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Előszó 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Nagyon gyorsan eltelt három negyedév, tele sikerekkel, örömmel, 
jókedvvel, kitartással és lelkesedéssel. Közben beköszöntött a tavasz is, 
a maga napsütéses ébredésével, illatos virágzásával, reggeli 
madárzajával.  

Iskolánk kiskertjében is kibújtak a nárciszok, amiket tavaly ti ültettetek 
gondos odafigyeléssel.  Sárgán díszítik, szépítik parkunkat, nemcsak 
a mi, hanem az arra járók nagy örömére. Az időjárás is melegebb, kint 
lehet tölteni a napközis délutánokat és a tornaórákat az udvaron, lehet 
focizni, futkosni és nagyon, de nagyon sokat játszani, bolondozni és 
örülni. A melegítő napsugaraktól végre feltöltődik szervezetünk, hogy 
több energiával, nagyobb odafigyeléssel kezdjük el a tanév utolsó 
negyedévét. Nincs sok időnk az évzáróig, az évvégi 
bizonyítványosztásig, összpontosítsatok hát ezért jobban a tanulásra, 
gyűjtsetek be minél több jó jegyet, készüljetek alaposabban 
a dolgozatokra, tudáspróbákra, hogy magatokkal megelégedve, 
szüleiteknek és tanáraitoknak örömet okozva zárjátok a tanévet!  

Ehhez kívánok még pár hét kitartást, erőt és minden jót! Hajrá Püspöki 
Diákok!!!  

                                                                                                  
Maurský Mónika, igazgatónő 



A zsebkönyvek reneszánsza 
avagy a könyv, mint divatcikk  

Venchich Roman írása 
 

Egy kis történelem 
Az angol Penguin Books kiadó 
története az 1934-es esztendőre 
nyúlik vissza, amikor Allen Lane 
könyvkiadó egy forradalmi 
ötlettel rukkolt elő. Igényes 
szépirodalmi művek kiadását 
tervezte, ám a a kor szokásaitól 
eltérően puha borítóval, valamint 
olcsó, elérhető áron. Tudni kell, 
hogy akkoriban az igényes 
irodalmi művek olvasása csupán a 
jómódú emberek kiváltsága volt, 
mivel ezek a könyvek kizárólag 
keményfedelű, olcsónak egyáltalán nem mondható kiadványok voltak. Allen Lane álma az volt, hogy 
az irodalom remekműveit minden ember számára elérhetővé tegye. Sokan kinevették az ötlete miatt, 
de mint azt már sejtjük, az eladási eredmények őt igazolták. Négy nap alatt 150 ezer, egy év alatt 
pedig már hárommillió Penguin kiadvány kelt el. Allen Lane 1946-ban Homérosz Odüsszeiájával 
útjára indította a Penguin Classics sorozatot, melyben ma már több mint 1200 kiadvány szerepel. A 
sorozat népszerűsége máig töretlen sikernek örvend. Allen Lane álma tehát valóra vált, emberek 
millióihoz juttatta el az igényes szépirodalmi műveket. 
 
A zsebkönyvek magyarországi története 
Magyarországon a papírfedeles kiadványok, vagy angolosan paperback kiadványok kezdetei az 
ötvenes évek végére tehetőek. Ekkor jelentek meg az Európa kiadó Európa Zsebkönyvtár és a Modern 
Könyvtár sorozatainak első kötetei. 
A rendszerváltás után sokáig két sorozat uralta a piacot. Egyikük, a minden bizonnyal sikeresebb 
Európa Diákkönyvtár (Európa kiadó) sorozat, a másik pedig a Talentum Diákkönyvtár (Akkord kiadó) 
sorozat volt. Később jelentkezett az Osiris kiadó Osiris Diákkönyvtár sorozata is. 
 
Új idők, új szelek 
A 21. század új kihívások elé állította a könyvkiadókat. Aki azt gondolná, hogy most az e-könyvekről 
lesz szó, az téved. Az eltelt 
évtizedek alatt az említett két 
sorozat (Európa Diákkönyvtár és 
Talentum Diákkönyvtár) 
köteteinek száma szépen nőtt, 
viszont a kiadók elfelejtették 
teljesíteni a fiatal olvasók egyik 
tudatalatti vágyát, mégpedig azt, 
hogy a könyveiket stílusos 
borítóval lássák el. Egyedül az 
Osiris kiadó volt az, amelyik nem 
egy ódivatú, jellemtelen 
borítótervvel dolgozott. (Közben 
az Osiris Diákkönyvtár kiadványai 
átestek egy ráncfelvarráson, 



aminek nem lett feltétlenül pozitív eredménye.) Később az Európánál is észbe kaptak és újítottak a 
diákkönyvtáruk külsején. A Talentum Diákkönyvtár sorozat ezen a téren mintha elaludt volna… 
 
A zsebkönyvek reneszánsza 
A diákkönyvtár sorozatok állóvizét 2015-ben egy váratlan esemény zavarta meg. A Helikon kiadó 
elindította Helikon Zsebkönyvtár című sorozatát, ahol nem feltétlenül a kötelező irodalmi műveket 
jelentették meg, hanem többségében rövidebb szépirodalmi 
alkotásokat, olyan csibészes szempontokat is szem előtt tartva, 
mint a könyv vastagsága (vékonysága), a borító egységes, de 
főleg menő stílusa. A siker nem maradt el. A könyvfesztiválokon 
minden évben akadtak úgynevezett hősök, akik a 
rendezvényeken a teljes sorozatot egyszerre(!) vették meg. A 
Helikon Zsebkönyvtár egyik különlegessége, azon kívül, hogy 
nem ragaszkodik a kötelező művek kiadásához (bár nem is 
zárkózik el tőlük), az, hogy az irodalmi műveken kívül filozófiai 
műveket is megjelentetnek a sorozatban. Külön érdekesség, hogy 
a Helikon Zsebkönyvek egyes kötetei e-könyvként is 
megvásárolhatóak, így akár duplán is lehet velük menőzni. 
 
Zsebkönyvek automatákból 

A zsebkönyvek magyarországi 
másodvirágzásának volt egy újabb, 2018-
as robbanása is, ami még mindig csak a 
szárnyait bontogatja, de már most látszik 
a benne rejlő potenciál. Természetesen a 
Poket zsebkönyvekről van szó. Aki még 
nem hallott róluk, annak itt egy kis 
magyarázat. A Poket Zsebkönyvek 
forradalmisága abban rejlik, hogy 
boltokban nem kaphatók (legfeljebb az 

Interneten), hanem könyves automatákból kell megvenni őket! 
Értitek, mint egy kávét vagy forró csokoládét, esetleg kólát… 
A kiadó itt is ráérzett a fiatalok szájízére. Azon kívül, hogy 
nagyon cuki kiadványokról van szó, valóban elférnek egy 
nadrágzsebben, nem nagyobbak, mint az okostelefonok zöme, 
ráadásul minden kötethez hozzárendeltek egy „nagykövetet”, 
azaz egy ismert közéleti személyt, aki a nevével és fényképével 
is népszerűsíti az adott kötetet. 
 
Zárszó helyett… 
Láthatjuk, hogy a kiadók már lassan a csillagokat is lehozzák 
nekünk az égről, mi pedig csak örülhetünk eme kényeztetésnek, 
és nincs más dolgunk, minthogy begyűjtsük ezeket a remek 
könyvecskéket, és okostelefonjaink állandó simogatása helyett 
inkább elővegyünk egy divatos zsebkönyvet és átadjuk 
magunkat az olvasás élményének. 
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Versenymunkák: Magyar Kultúra Napja 

Név: Bátyi Bianka Kitti 

  

MESÉLJ, NAGYI! 

Nagypapám gyerekkori emlékei a háborús évekből (1943-1945) 

 

     Az én nagypapám gyerekkora a II. világháborúban telt. Sokat mesélt nekem erről a számára nem 

könnyű 1943-45-ös időszakról, amikor ő még kisgyerek, 5-7 éves volt. 

     Pozsonyban született egy belvárosi nagy bérelt házban. Lakásuk az első emeleten volt, ablakai 

a Goethe utcára nyíltak, belső ablakai pedig az udvarra. A házba 2 nagy, erős fából készült bejáraton 

lehetett bejutni. Az udvaron még játszótér is volt a gyerekeknek. Itt volt hely a házban lakók autóinak 

is. A ház alatt nagy borospincék voltak, ahol a sétatéri Hotel Carlton tárolta a borait.  

      Közvetlenül a front előtt a német parancsnokság vette bérbe a földszinti lakásokat, de a ház 

lakosait tiszteletben tartották. Ezek a lakások zsidó családok tulajdonában voltak. Őket, sajnos, 

elhurcolták a munkatáborokba. Idáig a ház lakosai békében éltek egymás mellett, nem voltak 

veszekedések sem, az udvarban egymással játszottak a gyerekek, egymás gyerekeire vigyáztak 

a felnőttek, miközben a 25 lakásban 5 különböző nemzetiségű és 4 eltérő vallású család lakott 1944-ig. 

     Ezután (1944 és 1945 között) nagyon nyugtalan és félelmetes évek következtek. Nagyapám erről 

könnyek közt mesélt nekem. Ekkor hallotta először a szirénák zúgását, az asszonyok és gyerekek 

sírását, mindenütt a zajt, és látta a rohanást a pincékbe, az óvóhelyre. Itt laktak, aludtak.  

     Ekkor történt, hogy amikor az egyik éjjel kimerészkedtek az óvóhelyről, hogy egy kis friss levegőt 

szívjanak, helyette égés szagát érezték, és az egész égbolt vörös volt. Ilyen nagy tüzet még nagyapám 

addig nem is látott. Az amerikaiak akkor bombázták le az Apollo olajfinomítót. Rögtön visszabújtak 

a nyirkos, sötét, gyertyafényes és Valeriánával (amit az idősebb asszonyok nyugtatóként használtak) 

átitatott pincébe.  

     Nagyapám számára az itt töltött idő maradandó „emléket“is hagyott. Amíg a búvóhelyen 

tartózkodtak, megbetegedett a fülére, középfülgyulladást kapott. Nem kezelték ki, mivel az orvost 

lelőtték, ők meg nem bújhattak elő a rejtekhelyről, hogy kórházba vigyék, így a fél fülére részben 

megsüketült. Ez egész életét megpecsételte, hallókészüléket kellett hordania. (Emiatt nagyon sajnálom 

nagypapát.) 

