, valamint több, mint 400 kisebb-nagyobb 
sziget alkotja a Balti-tenger és az Északi-tenger között, melyek közül mindössze 76 lakott.  
A szigeteket szántóföldek, homokos tengerpartok váltakozása jellemzi, alacsony magasság és 

mérsékelt éghajlat a meghatározó. Az ország legnagyobb városa Koppenhága, mely fontos kereskedelmi köz-
pont is. A dánok leghíresebb irodalmi alakja Hans Christian Andersen, aki meséivel vált világhírűvé. 2013-ban 
itt tartották az Eurovíziós Dalfesztivált, ahol ByeAlex képviselte hazánkat. Dánia emellett söreiről ismert, a 
Carlsberg és a Tuborg nálunk is kedvelt felnőtt ital.                         Kornél 

 

Anyák napi ajándékötlet 

Közeleg az anyák napja, és nincs 
ötleted, hogy mivel lephetnéd meg 

az anyukádat? Egyszerűen elkészíthető ötletünk eb-
ben segít neked. Légy hát kreatív, barkácsolásra fel! 

Hozzávalók: 
☻Régi képkeret (üveg nélkül) 
☻Kartonpapír (matt felületű) 
☻Különböző nagyságú, de azonos színű gombok 
☻Ragasztó vagy ragasztópisztoly 
☻Ceruza, olló 

 
Elkészítés menete: 
A képkeret nagyságának megfele-
lő méretű kartonpapírt vágj ki. 
Rajzolj rá ceruzával egy szív ala-
kot. Csúsztasd a keretbe a kar-
tont. Próbáld meg elhelyezni a 
gombokat a szív formának meg-
felelően. Ha megvagy, ragasztó 
vagy ragasztópisztoly segítségé-
vel egyessével ragaszd fel a gombokat. Hagyd megszáradni. Ha ragasztópisztolyt 
használsz, vigyázz, nehogy megégesd vele magad. Az elkészült kép garantáltan 

könnycseppet csal majd édesanyád szemébe május első vasárnapján.                   Noncsi 

    Hős6os 

A Hős6os, eredeti címén Big Hero 6, színes amerikai 
3 D - s számítógépes  animációs film. Főhősei egy csapat egyedi képes-

ségekkel rendelkező tinédzser és egy robot, akik megpróbálják megmenteni városukat a 
fenyegető gonosztól. Ez a mese 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Kissé szívszorongató, 
de így is nagyon izgalmas történet. Ajánlom főleg a fiúk figyelmébe! 
 Jó filmnézést kívánok mindenkinek!            Eryka 

Segíts békakomának, hogy eljuthasson a légyla-
komára! Csak egy ceruzára lesz szükséged. :) 
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Végre otthon! 

A Végre otthon! egy színes, magyarul beszélő, családi 
animációs film. 
A Galaxis legidegesítőbb űrlénye, akit az sem lendít 
ki mindent átfogó boldogságából, hogy saját népe 
üldözi keresztül a világűrön, a Földön bujkál. Rosszul 
sikerült találmányai hozták ilyen helyzetbe. Egy ma-
gányos, és makacs kamaszlány cicája, Röfi talál rá, és 
bár sem a szokásaikban, sem a végtagjaik számában 
nincs semmi közös, mégis társulnak. Igaz, csak azért, 
mert muszáj! A jövevény üldözői hamar rájuk talál-
nak, és nyomukba vetik magukat. Vajon mit tehetnek?  

Nézd meg hogyan végződik-e két világ találkozása! Március 26-tól látható a mozikban. Jó szórakozást kívánok 
hozzá!               Grett  
 

    Napfogyatkozás 
 
A napfogyatkozás csillagászati jelenség, amely során a Hold részben vagy 

teljesen eltakarja a Napot. Az idei évben részleges napfogyatkozást észlelhettünk hazánkban is. 
Típusai: 

Részleges: A Hold teljes árnyéka nem vetül a Földre. Ez az egyetlen fajtája a 
napfogyatkozásoknak, ahol a Hold árnyéka csak részben vetül a Földre. 
Teljes: Teljes napfogyatkozáskor a Hold teljesen eltakarja a Napot. A Hold 
látszólag nagyobb, mint a Nap.  
Gyűrűs: A gyűrűs napfogyatkozás tovább tarthat, mint egy teljes napfogyat-
kozás, mert a Holdnak több idő kell, hogy elhaladjon a Nap előtt. 
 Hibrid: A hibrid napfogyatkozás viszonylag ritka. A Hold látszólagos mére-
te és a Nap látszólagos mérete majdnem egyforma, a Hold által vetett teljes 

árnyék a Föld gömbölyű alakja miatt a napfogyatkozás elején még nem éri el a Földet. A következő hibrid nap-
fogyatkozás 2023. április 20-án lesz megfigyelhető. 

A napfogyatkozás megfigyelése minden ember számára igen csábító, ám nem 
mindegy, hogy hogyan tesszük mindezt, mert komoly szemkárosodáshoz (akár 
vaksághoz is) vezethet az óvatlanság. 