     A németek már a támadás előtt felrobbantották a pozsonyi hidat, majd távoztak. A házban 

mindenki félt, mert a város másik oldalán, Ligetfalun, a „ruszki katonák“pontonhidat kezdtek építeni, 

hogy rajta bejussanak a városba. Megrohamozták a várost, és nagypapámék házába is próbáltak 



Versenymunkák: A magyar kultúra napja 

bejutni. Az erős, nagy kapuk megvédték őket, nem tudták betörni, még a golyóknak is ellenálltak. 

Próbálkoztak tankkal is a Lőrinc utca felől, de az a szűk történelmi utcában nem tudott megfordulni.  

Ekkor a Goethe utca felől próbálkoztak. Sikerült a tankkal betörni a kaput, és leállt az udvar közepén. 

Kb. 30 katona rohant be fegyverrel, és keresték a németeket. Az óvóhelyre gránátot akartak bedobni, 

de egy öreg néni megakadályozta őket ebben. Nagyapám nem ismerte fel a nénit, csak később, mivel 

a nők eltorzították az arcukat púderekkel, liszttel, szénporral, stb., és csúnya fejkendőkkel, nehogy 

a katonák bántalmazzák őket. A gyerekeket nem bántották. Sőt nagyapám még az egyik koszos, 

morcos katonától egy Taller játékkereskedésből származó (amit az oroszok kirámoltak) talicskát is 

kapott. Pár hét rettegés után a szovjet csapatok kivonultak a városból. Nagyapa gyerekként nagyon 

sajnálta, hogy ekkor az egyik katona az ő „autóját“ a 2 lovacskával emléktárgyként elvette tőle és 

elvitte. Nagyon megsiratta.  

     Az oroszok kivonulása után az addig védelmet nyújtó ház éjjel-nappal „átjáróházzá “ változott. A 2 

faragott nagy kapu már nem védhette a ház lakóit. Át lehetett így járni a Gorkij utcáról a Lőrinc utcába 

(így hívják most ezeket az utcákat).  

     És hogy később mi lett a sorsa ennek a háborút is megviselt háznak? Nagyapa azt mondta, hogy a 

„Motyesicky palota“ (Palác Motešických) nevet kapta. Megszűnt, mint átjáróház a 2 utca között, 

lezárták új kapukkal, és azóta valamilyen ismeretlen tulajdonosa van, új lakókkal.   

     Ezt a történetet nagyapám nemrég mesélte el nekem. Nagyon meghatott, hogy mi mindent kellett 

gyerekként átélnie. Elgondolkodtam rajta, hogy mennyivel könnyebb a mi, az én életem is, mint 

a nagyszüleinké volt. Igazi kis „hősöknek“ tartom őket. 

 

Név: Richter Richard 

 

Nagyi, mesélj! 

A bikák tenyésztése 

 

   Nagyszüleim anyukám oldaláról sok növényt termesztettek és sok állatot tenyésztettek. A növények 

közé tartozott a szegfű, esetleg a krizantém. Annál több állat volt az udvarunkon! Szép rózsaszín 

disznó, üszők, melyeket 5 hónapig tartottak, míg nem lettek vemhesek, utána leadták az államnak. 

Csirkék, borjúk és a bikák is elfértek a ház körül. Mindegyik állatnak volt saját helye. 

   Egy szép nyári napon nagypapa hozott az udvarba hat bikát. Épített nekik egy szép istállót, melyben 

a bikák tartózkodtak. A mozgásra kevés helyük volt. Együtt aludtak és táplálkoztak.  



Versenymunkák: A magyar kultúra napja 

   Két hónaposan kerültek a nagyszüleimhez. Még kicsik voltak, nemrég választották el őket az 

anyjuktól. Eddig szoptatva voltak, de hirtelen új helyre kerültek. Hozzászoktak a kicsi helyiségekhez. 

Nem értették, hol van az anyjuk, és hova viszik őket.  

   Mikor megérkeztek a nagyszüleim házához, a nagy autó, amelyben szállították őket, megállt. Féltek. 

Az állatok is nagyon okosak, így sejtették, hogy valamilyen változás vár rájuk.  

Egyszer csak kinyitódott a nagy ajtó! Mind a hat bika hátralépett két lépést. Tovább is faroltak volna, 

de az autó nem volt olyan nagy, hogy mozoghassanak benne. Ijedten néztek a két férfira, akik ott 

álltak.  

   Az egyikük kék ruhába volt öltözve. A sapka a fején kicsit nagy volt neki, de nem esett le annak 

ellenére sem, hogy a fejét jobbra-balra mozgatta. Épp valamit magyarázott a másik férfinak, az én 

nagypapámnak. Szép alkata volt. Kék farmert és barna trikót viselt. Fekete haja fénylett a nap 

sugaraiban, miközben hallgatta a másik férfit. Érdekelte mit mond, ugyanis épp magyarázta neki, 

hogyan is kell egy bikával bánni.  

   Mikor befejezte a beszédet, mind a ketten beléptek az autóba. A bikák még jobban féltek, mikor 

meglátták, hogy a kezükben kötelet tartanak. Nagypapám megkötött három kisbikát, és kivitte őket 

a friss levegőre. A másik férfi megkötötte a maradék hármat, és követte a nagypapámat.  

   Mikor a bikák kiléptek az autóból, észrevették, hogy nem farmra kerültek, ahogyan elképzelték, 

hanem egy kis házikóhoz, melyben a nagyszüleim a mai napig élnek.  

A háznak fehér falai voltak. Mind a hat bika figyelte a három ablakot, melyek mögül a nagymama 

nézett ki két lányával. Féltek a bikáktól, soha nem lehet tudni, mikor válik agresszívvá a kicsi állat. De 

az igazság az volt, hogy az állatok még jobban féltek, mint az emberek, hisz új környezetbe hozták 

őket. Nem tudták, mit várhatnak el az itt lévő gazdáktól.  

Nem tartott sokáig, és megérkeztek a bikák az istállóhoz, az új otthonukhoz. Beengedték őket, hogy 

ismerkedjenek meg az új hellyel.  

A nagymama és két lánya, egyik 15 éves /keresztmamám/, másik 10 éves /anyukám/, kijöttek 

megnézni az új állatokat. Ekkor volt bikájuk első alkalommal, kíváncsiak voltak, hogyan is néz ki, 

viselkedik egy ilyen állat. 

   Anyukám azonnal elnevezte őket: Riska, Mariska, Piroska, Juliska, Farta és Hóha.  

   Könnyen fel lehetett őket ismerni, mindegyiknek máshol volt az „anyajegye“.  

A bikák első hete az új otthonukban gyorsan eltelt. Nagypapa minden reggel négy órakor kelt fel. 

Megetette a disznókat, üszőket, csirkéket, tyúkokat, borjúkat és utoljára a bikákat. Szénával és kóróval 

táplálta az állatokat. Mindig örültek, amikor gazdájuk eledelt hozott nekik. Nem bökték el egymást az 

ételtől. Mikor már a többiek befejezték az evést, Farta még tovább folytatta. Több fért a hasába, mint 

a többinek, nagy is volt neki.  

Pár hét után, mikor a bikák nagyobbak lettek, Riska észrevette, hogy vannak más állatok is az 

udvarban, nem csak ők. Először a csirkéket kezdték el figyelni, amik velük szemben voltak. Az 
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ablakon keresztül látták, hogy több mint kétszázan vannak. Eddig nem vették őket észre, mivel még 

túl kicsik, alacsonyak voltak, és nem láttak be hozzájuk.  

Ahogy telt az idő, rájöttek, hogy egy nagy fából készített láda mögött élnek valamilyen kövér, 

rozsaszín állatok, vagyis a disznók. Minden reggel nagypapa őket is megetette. A bikák már rájöttek, 

hogy a gazdájuk minden nap ugyanabban az időpontban eteti meg az állatokat, így mindig benéztek 

a disznók óljába. Ez fordítva is működött. A malacok is kilestek, megnézték, hogy vannak a többiek.  

A bikák már hét hónaposak voltak, amikor meglátogatta őket egy új állat. Tízszer kisebb volt, mint ők. 

Fekete és barna foltok díszítették a kicsi testét. Volt farka is, melyet csóválni tudott. A gazdák 

Ricsinek nevezték el őt. Ez volt a kutya.  

A többi állat először féltékeny volt rá. Azt gondolták, hogyha most eggyel többen vannak, akkor 

kevesebb eledel jut nekik. Később rájöttek, hogy egy kutya más ételt kap, mint ők.  

   A bikák így elkezdtek Ricsivel barátkozni. Minden etetésnél a kutya is eljött megnézni az állatokat. 

Leellenőrizte, minden rendben van-e. 

   Ahogy teltek a napok, hónapok, a bikák észrevették, hogy néhány barátjuk már nincs köztük. Már 

kevesebb disznó volt az udvaron, mint amennyi szokott lenni. Később jöttek más disznók, és azt 

gondolták, hogy átköltöztek egy farmra, ahol most boldogabbak. Öt hónappal később az üszők is 

elhagyták az udvart. Mindegyik állat lecserélődött, Ricsi kutya kivételével.  

   Egy szép őszi nap az udvarba újra bejött egy nagy autó. Hasonlított arra, amelybe hozták a bikákat, 

de ez más színű volt. A sofőrje is más volt. Nagypapa és az újra kék ruhába beöltözött férfi a kezükben 

tartották a kötelet. Megkötötték vele mind a hat bikát. Hóha először ellenkezett. Tudta, milyen sors 

várja őt. Egy kis veszekedés után megnyugodott, és ugyanúgy, mint a többi bika, elindult az autó felé. 

Mariska, Piroska és a Juliska újra benéztek az ablakon. Bent állt a nagymama és a két lánya, akik 

biztonságos távolságból nézték a nagyra megnőtt bikákat. 

   Az állatok nem voltak hajlandóak belépni az autóba. Mikor meglátták a kicsi helyiséget, melybe be 

akarták őket nyomni, visszaemlékeztek arra a napra, amikor megérkeztek. 

   Nagypapának sikerült szépen, nyugodtan beküldenie a bikákat az autóba. Mikor elindultak, 

mindegyikük megértette, hogy elérkezett az a nap, amikor ők is elhagyják az udvart. A kicsi ablakon 

keresztül, amelyen ki lehetett nézni a házra, látták, hogy Ricsi kutya csóválja a farkát és ugat. Így 

búcsúzott el a hat bikától.  

Mikor megérkeztek a célponthoz, az állatok kiléptek a járműből. Egy épületbe kísérte el őket 

a nagypapám, ahol sok vasból készült tárgy volt. Először az összes bikát lemérték. Hatszáz 

kilogrammosok voltak. Hóha egy kicsit több volt, hisz mindig többet evett a kelleténél.  