Mivel nem szabad a napfogyatkozást nézni? 
☻  Szabad szemmel 
☻  Napszemüveggel 
☻ Kormozott üveg, film vagy röntgenkép fekete része, floppy lemez, írha-
tó CD-k és DVD-k. 

Mivel szabad nézni? 
☻  Hegesztőüvegek 
☻ Webkamera, távcső, fényképezőgépek teleobjektívjei.            Lion 

 

 

 

Itt a tavasz! Színezd ki a kert-
részletet a valóságnak meg-

felelően! 
Ha végeztél, tedd egyedivé a 

vázát! 
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Rayman Origins 

 A Rayman Origins 2011-ben keletkezet platform 
játék.   
Története egyszerű, de kissé zavaros: főhősünk 
Rayman (az ember, akinek végtagjai nincsenek, de 
keze, illetve lábfeje van) barátaival lopja a napot, 
henyél egész nap, ráadásul mindezt hangosan is 
teszi. Ez a szomszédnak persze nem tetszik, így úgy 
dönt, hogy meghódítja a világot.  
A játék hangsúlya a látványvilágon és a platform 
elemeken van. Ennél a két fogalomnál a készítők igazán kreatívak voltak. A játék egész univerzuma egyedi. 
Különféle állatok, növények találhatók benne, amelyek eléggé érdekesek. A játék, mintha saját vallással is ren-
delkezne, ugyanis néhol találhatunk benne spirituális dolgokat, totemeket.  
Lenyűgöző maga a látvány. Néha érdemes megállni játék közben, és szétnézni, megcsodálni a hátteret. De ne 
csak a látványról beszéljünk, hanem magáról a játékról is.  

2D platform, ami manapság elég ritka. Minden „világ” elején tanulunk 
egy új képességet pl.: ütés, ejtőernyőzés, zsugorodás, úszás, falon futás 
stb. Ha szeretnéd tesztelni magad, hogy milyen jó vagy, akkor gyűjtö-
gess! Ugyanis ebben a játékban gyűjteni is lehet. Hogy mit, hát mosoly-
gós fejeket. Minden pályán maximum 6 smilet lehet gyűjteni, kettőt 
csapdába ejtett bennszülöttek megmentésére, egyet a pálya végigvivésé-
ért. Ugyancsak kettőt „Lumok” (pénz) gyűjtéséért, és egyet, ha időben 

végigviszed a pályát. És ha neked ez se volna elég, akkor gyűjthetsz koponya fogakat is, hogy lejuthass a sötét 
oldalhoz, azaz a fa gyökereibe. Ezeket úgy szerezheted meg, ha elkapod a menekülő ládalényeket egy akadály-
pályán. Szóval szórakozásban nem lesz hiány.  
A játékot az Ubisoft készítette, mint egyéb más játékokat is például: Assasins Creed. Szóval, ha valaki már 
egyből felkapta a fejét eme híres játék hallatán, akkor ezért is ki lehet próbálni, vagyis irány a bolt! 
Jó játékot kívánok hozzá!                  K.N.D. 

 

 Az én kedvenc TOP 10-es listám 

Nagyon szeretem az alábbi számokat, szerintem nektek is tetszene.              
Hallgassa- t o k bele bátran, keressetek rá a youtube-on, ajánlom figyelmetek! 

 

 

1. Wellhello: Apuveddmeg 
2. Alesso: Heores 
3. Aron Chupa: Albatroz 
4. Bruno Mars: Show me 
5. Punnany Massif: Utolsó tánc 
6. Punnany Massif: Élvezd 

7. ZHV: Faded 
8. Tokio Hotel: Love Who Loves You Back 
9. Ellie Goulding: Love me Like You do 
10. Nora En Pure: You Are My Pride 

Eryka 

Segíts a repülőnek 
felvenni a kapcsolatot 
a toronnyal! Találd 

meg számára az oda-
vezető utat!  

 

Majd színezd ki a ma-
lacot! Mindkét tevé-
kenységhez jó szóra-

kozást kívánunk! 
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Az 1930-as évek butácska úr – eszesebb inas 
viszonyát tükrözik a jól ismert Jean viccek. E 
havi lapszámunkba ebből gyűjtöttünk össze 
egy csokrot. Vidám perceket hozzájuk! 
 - Jean, mi ez a csikorgás a fürdőszobában? 
- A mosópor fékezett habzású, uram!  
 
- Jean, hozza ide a távcsövemet! 
- Jó, de minek uram? 
- Mert egy távoli rokonom temetésére megyek.  
 
- Jean, elég a pénzünk hó végéig? 
- Csak ha meggyújtom, uram.  
 
- Jean, ki kopog odakint?  
- Az eső, uram.  
- Akkor engedje be, mert még elázik!  

- Jean! Valami baj van a teaszűrővel!  
- Majd elviszem szűrővizsgálatra, uram!  
 
- Jean, mászik a ribizli? 
- Nem, uram. 
- Akkor megint katicabogarat ettem.  
 
- Jean, mi ez a nagy csörömpölés a 
kertben? 
- Semmi, uram, csak edzenek a kardvirágok.  