A hat bikát bezárták egy kerítés mögé, ahonnan csak a nagypapámat nézték. Figyelték minden lépését. 

Amikor eltelt egy óra, a bikák még utoljára megszagolták gazdájuk kezét. Így búcsúztak el tőle.  

   Riska, Mariska, Piroska állt a kerítés egyik felénél, Juliska, Farta és Hóha a másik oldalon. 

A nagypapám majd elhagyta az épületet, de a bikák csak néztek utána. Amikor gazdájuk elment, 

egymásra néztek, és visszaemlékeztek régi otthonukra.  
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   Egy és fél évet töltöttek a nagyszüleimnél. Később elvitték őket a megálmodott tanyára, ahol még 

egy ideig törődtek velük. Addig együtt maradtak, amíg meg nem haltak.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Név: Somogyi Rebeka 
 

NAGYI MESÉLJ!  

(Családi történet) 

        Nagymamám sokat mesélt nekem arról az időszakról, amikor még az apukám kisfiú volt. Nagyon 

szerettem hallgatni ezeket a történeteket. 

        A mamim elbeszélése szerint az volt a legszebb időszak az életében, amikor még az apukám és a 

keresztanyám (apukám lánytestvére) is kisgyerekek voltak. Az egész család sokat járt együtt 

kirándulni a természetbe. Ezt a természet iránti vonzódást én is tőlük örökölhettem… 

        Az erdőt járni, és szívni a friss levegőt, nagyon kellemes érzés. Kevesen vannak, akik számára ez 

ne jelentene igazi kikapcsolódást, feltöltődést. Kiruccanni kicsit otthonról, és élvezni mindazt, amit a 

természet nyújtani tud.  

 

A nagyszüleim ház körüli állattenyésztése és növénytermesztése: 
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        Az apukámék gyerekkorukban nagyon szerettek a Magas-Tátrába járni. Ott rengeteg turistautat 

bejártak, miközben nagyon sok közös élményben volt részük. Sokat gyalogoltak, túráztak, 

gyönyörködtek a természet szépségeiben. Útközben néha-néha egy kis pihenőt tartottak. Leterítették a 

fűbe a kockás plédet, kicsomagolták az otthonról hozott elemózsiát, és mindenki jó étvággyal 

nekilátott a falatozáshoz, hogy további erőre kapjon. Piknikezés után mindent szépen visszapakoltak a 

hátizsákjukba, mert tudták, hogy szemetelni, ahogy az utcán, úgy az erdőben sem lehet. Ott senki nem 

takarítja el az elszórt, eldobált hulladékot az ember után. Jóllakottan továbbindultak az erdő sűrűjébe. 

Néha bizony olyan sokat gyalogoltak, hogy alig bírták magukat visszavonszolni a szállásukra. De a 

sok séta, túrázás és gyaloglás után nagyon jólesett a pihenés és a „társasozás”. Ilyen közös 

programoknál tapasztalta meg az apukám azt az érzést, hogy hogyan lehet nyerni, de azt is hogyan kell 

megélni a kudarcot, amikor veszít. Megtanult alkalmazkodni a szabályokhoz is. Ezért is szerettek 

együtt lenni négyen, és közösen tölteni az időt.  

         Az egyik ilyen túrázós reggelen, amikor újból útnak indultak, nem voltak nagyon szerencsések. 

Épp a felvonón ültek az apukámék, amikor az váratlanul elromlott. Több órán át voltak a felvonó 

fogságában. A magasban himbálózva várakoztak, fagyoskodtak és féltek. Habár a várakozással töltött 

idő első része még nem is volt annyira félelmetes, mert a papi (nagypapám) igyekezett a gyerekeknek 

vicceket mesélni, majd közösen gyermekdalokat énekeltek, és sok szép mondókát is felidéztek. Így 

kapott egy kis tartalmat is a félelemmel töltött rabságuk. De ahogy az idő telt, egyre türelmetlenebbek 

lettek. Nagy kő esett le a szívükről viszont, amikor már érezhetően megindult a felvonó. Az út végén 

pedig a felmentő sereg várta őket forró teával. Jólesett a szürcsölgetése, egész testüket átjárta a 

kellemes melegség. 

           A mamim (nagymamám) a mai napig mindig elérzékenyül, ha mesélhet nekem és a kis 

húgomnak az apukámról és a családról, mert számára, és számomra is, a család a legértékesebb kincs.                                                                                                                                                 

 
Név: Richter Richard 
  

 

Nagyi, mesélj! 

Nagypapa a katonaságon 

 

   Az én nagypapám 1960-ban bevonult katonának dolgozott két évre, ekkor ez még kötelező volt. 

Nagyon sokat tud mesélni erről az időszakról. Azt mondja, hogy ezek az évek tartoznak a legszebbek 

közé. A nagypapám egy kis szlovákiai falucskában lakott, amelyet Mihályfának hívnak. A nagyszülei 

nevelték őt fel. Mikor felnőtté vált, az állam kötelező katonaságra küldték őt. Mivel nagypapám csak 
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magyarul tudott, így izgult egy kicsit, mi hogyha nem fogja megérteni, amit parancsolnak neki. Nem 

tudott sokat szlovákul, de nem volt tervében sem utána tanulni a nyelvnek, gondolta, lesz, ami lesz.  

   Amikor a háza előtt megállt egy nagy katonaautó, a nagypapám azonnal kifutott és beszállt. Foglalt 

magának helyet. A nagyszülei szomorúan integettek neki a ház ablakából. A nagypapám visszaintett. 

Elindult a jármű. A nagypapámat és a többi „katonát“ elvitték a gyakorlótáborba, ahol minden fontosat 

megtanult a katonai életről. 

Az újoncok elfoglalták a szobájukat, amelyben aludni akartak. Kirakodtak a bőröndből. Le akartak 

pihenni, mire a szobájukba bejött a parancsnok, aki azonnal kiküldte őket az udvarra.  

Szépen sorban álltak egymás mellett az udvaron. Bemelegítőnek futottak négy kört és csináltak 

harminc fekvőtámaszt. A parancsnok mindenkinek adott egy feladatot. Mikor a nagypapámra nézett, 

azt mondta „Pane, doneste koště!”, mely magyarul azt jelenti, hogy „Uram, hozzon ide egy seprűt!”. 

Ebből a nagypapám megtudta, hogy nem Szlovákiában, hanem Csehországban van. Mivel a két nyelv 

hasonló, így a szlovák nemzetiségű katonák is megértették a parancsokat. Nagypapám egy helyben 

állt, és nem tudta mit kell csinálnia. A parancsnok türelmesen várta, míg a katona teljesíti a parancsot. 

Épp ment körülötte egy magyar ember, aki értett csehül is, így megsúgta neki, hogy mit kell csinálnia. 

A nagypapám teljesítette a parancsot. Parancsnok megdicsérte őt, majd elküldte nagypapámat a 

feletteséhez. Ott megmondták a nagypapámnak, hogy tankvezető lesz. Beültették őt a járműbe, 

megmutatták neki, hogyan kell ilyen nagy kocsival bánni, és onnantól fogva a nagypapám 

tankvezetőként dolgozott.  

   Teltek a napok, múltak a hónapok, és nagypapám lassan megtanulta a cseh nyelvet. Nem tudta még 

olyan szinten, mint a többi szlovák nemzetiségű katona, de az alapokat elsajátította ő is. Egyik nap a 

nagypapa szobájába beköltözött két új katona. Mint kiderült, ők is magyarok, így egymással magyarul 

beszélgettek. Mikor ezt a parancsnokok észrevették, nagypapámat átrakták egy másik szobába, hogy 

ne tudjon magyarul beszélgetni senkivel.  

Amikor eljött a karácsony, az összes katonát hazaküldték egy hétre, hogy családjuk körében tölthessék 

az ünnepeket.  

A nagypapám meglátogatta a szüleit, a nagyszüleit és a nővérét is, aki már nem lakott Mihályfán. 

Nagyon örült a család, hogy újra láthatják fiukat, akivel majd egy éve nem találkoztak.  

   Eljött az új év. A nagypapámnak vissza kellett mennie a katonai szolgálatra. Mikor már felszállt 

volna a katonai buszra, találkozott az én nagymamámmal. Jött meglátogatni az egyik jó barátnőjét, 

vagyis nagypapa testvérét. Mivel régen még nem voltak mobiltelefonok, ezért nagymamámmal 

kicserélték a lakcímüket, hogy tudjanak egymással levelezgetni.  

   A nagyszüleim sokat leveleztek. Hamar rájöttek, hogy nagyon sok közös van bennük. Egyforma volt 

a zenestílusuk és mindketten szerették a magyar műveket is. Mikor a rádióban meghallották a közös 

zeneszámukat a nagyszülők egymásra gondoltak.  

   Egyszer a nagypapám azt hitte, hogy a barátnője már nem szeretne vele levelezni. Egy hónapja már 

nem kapott a nagymamámtól egy árva üzenetet sem. A hiba a postán történt, mivel a nagypapám 
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levele, amelyet már régen elküldött, elveszett. Egyszer a postás mégis megtalálta a nagypapám levelét, 

így nagyim utólag elolvashatta. Pár hét után a nagymamám visszaüzent. Így mindketten boldogok 

voltak, és tovább leveleztek egymással.  

A nagypapám akkor volt legközelebb boldog, amikor egy rossz hír jött a cseh kormánytól. Az ukrajnai 

és cseh katonaság valamin összeveszett, így háborúra számított a két ország. Erről az eseményről csak 

a két nemzet katonái is politikusai tudtak, nem akartak pánikot kelteni az emberekben.  

Nagypapa fogta a legfontosabb dolgokat, és felszállt a tankra, hogy Csehország határainál ügyeljen a 

biztonságra a támadások elől. Két napot töltött nagypapám a tankban. Szerencsére nem tört ki a 

háború, mivel a két ország megegyezett a békében.  

   Nagypapám minél tovább, annál jobb katonává vált. Megtanulta kicserélni a töltényeket a 

fegyverben, mindenféle akadályon át tudott jutni, és az egyik legjobb futóvá vált a katonák között. 

Amikor egyszer a nagypapám az egyik kedvenc ételét ette, a parancsnok elvitte őt az egyik 

legnagyobb garázsba, amelyben a leparkolt tankok voltak. Kijelentették, hogy a nagypapám ezentúl 

nem csak tank, hanem OT jármű vezetője is lesz. A tanktól csak abban különbözött, hogy a kocsi 

elején kerekek voltak, és hátul pedig lánc segítségével mozgott a jármű. (Ma már ebből a járműből 

nincs sok a világon, kevés kép Maradt róla fen). Az OT járművet egyszerű volt irányítani, könnyebben 

a tanknál is. Belsejében csak két, legfeljebb három ember fért el. Nem lehetett benne enni, és csak 

olyan ember léphetett be, aki különleges ruhába volt öltözve.  

    A kötelező kétéves katonaság gyorsan eltelt. Nagypapám máig is azt mondja, hogy sok mindenre 

megtanították őt. Őszintén szólva élvezte a katonai szolgálatot. A katonai szolgálat letette után 

nagypapámat a későbbiekben is többször behívták. A nagymamámmal később összeházasodott, még a 

mai napig is együtt vannak. A nagyszüleimnek most van két lányuk és két unokájuk.              

 

                  

 



Állati érdekességek 

Én nagyon szeretem az állatokat, ezért készítettem pár érdekességet az állatokról 

Šarudy Šimon 

 

 

• A sáskarák a világ egyik legerősebb állata 

• Kalapácsszerű karmával egy 0,22 kaliberű kilőtt 
töltény gyorsaságával zúzza össze a prédáját. 

• Ellenáll egy kisebb pokolgép robbanásának is 

Sáskarák: 



Állati érdekességek 

  

Jegesmedve:  

1. Szaglásuk nagyon kinfinomult, a dögszagot 30 km-ről is képesek megérezni, a 
hímek a nőstények szagát pedig akár már 100 km-ről is megérzik. De a fókák 
sincsenek biztonságban a barlangjukban, a jegesmedvék akkor is érzékelik őket, ha egy 
méter mélyen vannak a hótakaró alatt 1,5 km távolságban. 
2. Bundájuk nagyon jól szigetel, így az orrfelületüket leszámítva gyakorlatilag nem 
veszítenek hőt.  
3. Melegebb időben sem képesek hőt leadni, így viszonylag alacsony hőmérsékleten 
már hőgutát kapnak. 
4. A fehér szőrszálak közt üreges, átlátszó szálak is megtalálhatók, melyeknek szerepük a 
hőszigetelésben és az úszásnál van. 
5. A jegesmedve bőrének színe fekete.  
6. Vemhesség alatt a nőstény akár 200 kilót is hízhat. 
7. A jegesmedvebocsok születéskor kb. 1 kilósak, meztelenek, süketek és vakok. 
8. Élelem után kutatva sokszor napi 70 km-t is megtesznek.  
9. Ha üldözőbe veszik zsákmányukat, akár 40 km/h sebességre is képesek. 
10. A tudósok már a jegesmedvék talpnyomából is izolálni tudják a DNS-üket. 
 



Állati érdekességek 

 

 

 

 

Hipp-hopp, itt vagyok, 

azt eszem, amit kapok. 

Ha nem kapok: csip-csirip! 

Koldulgatok egy kicsit: 

Morzsát, maradék kenyeret, 

megrakom jól a begyemet. 

Kányádi Sándor 

Veréb:  

• a legelterjedtebb madárfaj a világon 

• szinte a Föld bármely pontján találkozhatunk vele 

• az észak-amerikai indiánok szerint a földön, porban 

játszó verebek esőt jeleznek, ha viszont a 

vízben virgonckodnak, száraz idő várható 

• Mao Ce-tung elnök a szemes vetemény ellen 1958-

ban harcot hirdetett a verebek ellen. Elrendelte, hogy 

a parasztok a földjeiken riogassák a verebeket, hogy 

végül elpusztuljanak. A terv bevált, a parasztok a 

madártetemekkel fényképezték maguk és két évig a 

termésátlag is igen magas volt. Ám a verebek nem 

csak magokat, hanem rovarokat, hernyókat is 

fogyasztanak. Két év után hatalmas sáskajárás 

pusztított és éhínség sújtotta az országot. 

• hideg időben 1-2 napig bírják ki élelem nélkül 

A verebek akár egy 300 órás szagnyomot is képesek 

érzékelni. 

 

• angolul: house sparrow, 

• olaszul: passera europea,  

• franciául: moineau doméstique,  

• japánul: lesuzume 

• spanyolul: gorrión doméstico,  

• portugálul: pardal, 

• németül: haussperling, 

• lengyelül: wróbel, 

• olaszul: passera europea,  

 



Pacsovszky Zsolt A titkos mozi 

 

A nyár alatt olvastam A titkos mozi című könyvet, és mondhatom, 

hogy ez a könyv megváltoztatta a véleményem a múltról. 

Ez a könyv egy fiúról szól, aki az új házuk falában egy vetítőt fedez fel. 

Ezen a vetítőn keresztül a szemben lévő kávézó múltja vetül fel 

a fiatal fiú falára. Az 1980-as években játszódó filmben a kávézóban 

dolgozó Ninett nevű lány nyűgözi le, amely akkor 18 év körüli 

lehetett. A könyv elmeséli a lány egész történetét, még az ő 

nézetéből is. A fiú mindent megtesz azért, hogy megtalálja Ninettet. Vajon sikerül neki? És mi 

mindenen kell keresztül mennie? 

Őszintén, a borító ránézése után nem vártam a könyvtől sokat. Gondolom ezért mondják, 

hogy ne ítélj egy könyvet a borítója szerint, soha nem tudhatod, hogy milyen világba ragad 

magával.  

Böszörményi Gyula 

Gergő és az álomvámpírok 

 
  A könyv elolvasása előtt úgy gondoltam, hogy ez a könyv 

nem fog annyira tetszeni. Igazam volt. 

 Ez a fantázia irodalom (fantasy) regény a mai világban 

játszódik, viszont az ősi magyar hittel keverve. Szerepelnek benne 

sámánok, révülők, táltosok, tündérek, és még sok más csodalény. 

Gergő egy révülő, aki a már meghalt táltos után egy térképet 

örökölt, és e térkép követésének kalandjait olvashatjuk 

Böszörményi Gyula könyvsorozatában. Személyesen, ez a könyv 

nem kötötte le a figyelmemet, nehéz volt összpontosítanom a tartalomra.  

 Számomra ez a könyv túl mesés volt és semmitmondó, de aki szereti a meséket és 

a csodás lényeket, annak ajánlom. 

 

Caroline Jourdan: Ha a helyén van a szíved  

 

Carolyn egy 40 éves nő, aki Washington D.C.-ben él, egy 

Mercedest vezet és ügyvédkét dolgozik. 

Amikor meghallotta, hogy anyja szívrohamot kapott, azonnal 

hazautazott Tennesseebe. Szülei egy saját rendelőben 

dolgoznak, apja háziorvos. Carolyn elvállalta anyja feladatát, 

a recepcióst pár napra. Ám a napokból hetek lettek. 

Carolynnak eleinte nagyon hiányzott a washingtoni élete. Bár 

ismerte a pácienseket, hiányolta washingtoni barátait. 



Anyja napról napra jobban érezte magát, de még mindig nem volt képes munkába menni. 

Carolyn eladta a Mercedesét, és egy öreg terepjáróra cserélte. Elegáns ruháját lecserélte 

műtőruhára, és egy új telefont is bevezetett.  

Egy évbe telt Carolynnak, hogy rájöjjön neki itt a helye, nem Washingtonban.  

Otthagyta jól fizetett munkáját, és Tennesseeben maradt szüleivel. 

Manon Fargetton 
A lista 

 

  Ez a könyv négy középiskolás tinédzserről szól, akiket 

üldöznek. 
  Miért pont lista? A négy tinédzser van a listán vagy mások is? 
Magukat akarják megmenteni vagy a többieket is? - ezek a 
kérdések merültek fel bennem mielőtt belekezdtem az 

olvasásba. A könyvet két nap alatt elolvastam, és biztos vagyok 
benne, hogy aki egyszer a kezébe fogja, addig nem teszi le, 
amíg a végére nem ér. Az írónő fantasztikusan el tudja mesélni 

az izgalmas történetet, amiben minden zsáner megtalálható - vicces, romantikus, de az 
akció sem hiányzik belőle. A sci-fi kedvelőknek is ajánlom, ugyanis összes szereplőnek 

van egy szuper ereje. 
  A könyvnek van második része is, az ugyan még nincs lefordítva magyarra. Remélem, 
egyszer megtörténik, és újra átélhetem ezt az izgalommal teli két napot. 
 

Stephanie Perkins 

Anna és a francia csók 

 
Táto kniha je o dievčaťu, ktorá sa nasťahovala do 

Francúzska kvôli tomu že tam mala školu. Bola 

hanblivá, ale našťastie si hneď našla kamarátku. 

Počas jedného roku sa stihla zaľúbiť do chlapca 

(Étienne) ktorý tak isto chodil do tej istej školy. Mali veľa spoločných zážitkov aj 

dobré aj zlé. Keď raz stáli na jednej hviezde kde keď si praješ niečo, splní sa ti to. 



Zenesarok 

Justin Bieber 

� Teljes neve: Justin Drew Bieber. 
�  Hatalmas Drake-rajongó, nagy 
tesóként néz fel a rapperre. 
� Mindennél jobban imádja és 
védelmezi lánytesóját, Jazmynt. 
� Imádja a savanyú cukorkát. 
� Megszállottan szeret twitterezni, és 
amint posztol valamit, figyeli, hogy ki 
válaszol elsőként. 
� Tizenkét éves korában Ne-Yo So 
Sick című dalával jelentkezett egy 
tehetségkutató műsorba, amit bár nem 
nyert meg (második lett), hatalmas 
előrelépés volt karrierje alakulásának 
szempontjából. Édesanyja feltöltötte a 
róla készült videót a YouTube-ra, ami 

által megakadt Scooter Braun menedzser szeme a fiatal tehetségen, a többi pedig 
– ahogy mondani szokás –, már történelem. 

� Van két plüssmacija, Mr Bear and Willis. 
� Ha választhatna valamilyen szuperképességet, a repülés lenne az. 
� Britney Spears korábbi otthonában lakik  Los Angelesben. 
� Imádja a “Szerelmünk lapjai” című filmet. 
� A 3D-s ‘Never Say Never’ koncertfilmje bruttó száz dollárt eredményezett világszerte. 
� Két legjobb barátja van, név szerint: Chaz Somers és Ryan Butler. 
� Kedvenc tévéműsora a Jóbarátok és a Smallville. 
� Többen követik Twitteren, mint ahányan Kanadában élnek. (Justin itt született.) 
� Nem szereti a spárgát. 
� Kedvenc száma a hatos. 
� Szereti a sakkot, a focit és a jéghokit. 
� Autodidakta módon, saját maga tanult meg hangszeren játszani. Gitározni, zongorázni és 

trombitálni is tud, emellett vett dobleckéket is korábban. Az első dalok egyike, melyeket 
megtanult lejátszani Bob Dylan Knockin' On Heaven's Doorja volt.  