 
- Jean, zárja be az ajtót! 
- Minek uram? 
- Nem akarom, hogy kimenje-
nek a gondolataim.  

Berta 

Répatorta házilag  
 

Elkészítés menete: 
A répát hámozd meg és reszeld le. A cukrot a tojássárgákkal és az olajjal keverd ki, majd szórd bele a reszelt 
répát. A sütőport vegyítsd el a lisztben, és szitáld a répás keverékbe. Add hozzá a vaníliás cukrot, valamint a 
lereszelt citrom héját és a fahéjat. A tojásfehérjéket verd kemény habbá, és óvatos mozdulatokkal forgasd bele 
a tésztába. Egy tortaformát vajazz és lisztezz ki, és egyengesd el benne a masszát. Melegítsd elő a sütőt 180 
fokra, és süsd készre a tortaalapot. 
A krémsajtot és a vajat keverd össze, majd szitáld bele a vaníliás cukorral vegyített porcukrot. Amikor a süti 
kihűlt, kend a krémet a tetejére, és tedd a tortát hűtőbe. Amikor megdermedt a máz, már szeletelheted is. Ízlé-
sed szerint mandulaforgáccsal díszítheted az oldalát.         Dia 

Sportszelet házilag 

Imádod a sportszeletet, készítsd el otthon magad! 
Íme a recept, még sütni sem kell. 
Elkészítés: A darált kekszet a kakaóporral egy nagy tál-
ban összekeverem. A kockára vágott vajat egy lábasban 
megolvasztom. Mikor már majdnem folyékonyra olvadt, 
hozzáadom a cukrot és a tejet. Az egészet felmelegítem. 

A cukros-tejes olvasztott vajat a kakaós darált kekszre öntöm, majd a kimért rumaromával meglocsolom. Az 
egészet jól összegyúrom. 
Egy tepsiformát folpackkal kibélelek, és ebbe simítom bele a kekszes masszát. 
Jól elegyengetem. Ha kész, a tepsit a hűtőbe teszem. 
A csokimázhoz gőz fölött felolvasztom a kockára tört csokit. Mikor már szépen 
megolvadt, hozzáadom az olajat, és elkeverem vele. 
A hűtőből kivett masszára ráöntöm az olvasztott csokoládét, amit habkártya 
segítségével egyenletesen elsimítok. A hűtőbe visszatéve minimum másfél órát 
pihentetem. Szeletekre vágva tálalom.    Lea & Lion 

A répáról mindenkinek a leves-
zöldség jut először eszébe, pe-
dig isteni süti készíthető belőle. 
Próbáld ki! 
Hozzávalók a tortához: 
    30 dkg liszt 
    30 dkg sárgarépa 
    25 dkg porcukor 
    1,5 dl olaj 
    3 tojás 

    1 csomag vaníliás cukor 
    1 csomag sütőpor 
    fél citrom 

    csipetnyi fahéj 
Hozzávalók a mázhoz: 
    10 dkg mascarpone (krémsajt) 
    10 dkg porcukor 
    5 dkg vaj 
    1 csomag vaníliás cukor 

Hozzávalók a masszá-
hoz: 
500 g darált háztartási 
keksz 
4 evőkanál kakaópor  
250 g vaj 

80 g kristálycukor 
2 dl 1,5%-os tej 
1,5 evőkanál rumaroma 
Hozzávalók a tetejére: 
2 tábla étcsokoládé 
1,5 evőkanál étolaj  
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E havi rajtvényünk megfej-
tése legalább olyan szeszélyes, bo-
londos, mint maga az áprilisi időjá-
rás: 
1. Fehér szirmú, sárga belsejű virág. 
2. E betűvel kezdődő lánynevünk. 
3. Ez pattan ki tavasszal a fákból. 
4. Tavasz más szóval. 
5. Fiúk kapják a locsolásért. 
6. Húsvétot megelőző 40 napos időszak, 
amikor nem lehet húst enni. 
7. Áprilisi bolondozás más szóval: ápri-
lisi … 
8. Nyuszis ünnep. 

Linaa 

M Á J L U M Á J U S F A Ő 

S T T O J Á S F E S T É S 

M É H C I Z E D K Z A M E 

É D E S S É G I S Ü V E Y 

O R G O N A  K E C N A G N 

N Y Ú L A M A D E E S G A 

S A R K Ö L N I F T Z Y R 

U A T O J Á S K B A R K A 

J É S D F Á Á P R I L I S 

Á K N Á P I L U T N A P J 

M A C S E R E B O G Á R ! 

Mostani lapszámunk kere-
sendő kifejezései a követ-
kezők. Megleled mindet? 

Ha végeztél olvasd össze 
a megmaradt betűket, egy 
jeles nap nevét kapod, 
melyről májusban szok-
tunk megemlékezni. 

Április, május, májusfa, 
fecske, locsolkodás, kölni, 
tojás, tojásfestés, nyúl, szü-
net, tavasz, édesség, barka, 
aranyeső, tulipán, orgona, 
cserebogár, méh, meggy. 
 
Megfejtés: 
_______________________

_______________________

_______________________ 

Lion 

Megfejtés: 
_____________________ 