� Folyékonyan beszél franciául. 
� Ha nem énekes lenne, akkor építészként keresné a kenyérre valót. 
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� 2010-ben ő volt a legnépszerűbb sztár: az ő nevére kerestek a legtöbben a Google-ön, 
amivel kiütötte az akkor még feltörekvő Lady Gagát, ráadásul háromszor többen voltak rá 
kíváncsiak, mint például David Beckhamre. 

� A Madame Tussauds-ban öt szobor is van Justin Bieberről. 
� Több tetoválása is van. (Pl.: “Believe” felirat, madár minta, római számok stb.) 
� Számtalan YouTube-rekordot állított fel karrierje során. 2012-ben a Babyvel elérte a 744 

milliós nézettséget, ami az addigi legnagyobb értéknek számított akkoriban. 
� Nagyon jó viszonyt ápol Will Smith-szel – legalább heti egyszer felhívják egymást 

telefonon. 
� Összesen három emberben bízik feltétel nélkül: a szüleiben és a menedzserében. Ennek 

hátterében az áll, hogy rossz tapasztalatai vannak – sokan kihasználták már az 
ismertsége miatt, így az óvatosság híve. 

� Néhány évvel ezelőtt egy eBay-es aukción 12.000 dollárért eladta a levágatott haját, mely 
összeget jótékonyságra fordította. 

� Kevesebb, mint két perc alatt ki tudja rakni híres magyar találmányunkat, a Rubik-kockát. 
� A Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe azt hitte róla, hogy nő, amikor először hallotta 

énekelni. 

Urbán Sára és Bittera Katus 

Gigi D´Agostino 
 Teljes neve: Luigino Celestino di Agostino 

 Dec. 17. 1967-ben született Torinóban 
 Az első zenéje 1995, 9 éve a karrierje kezdete után a Sweetly zenéjét adta ki, 

és ugyanabban az évben kiadta az első ismerős zenéjét az ELEKTRO MESSAGE-

t 

a a ben 
warem a ben ben 

warem ben ben ben  
warem a wa two ben ben 

warem a bla a bla ben 
warem a a ben 

warem ben ben ben 
warem a two ben ben 

ez az egyik dalszövege. 

Záhon Dominik 
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A Little Mix egy brit 

lányegyüttes, ami 2011-ben alakult.  

Tagjai: Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Perrie 
Edwards és Leigh-Anne Pinnock.  

A brit X-Factor 8. szériájában alakultak és ők 
voltak az első csapat, akik megnyerték a versenyt.  

A műsor után leszerződtek a Synco Music kiadóval, majd kiadták Cannonball c. dalukat. 
Első albumjukat 2012. november 19-én adták ki DNA névvel. Második, Salute c. albumjukat 
2013. november 08-án adták ki, harmadik lemezüket pedig 2015. november 06-án. 
Negyedik lemezük 2016-ban jelent meg.  

5 turnén vannak túl már.  

5. nagylemezük 2018.november 16-án jelent meg. 

2019. szeptemberében Bécsben koncerteznek � 

Jade Thirlwall 

• Dél-Shields-ban nőtt fel 
• A kínai horoszkópja majom 
• Akkor kezdett el énekelni, 
amikor Motown-t hallgatott és azt 
képzelte, hogy édesanyja Diana Ross, 
olyan akart lenni, mint ő 
• Stílusinspirációja Labrinth, 
Marcus Collins vagy Paloma Faith 
• Régen volt egy házikedvencként 
tartott bogara, amit Barry-nek hívott 
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• Az egyik legjobb barátja a 2009-es X-Factor győztese, Joe McElderry 
• Az iskolájában méhkirálynő volt 
• 2008-ban is jelentkezett az X-Factorba egy Beatles dallal, ám nem választották 

be 
• Allergiás a mogyoróra 
• A legjobb tanács, amit kapott: „Ne legyél önző, és ne feledd, ketten vannak egy 

kapcsolatban!” 
• Az ideális pasinak sok ajándékot kell neki vennie, elvinnie a párizsi DisneyLandbe 

és sok kekszet venni 
• Az első randin a sapkát és a tetkót nézi meg 
• Szívesen énekelne Stevie Wonder hangján 
• Egyszer egy bevásárlás során $1500-at költött el 
• Sokan hívják őt savanyú uborkának és Edna-nak 
• Az idegesítő szokásai között van, hogy nyitott szájjal eszik és kocogtatja alvás 

közben a fogait. Leigh-Anne és Jesy reggelente üvölteti a zenét, hogy felkeljen 
• Ha bármelyik Disney hercegnő lehetne, Jasmine-t választaná 
• Ha bármelyik halott ember lehetne, Diana Ross-t választaná 
• Fél a bohócoktól 

 

Jesy Nelson 
• Stílusinpsirációja Gwen Stefani 

• Megszállottan ropogtatja az ujjait 
• Jesminda a beceneve 
• Mindennap megmossa a haját 
• Skót és ausztrál akcentust is tud 

utánozni 
• A lányok szerint Jesy szeret a legjobban csavarogni 
• Ő a legkedvesebb és a legjobban törődő. Mindig meghallgatja az embert és 

beszélget veled, ha problémád van 
• Nagyon jól tud beatbox-olni, amit megmutatott már a ‘Judges House’-ban és a 

‘Going Nowhere’ c. dalukban is 
• Louise a középső neve, csakúgy, mint Perrie-nek 
• Ő a legidősebb tag 
• Jordan Banjo barátnője 
• Még nincs meg a jogsija 
• Terrorizálták az interneten még az X-Factor élőshowk elején és mesélt a 

tapasztalatairól, így ezzel másokat is inspirált 
• Balkezes 
• Csaposként dolgozott még az X-Factor előtt 
• A Swagger Mix becenevet Perrie adta neki 
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Perrie Edwards 

• Dél Shields-ben nőtt fel 

• A szülei énekesek/előadók voltak, így 
elkezdett ő is énekelni 

• Pez a beceneve 
• Kakas a kínai horoszkópja 
• Az iskolai rendezvényeken énekelt, de sosem gondolta magát jó énekesnek 
• Nagyon jól utánozza egy kecske hangját 
• Szereti változtatni a haja színét 
• Ő az egyetlen tag, akinek nincs tetkója 
• A kedvenc csatornája a Disney Channel és a Nickelodeon 
• Nem érez illatokat 
• Az orrpiercingjét Amerikában csináltatta 
• Nem szereti a hullámvasutat 
• Szereti a karkötőket viselni, amit rajongóitól kapott 
• Szereti, ha egy srác meg tudja nevettetni 
• Mindig remeg a lába törökülésben 
• Amikor még nem volt híres, sosem sminkelte 

magát 
• Régebben Új Zélandon lakott 
• 9 csomag chipset eszik egy nap 

Leigh-Anne Pinnock 

• Másodszorra ment át a jogsin 
• Stílusinpsiráció Rihanna, Lisa Turtle, és Fresh Prince 
• 9 évesen kezdett el énekelni 
• Fiatalabb korábban nem volt magabiztos és terrorizálták 
• Sokszor megy Jamaica-ba a nagyapjához 
• Szeret rapelni 
• Van egy mopsz kutyusa, Harvey, akit mindennél jobban szeret 
• Fél a magasságtól 
• Jobban szereti a McDonald-ot, mint a KFC-t 
• Az első sztár, akibe belezúgott Lil Romeo volt 
• Gyerekként az volt az álma, hogy énekes legyen 
• Kiskorában sokat karaokezott a nővéreivel 
• 5 évesen Spice Girls tag akart lenni 
• Szülei 2009-ben váltak el 
• Becenevei: ‘Betsy’ , ‘Különleges Hercegnő’ ‘Fresh Princess’ és Fiery Mix 
• Legjobb barátnője Hannah, akivel már iskolás kora óta barátnők 
• Fél a repüléstől is 
• 15 évesen volt az első csókja 

További infókat a http://littlemix.hu oldalon olvashatsz � 

összeállította Bittera Katus 
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Neoton Família                              összeállította: Ferencz Lilla 

 

• Énekesei: Csepregi Éva és Végvári Ádám 

• A Neoton 

Família magyar 

popzenei 

együttes. Angol 

nevük: Newton 

Family. 

• 1971-ben 

jelent meg az 

első nagylemez 

Bolond város 

címmel. 

• 1983 októberében Ádám és Éva a Neoton famíliából elnyerte a Yamaha 

Music fesztivál  

nagydíját a Holnap hajnalig című dallal. 

• Ismert magyar énekek: Tini dal, Santa Maria, Egy kis nyugalmat, 

Zsebkendő, Nyár van, Ha elmúlik karácsony 

Holnap hajnalig  

 
Ne hidd azt, hogy senki se' szeret, 
szoríts jobban, melletted vagyok én! 
Új kedvest egy még újabb követ, 
de barátságunk csillagidőt ígér. 
Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is 
félted. 
Leláncolnád önmagad, közben 
szabadságod kéred, 
visszakéred. 
Holnap hajnalig ébren őrizzük 
álmunk, 
holnap hajnalig mindent rendben 
találunk. 
Érintsd meg a lelkem még egyszer, 
érintsd meg, és aztán engedj el! 

Holnap hajnalig őszintén ölelj még, 
ölelj még! 
Ha úgy érzed, hogy senki se' szeret, 
Rohanj hozzám, melletted leszek én! 
Éjszakánk már nem lehet ilyen, 
De barátságunk védeni fog, ne félj! 
Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is 
félted. 
Leláncolnád önmagad, közben 
szabadságod kéred, 
visszakéred. 
Holnap hajnalig ébren őrizzük 
álmunk, 
holnap hajnalig mindent rendben 
találunk. 
Érintsd 



Takto píšeme my 

Joj, to budú asi myšky alebo potkany! 

Bodaj by som bola vo svojej izbičke! 

  

Milá Lucia! 

Nebuď už nikdy smutná! 

Neber si to tak čo ti hovoria spolužiaci! 

Nájdi si vo svojom živote len to krásne! 

Tvoj Drôt 
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Rebeka Sándor 
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Falanga Federica Stella Lucia: 

Čierne kráľovstvo 

 

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno čierne 
kráľovstvo. To kráľovstvo sa rozprestieralo v jednej 
tmavej komôrke. Jedného dňa našlo dievča v ôsmej 
triede miestnej školy odhodený drôt, ktorý vyzeral 
ako malá farebná guľôčka. Vedľa drôtu ležal aj 
opustený krajec chleba, ktorý tam asi nechal jeden 
zo žiakov. Kôrka na chlebe úplne sčernela. Zrazu sa 
pohla a stala sa z nej čierna vrana. Odletela k 
čiernemu princovi. Čierny princ ukázal čiernu 
vranu svojmu otcovi,  čiernemu kráľovi. Tým pádom 
splnil podmienku stať sa kráľom. 

 

Klameš!! Veľmi dobre ťa poznám!! Aj tak sa 



Takto píšeme my 

nevrátiš!! Uvidíš prvú prekrásnu kráľovnú a stratím ťa!! Idem 

s tebou aj ja. Potom už nebude problém, keď kráľovská 

koruna skončí na tvojej hlave.   

Haló!! Neviete kde sú 

tie spiace kráľovné??  

 LEN DOPREDU!! Bosorka 
začarovala svoj kaštieľ NEVIDITEĽNÝM. 
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Kallos Robert 

Jar 

 

 Je február! Príroda ešte spí. Veľmi skoro už príde jarný kráľ, slnko bude 

teplejší a stromy budú ako kráľovné, budú mat krásnu zelenú korunu. Všetci 

vtáci a motýle budú okolo nich tancovať. Jar je krásne obdobie. 
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Rebeka Sándor: 

Ako sa kráľovné vybrali do sveta 

 

Kde, bolo tam bolo bol raz jeden kráľ. Kráľ pozval dve kráľovné. 

Tie kráľovné boli pyšné a kráľovi sa to nepáčilo. Tak ich poslal do 

sveta. Kráľovné nepoznali prírodu. Kráľovné uvideli motýľa. Nevedeli 

čo to je. Bol to zlatý motýľ. Keď už bola tma, tak ten motýľ ich 

zaviedol  k zlatému domu. Bol to veľmi pekný hrad. Tak doň vošli 

a tam všetko zlaté. Páčilo sa im to. Kráľovi chýbali kráľovné. Aj on sa 

vybral do sveta. A začal ich hľadať. A tiež sa stretol s tým istým 

motýľom. A ten motýľ ho zaviedol ku kráľovnám. Aj kráľovné sa 

potešili, že uvideli svojho kráľa. Zobrali si pár peňazí z toho 

opusteného hradu. Kráľovné ľutovali, že sa správali pyšne. Tak kráľ im 

odpustil. Z tých peňazí si kúpili kabát, šál, sveter aj rukavice. Ráno keď 

sa zobudili, tak pekne svietilo slniečko. Dedko ich sledoval po celý čas. 

Stále šťastne žijú, kým nezomrú. 
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Állatvédelem                                    összeállította: Kállay Bianka 

Az állatvédelem századunk egyre fontosabb törekvése. Mivel az állatok érezni, 
szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása 
minden ember kötelessége! Az egyre szigorodó büntetések ellenére még előfordulnak 
olyan esetek, ahol ártatlan állatokat bántanak. Akár börtönbüntetéssel is sújtható az a 
személy, aki súlyos állatkínzást követ el.  

A természetben előforduló fajokat talán még nem is ismerjük teljeskörűen, de nap, mint 
nap fajok pusztulnak ki elsősorban az emberi terjeszkedésnek köszönhetően. Az 
emberek öncélra használják fel az állatokat. Nap, mint nap hallunk olyan állatkertekről, 
amelyben a körülmények nem elégségesek élőlények tartására, de sok állat szenved 
a cirkuszi mutatványok, a szépségipar és egyéb kísérletek miatt, és előfordulnak olyan 
hobbiállattartók is, akik nem gondozzák kisállataikat.  

A fejlett országokban már tanítják az állatvédelmet az iskolásoknak. Azért fontosak 
ezek az ismeretek, mert a gyermekek már korán megtanulják, hogy hogyan kell kezelni 
az idegen állatokat és ezzel lecsökkenhet a balesettel végződő támadások száma, 
illetve a szabadon kószáló állatok száma is. Hazánkban sok állatmenhely működik. Ha 
valaki kóbor állatokkal találkozik, nem csupán azzal tud segíteni, ha értesíti a 
legközelebbi menhelyet, hanem jó megoldás még az ideiglenes befogadás és új gazda 
keresés is. A kóbor állatok száma a szuka(lány) kutyák ivartalanításával is 
csökkenthető. 

Az állatvédők egyenlőségjelet tesznek az állatok és az emberek között. Az 
állatfelszabadítás, az emberek és az állatok együttes boldogságát akarja 
maximalizálni. Minden érző lényt megillet a jog, hogy ne tulajdonként bánjanak vele. 
Az állatok nem dolgok, amelyeket használhatunk. 

Természetvédelmi szempontból az állatvédelemnek lehetnek negatív következménye 
is. Az állatvédők az ökoszisztémán belül éles különbséget tesznek a magasabb rendű 
állatok és a többi egyed között. Az előbbit védik, míg az utóbbit nem. 

 

Az állatvédők arra kérik a lakosságot, támogassák a környezetükben levő 
állatmenhelyeket, melyeket általában nonprofit szervezetek tartanak fenn, melyek 
kizárólag adományokból élnek. A tél közeledtével a gazdátlanul maradt állatoknak 

leginkább pokrócokra, matracokra, 
paplanokra van szükségük. Várják 
azokat is, akik kutyaeledellel tudnák 
segíteni a menhelyet. A menhelyen 
általában 200-230 kutya szokott 
lenni. 

  

Az állatok nem bohócok    



Egyet értesz, tudtad, szomorú 

Minden hatvan másodpercben meghal egy állat, minden  perc számít 

 

Állítsd meg az állatbántalmazást  

 

Fogadj örökbe menhelyi kutyát, hogy 
megmentsd az életét! 

 

Szabásminták: 

 

 

 

 

Te csak egy kutyát látsz, ő 
azonban otthont lát benned 

 

 

A kihalást nem lehet megjavítani 



BÁBOVKA ala Šarudy Ági 
Suroviny: 

5 ks vajcia 

250 g múka polohrubá 

250 g cukor práškový 

1 ks cukor vanilkový 

100 ml mlieko 

100 ml olej 

1 ks prášok do pečiva 

2 PL kakao 

Postup:  

1. Oddelíme žĺtka od bielkov. V osobitnej miske vyšľaháme žĺtka s vanilkovým a práškovým 

cukrom a pridáme mlieko a rum. Keď sú žĺtky dobre vymiešané pridáme múku do ktorej 
zamiešame kypriaci prášok, pridáme aj olej a dobre vymiešame. 

2. Do bielkov pridáme štipku soli a vyšľaháme sneh, ktorý postupne pridávame do cesta a 

ručne metličkou ho dobre premiešame aby cesto zvláčnelo. Ďalej oddelíme polovicu cesta do 
ktorej pridáme preosiate kakao. 

3. Bábovkovú formu vymastíme a vysypeme polohrubou múkou. Obidve polovice cesta 

vylejeme do formy a dáme piecť na 180 stupňov cca 45 minút. Pri pečení do bábovky 
pichneme špáradlo ak ostane suché, bábovka je upečená. 

Gyümölcsös süti ala 

Simonicsová Noemi 

Mossuk le a gyümölcsöket, tisztítsuk meg 

és vágjuk fel őket.  

Tojásfehérjét kikeverjük egy tálban, a 

második tálban joghurtot cukorral 

összekeverjük a fehér habbal, és 

hozzáadjuk a lisztet és a sütőport is. 

Tésztát kiöntjük süteményformába, és 

180° sütjük. Felvágjuk szeletekre megszórhatjuk cukorral is. 



ala Ferencz Lilla: 

Ropogós sajt chipsz  

Hozzávalók: (12 darabhoz) 

15 dkg félkemény sajt 

Elkészítés: 

A sajtot kislyukú reszelőn finomra reszeljük, 

fóliával bélelt tepsibe 1-1 csipet halmot 

teszünk 

belőle, kicsit széthúzzuk és 180 C-fokos 

sütőben, 

kb. 15-20 perc alatt pirosra sütjük. 

Kihűlve kínáljuk. 

 

Vaníliás tejberizs 

Hozzávalók: 

1 bögre rizs, kb. 2 bögre tej, 2-3 

evőskanál cukor, fahéj, 1 db vaníliarúd 

magjai, 1 db tojás 

Elkészítés: 

1.  A rizst 1 bögre vízzel és 1 bögre tejjel 

feltesszük főni. Hozzáadunk 2 evőkanál 

cukrot, kevés fahéjat és a vaníliarúd kikapart 

magjait. Időközben kavargatjuk, és 

folyamatosan öntjük fel a maradék tejjel (a rizs gyorsan szívja magába a folyadékot).  

2.  Amikor a rizs megpuhult, hozzákeverjük a kevés cukorral elkevert tojássárgáját. Összerottyantjuk, 

majd elzárjuk, és hozzákeverjük a habosra vert tojásfehérjét. (A még kissé folyós rizshez adjuk a 

tojásokat, mert ez sűríti majd be a tejberizst.)  

Hidegen vagy melegen egyaránt kitűnő. Lekvárral kínáljuk.  



Amerikai palacsinta 

Hozzávalók: (12 adaghoz) 

40 dkg liszt, 3 evőskanál porcukor, 1,2 dkg 

sütőpor, 1 nagy csipet só, 3 db tojássárgája, 

3 evőskanál olvasztott vaj, 4 dl tej, 3 db 

tojásfehérje, olaj 

A díszítéshez: eper, banán, áfonya, 

csokoládészósz 

Elkészítés: 

1.  A száraz hozzávalókat elvegyítjük egymással. A tojássárgákat, az olvasztott vajat és tejet 

alaposan kikeverjük és szép lassan a lisztes keverékhez adagoljuk. Jó alaposan kikeverjük, amíg 

sűrű piskótatészta-állagot kapunk. A tojásfehérjét lágy habbá verjük, és a tésztához keverjük. 

2.  A palacsintákat forró serpenyőben egy kevés olajon egyesével kisütjük. Szeletelt 

gyümölcsökkel, például eperrel vagy banánnal kreatívan díszíthetjük, egy kis csokiöntettel 

megbolondítva. 

 Hrnčeková 
bábovka 

 
 

INGREDIENCIE  

 

POSTUP 

 Vyšľaháme si celé vajíčka s cukrom. Pomaly 

prilievame mlieko, potom olej, na záver pridáme 

múku s práškom do pečiva. Polovicu cesta si 

vylejeme do vymastenej a hrubou múkou vysypanej 

bábovkovej formy. 

 Do druhej polovice pridáme kakao a poriadne 

premiešame. Tmavé cesto nalejeme v ľubovoľných 

tvaroch na biele cesto a dáme do vyhriatej rúry na 

180 stupňov asi na 20 minút. Upečenú bábovku 

môžeme posypať práškovým cukrom. 



Hagyományőrző Kérdések-Válaszok 

 

a.) Sajnos igen... 

b.) Soha nem tenném. 

c.) Már akartam, de nem tettem. 

a.) Várok amig abbahagyja. 

b.) Megpróbálom megnyugtatni, és jobb kedvre deríteni! 

c.) Vele együtt sírok, amig meg nem nyugszik. 

a.) - Boldog szülinapot, remélem az én szülinapomra veszel valamit! 

b.) - Boldog szülinapot! S ajándékot nyújtasz át neki. 

c.) - Boldogat!  Átnyújtok egy képeslapot 

a.) Telefonon oda irod neki hogy " Jobbulást ", és elmész gépezni. 

b.) A kórházba sietsz, és viszel neki egy kis gyümölcsöt is, hogy jobban legyen, majd megpróbálod 

felvidítani. 

c.) Egy 5 percre meglátogatod, hogy ne érezze egyedül magát.  

a.) Soha többé nem bocsátasz meg neki. 

b.) Nehezen, de megbocsátasz neki, és kibékültök. 

c.) Elnézed neki, de te is elárulod egy apró titkát valakinek. 

 

Maximális pont: 30  

a.) válaszok: 1. pontot érnek 
b.) válaszok: 5 pontot érnek 
c.) válaszok: 2 pontot érnek 

 

 

 Nem vagy igazán jó barát.... Igyekezz inkább jobban odafigyelni a barátodra, és ne 

hanyagold el! 

 Igyekszel jó barát lenni, de nem vagy igaz barát. Viszont odafigyelsz a másikra.  

: Tényleg igazi jó barát vagy!!! Nem árultad el még a legjobb barátod titkát, és mindig azt 

tetted, ami a helyes!!! 



3 különös húsvéti szokás a világ minden tájáról 
Németh Dávid gy űjtése  

 
 

 

 



Legjobb tini 

filmek 

 

 

 

 

Bajos csajok 
 

Cady Heron Afrikában, a “vadonban” nőtt fel. 15 
év után szüleivel visszaköltöznek Chicagóba, akik 

beíratják Cadyt egy teljesen átlagos amerikai 
gimnáziumba. A lány itt döbben rá, hogy ez a 

gimnázium és a gimnáziumi lányok sokkal 
durvábbak és kegyetlenebbek, mint a dzsungel. 
Ennek a dzsungelnek a vezetője Regina George 

(Rachel McAdams), aki az ármánykodás és 
összeesküvések mestere. Cadynek ebben a 
világban is meg kell tanulnia védekezni és 

harcolni. 

 

 Hajrá, csajok!  
 

A San Diegó-i Rancho Carne Középiskola játékosokat 
lelkesítő pomponcsapatának, a Torrónak minden 
esélye megvan arra, hogy megnyerje a nemzeti 
bajnokságot. A lányok ügyesek, szépek, profi a 

koreográfiájuk. A csapat új kapitányának, Torrance 
Shipmannek élete álma válik valóra, amikor a csapat 
élére kerül. Hamarosan azonban szembesülnie kell 

azzal, hogy a koreográfiát az egyik közeli iskola 
lányaitól lopta el a csapat előző kapitánya. 

Spinédzserek (Clueless, 1995) 
 

Chernek (Alicia Silverstone), a gazdag, csinos, szőke 
és népszerű Beverly Hills-i gimis lánynak szembe kell 

néznie a tini élet minden nehézségével. Neveletlen 
viselkedése már első ránézésre is feltűnő, de ő 

szándékosan él ezzel, hogy elrejtse mennyire értelmes 
és eszes valójában. Ez a lázadó szerep segít neki 
megbirkózni az emberi kapcsolatokkal, barátokkal, 

családdal és iskolával, egyszóval mindennel, ami egy 
tininek kihívást jelenthet. 

 



 

Los Angeles-i tündérmese 
 

Főhősnőnk, Sam egy háztartásban él 
mostohaanyjával, illetve testvérével. Leginkább 
cselédként vesz részt a családi életben és éli 
boldogtalan mindennapjait. Megismerkedik 
viszont az interneten egy fiúval, ahogy az a 
modern korban egyre inkább bevett szokás. 

Hamarosan megbeszélik a randit, ami a nagy 
Halloween-i partira esedékes. Vajon Sam-nek 
sikerül megtalálnia álmai hercegét még mielőtt 

elmúlna éjfél? 

Buli az élet 
 

Az érettségiző osztály utolsó napjait tölti a 
Huntington gimiben. Az egész iskola a 

fergeteges záró bulira készül, hiszen ott 
lesz azon mindenki, aki valamit is számít. 
Preston számára ez az utolsó sansz, hogy 

évek óta titkolt szerelmét megvallja a 
középiskola legjobb nőjének, Amandának. 

 

Sellők (Mermaids, 1990)
 

Mrs. Flax elvált asszony, aki minden 
tönkrement szerelmi kapcsolata után más 

városba költözik – eddig 18-szor változtatott 
lakóhelyet. Két lánya rettenetesen szenved 

ettől, különösen a 15 éves Charlotte, aki 
megveti az anyját változó kapcsolatai miatt és 
a maga kamasz módján reagál: apáca akar 

lenni. 

Hriagyel Dorina összeállítása 



 One direction: They 

Dont Know About Us 

ANGOLUL: 

People say we shouldn’t be together 
We're too young to know about forever 
But I say they don’t know what they talk, talk, talkin’ about 
(Talk, talk, talkin’ about) 

'Cause this love is only getting stronger 
So I don’t wanna wait any longer 
I just wanna tell the world that you're mine 
girl 
Oh 

They don’t know about the things we do 
They don’t know about the "I love yous" 
But I bet you if they only knew 
They would just be jealous of us, 
They don’t know about the up all nights 
They don’t know I've waited all my life 
Just to find a love that feels this right 

Baby they don’t know about 
They don’t know about us (They don’t know about us) 

Just one touch and I was a believer 
Every kiss it gets a little sweeter 
It’s getting better 
Keeps getting better all the time girl 

They don’t know about the things we do 
They don’t know about the "I love yous" 
But I bet you if they only knew 
They would just be jealous of us, 
They don’t know about the up all nights 
They don’t know I've waited all my life 
Just to find a love that feels this right 

Baby, they don’t know about (They 
don’t know about us) 

They don’t know how special you are 
They don’t know what you’ve done to my heart 
They can say anything they want 'cause they don’t know 
about us 

They don’t know what we do best, that’s between me and 
you, our little secret 

But I wanna tell 'em 
I wanna tell the world that you're mine girl 

They don’t know about the things we do 
They don’t know about the "I love yous" 
But I bet you if they only knew 
They would just be jealous of us, 
They don’t know about the up all nights 
They don’t know I've waited all my life 
dust to find a love that feels this right 

 

 

 

 

 

MAGYARUL: 

Az emberek azt mondják nem kéne együtt lennünk 
Túl fiatalok,hogy tudják mi az , hogy örökké 
De én azt mondom nem tudják miről beszélnek. 
Mert ez a szerelem csak erősödni fog  
Ezért nem akarok tovább várni. 
Én csak elakarom mondani a világnak , hogy az enyém 
vagy.Ohh... 
Ők nem tudják mi mit csinálunk. 
Ők nem tudják mi a 'Szeretlek' 
De lefogadom, ha tudnák, akkor 
féltékenyek lennének ránk 
Ők nem tudják milyen fent lenni egész 
éjjel. 
Ők nem tudják ,hogy egész 
életemben vártam, 
Találni egy szerelmet,miben így érzel. 
Baby ők nem tudnak rólunk. 
Nem tudnak rólunk. 
Csak egy érintés és hívő lettem. 

Minden csók egyre édesebb  lesz. 
Egyre jobb lesz. 
Mindig egyre jobb lesz. 
Ők nem tudják mi mit csinálunk. 
Ők nem tudják mi a 'Szeretlek' 
De lefogadom, ha tudnák, akkor féltékenyek lennének 
ránk 
Ők nem tudják milyen fent lenni egész éjjel. 
Ők nem tudják ,hogy egész életemben vártam, 
Találni egy szerelmet,miben így érzel. 
Baby ők nem tudnak rólunk. 
Nem tudnak rólunk. 
Ők nem tudják mennyire különleges vagy. 
Ők nem tudják mit tettél a szívemmel. 
Mondhatnak bármit. 
Mert ők nem ismernek minket. 
Ők nem tudják mit csinálunk a legjobban. 
Ez közted és köztem marad, a mi kis titkunk.  
De elakarom mondani nekik 
Elakarom mondani a világnak,hogy az enyém vagy. 
Ők nem tudják mi mit csinálunk. 
Ők nem tudják mi a 'Szeretlek' 
De lefogadom, ha tudnák, akkor féltékenyek lennének ránk 
Ők nem tudják milyen fent lenni egész éjjel. 
Ők nem tudják ,hogy egész életemben vártam, 
Találni egy szerelmet,miben így érzel. 
Baby ők nem tudnak rólunk. 
Nem tudnak rólunk. 
Ők nem tudják mi mit csinálunk. 
Ők nem tudják mi a 'Szeretlek' 
De lefogadom, ha tudnák, akkor féltékenyek lennének ránk 
Ők nem tudják milyen fent lenni egész éjjel. 
Ők nem tudják ,hogy egész életemben vártam, 
Találni egy szerelmet,miben így érzel. 
Baby ők nem tudnak rólunk. Nem tudnak rólunk. 

Csapat amely X FACTOR-ban találkoztott. A csapatban szereplő énekesek, játszók: Naill Horan, Louis 

Tomlinson, Liam Payne, Harry Style, Zayn Malik. 2010-ben jött létre a One Direction. 2015-ben Zayn 

Malik elhagyta a csapatot. 

by Šarudy Simon 



Csináld magad 

 

Kellékek: 

olló, cérna vagy vékony madzag, színesceruzák 

Elkészítés menete: 

Vágd ki a katona részeit, majd a pirossal kijelölt pontokat is. Színezd ki, majd kösd össze a katona 

testét a fejével, kezeivel és lábaival úgy, hogy áthúzod a cérnát az apró lyukon és csomóra kötöd. 

Figyelj, hogy jó helyre kerüljenek a végtagok! 



Rendőrség  

(Polícia)  

Horváth Szofi összeállítása 

Rendőrségnek az a feladata, hogy segítsenek és védjenek 

(pomáhať a chrániť).  

Rendőrkapitányság (policajný zbor) a 

Szlovák Köztársaság fegyveres biztonsági 

testülete, amely feladatait belső rend és 

biztonság területén végzi. A 

Rendőrkapitányság tevékenységét a 

Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa és a 

kormány irányítja. A rendőrség testületét az 

Alkotmány, az alkotmányos törvények, a 

törvények és egyéb általánosan kötelező erejű jogszabályok 

szabályozzák.  

A rendőrkapitányság feladatai:  

Rendőrség, hogy megvédje az élet és a személyek biztonságát és a 

tulajdon, biztosítja a személyes biztonság, az elnök és más személyek 

által kijelölt a kormány. 

A rendőrségnek a 

csillagai megnevezései 

szlovákul  



A rendőrruhák:  

Az autó 

figyelő 

rendőröknek 

ilyen ruhájuk 

van:  

  

Az 

ügyeket 

oldó 

rendőröknek ilyen 

ruhájuk van:  

A rendőrségen ülő 

rendőröknek ilyen 

ruhájuk van: 

És a fegyveres rendőröknek ilyen ruhájuk van:  

 

Prápor čícke hodnosti 

stržm. strážmajster 

nstržm. nadstrážmajster 

pprap. podpráporčík 

prap. práporčík 

nprap. nadpráporčík 

Dôstojnícke hodnosti 

ppor. podporučík 

por. poručík 

npor. nadporučík 

kpt. kapitán 

mjr. major 

pplk. podplukovník 

plk. plukovník 

Generálska hodnos ť 

gen. generál 



Természetjárás 

Készítette: Hegedüs Zsófi 

 

 

A kirándulás során az emberek a természetben töltik az idejüket. 

A természetben megtartott kirándulás célpontja sokszor az erdő.  

                                         Az ott tartott kirándulások fontosak 

                                         a fiataloknak. Ezek az kintlétek  

                                         igen hasznosak, sok mindent  

                                         megtanulhatunk.  

                                         Pl.: ne szemeteljünk, hol ne és  

hol gyújthatunk tüzet és hogy ne zavarjuk meg az erdő nyugalmát.                            

 

Mire kell odafigyelnünk a természetben? 

A természet alkotta helyeken oda kell figyelni a természet összhangjára, és arra, hogy a  

 szemetet hova dobjuk el, mert nem biztos, hogy 
olyan hamar eltűnik, vagy szétbomlik, mint 
gondoljuk. Az állatokra és a növényekre sem 

árt odafigyelni, mert nem lehetsz benne biztos, hogy 
védett, vagy nem. 

 

A szemét szétbomlási ideje a természetben 

 

 

 
                   ---  50 év                            ---  75-80 év                                  --- 200 év      

 

 

 

 

                                 --- 1 000 000 – 2 000 000 év 



Az Univerzum legjobb könyve és a törölközőnap (12+) 
 
Ez az írás a méltán híres/hírhedt Galaxis Útikalauz stopposoknak c. könyvről szól, melynek szerzője 
az angol Douglas Adams (1952-2001). Ezen kívül szó lesz benne a törölközőnapról is. 
 

A szerzőről 
Douglas Adams science fiction regényeinek 
köszönhetően vált ismertté. Híres környezet- és 
állatvédő volt, magyarul is megjelent a kihalóban 
lévő állatokról szóló műve, az Utoljára látható 
(társszerző: Mark Carwardine). Mivel 
napjainkban az állatok kihalása nem az evolúció, 
hanem az emberi faj műve, Adams nagyon 
kritikus volt az emberiséggel kapcsolatban. Ez a 
fajta kritika visszaköszön a Galaxis Útikalauzban 
is. 

 
A könyvről 
Mi is a Galaxis Útikalauz stopposoknak? A fülszöveg leírása alapján ez 
a könyv meg sem jelent a Föld nevű bolygón… Álljunk csak meg egy 
pillanatra! Akkor meg miről szól ez az írás? Nyugalom, nem ez a Galaxis 
Útikalauz nem jelent meg a Földön, hanem az a Galaxis Útikalauz, amiről 
a Galaxis Útikalauzban írnak. Remélem, hogy most már mindenkit 
sikerült összezavarnom. (Szövegértési szint: 10/10) 
Kedves olvasó, ha túljutottál az előbbi szövegértési vizsgán, jön a 
következő! A Galaxis Útikalauz nem csak egy egyszerű könyv, hanem 
egy (ahogy az a kötet borítóján is szerepelni szokott) ötrészes trilógia! 
Ugye tudjuk, hogy mit jelent a trilógia? Akkor számoljunk! Nem jön 
ki, ugye?! Pedig valóban ezt a kifejezést használják a könyv 
terjedelmének meghatározásához. Agyament, nem?! Az ötrészes trilógia 
kötetei: Galaxis Útikalauz stopposoknak; Vendéglő a világ végén; Az 
élet, a világmindenség meg minden; Viszlát, és kösz a halakat; Jobbára 
ártalmatlan. Gyengébbek kedvéért elárulom, hogy az összefoglaló kötet 
és az első könyv címe megegyezik. 
 

Szpojlermentes tartalom 
A történet két főhőse, Arthur Dent és Ford Prefect a Föld pusztulása után a 
stoppolásnak köszönhetően feljut egy űrhajóra, ahonnan aztán kihajítják őket, 
hogy egy másik űrhajó vegye fel őket és elkezdődjék fergeteges kalandjuk. 
Történetük során sok érdekes „tényt” ismerhetünk meg. Megtudhatjuk, hogy 
Földünk mindössze tízmillió éves, nem éltek rajta dinoszauruszok, csak a 
csontjaikat helyezték el a földben, mert a bolygót megrendelésre gyártották, 
hogy megtudják, mi az élet értelme, de ehhez még visszatérünk… A regény 
első kötetéből még az is kiderül, hogy mi, emberek csupán a harmadik 
legintelligensebb lények vagyunk, illetve csak voltunk a Föld nevű bolygón! 
A második hely a delfineket illette meg. Az első helyen pedig… Nos, ez majd 
a könyvből kiderül. 
 Ígértem, hogy visszatérek az élet értelméhez, mert bizony ez is benne 

van a történetben. Hagyok egy kis időt, hogy mindenki felkészüljön a válaszra az élet értelmét illetően. 



Felkészültetek? Biztosan? Jó, akkor elárulom, hogy mi az. 
Nos, az élet értelme nem más, mint… Ide dobpergést képzeljünk 
el, reflektorfényeket a háttérbe, és egy teátrális hangot, amint 
unottan bejelenti, hogy az élet értelme: 42. Nem, ez nem elírás, 
nyájas olvasó, valóban ez az élet értelme a Galaxis Útikalauz 
szerint. Ha elolvasod a könyvet, megérted, hogy miért, vagy 
miért is ne lehetne ez az élet értelme. 
 

A könyv rövid története 
A Galaxis Útikalauz a BBC rádiójátékaként indult, majd ebből íródott meg az 
ötrészes trilógia. Kezditek megszokni ezt a kifejezést, ugye? A könyv egy 
csapásra a science fiction műfaj élvonalába emelte a szerzőt, művéből pedig 
filmsorozat, mozifilm, számítógépes játék, illetve képregény is készült. A mű 
a 2003-as angliai Big Read könyves valóság-show szavazatai alapján Anglia 
negyedik legnépszerűbb könyve lett. Tudom, a címben az szerepel, hogy az 
Univerzum legjobb könyve, de ez majd a regényből derül ki, hogy miért. 
 
Összefoglalás és törölközőnap 
Douglas Adams művében rengeteg poénnal találkozunk. Ezért is veszélyes a 
könyv tömegközlekedési eszközön vagy éppen nyilvános területen 

történő olvasása, mert hangos kacagást vált ki az olvasóból. Ugyanakkor komoly dolgokra is 
rávilágít a szerző. Így ír például a pénzről: 
 
„This planet has – or rather had – a problem, which 
was this: most of the people living on it were unhappy 
for pretty much of the time. Many solutions were 
suggested for this problem, but most of these were 
largely concerned with the movements of small green 
pieces of paper, which is odd, because on the whole it 
wasn´t the small green pieces of paper that were 
unhappy.” 
 
Saját létezését pedig ezekkel a szavakkal indokolta 
meg: 
 
„This is an interesting world I find myself in – an 
interesting hole I find myself in – fits me rather neatly 
doesn´t it? In fact it fits me staggeringly well, must 
have been made to have me in it!” 
 

Majd várom a fordításokat! 
 
 Rengeteg olyan poén van a könyvben, amit csak azok értenek, akik elolvassák. Az élet 
értelmén kívül megtudhatjuk, hogyan tudunk mindenféle külső segítség nélkül repülni, továbbá azt, 
hogy milyen lesz a világvége, mit kell elfogyasztanunk, hogy túléljük egy bolygó pusztulását, és nem 
utolsósorban azt is, hogy miért jó, ha stoppoláskor van nálunk egy törölköző. Ennek kapcsán a 
Galaxis Útikalauz rajongói meghirdették a törölközőnapot, ami május 25-ére esik, és ilyenkor minden 
rajongó törölközővel közlekedik szerte a nagyvilágban, ezzel tisztelegve a mester emléke előtt. 
  

Venchich Roman 
 



Pozsonyi kalandos érdekességek   

Pozsonyi állatkert: 

Érdekes expozíciók 

• Vadállatok: dél-afrikai oroszlánok, fehér tigrisek, amerikai jaguárok, ceyloni leopárdok 
• terráriumot és exotárium expozíció: szurikáták es trópusi majmok 
• Orrszarvúak, kenguruk és struccok kifutója 
• Zebrák és zsiráfok kifutója 
• Afrikai antilopok és törpevízilovak kifutója 
• Természetes tavak flamingóknak, pelikánoknak, 

vari lemúroknak kialakított szigettel 
• Majmok 
• Ibis, papagájok és ormányos medvék 
• Tevék, pónik és ázsiai vadszamarak kifutója 
• Szarvasok és bölények kifutója 
• Dinopark életnagyságú dinoszaurusz 

modellekkel, paleontológiai játszótér, 3D mozi, Dino shop, Dino Café, ismeretterjesztó Dino 
ösvény a földi élet fejlődésének 
bemutatásával. 

A nyitvatartási idő:  

Nyitva naponta 

Nyáron(április1.-október30.)9:00-
18:00  
télen (november1. – március 31), 
10:00-15:00 

Hol található?  

Bratislava (Pozs  ony) - térség: Kis-
Kárpátok - régió: Pozsony 

Csónaktúra a Kis-Dunán: 

Aktív kikapcsolódás, feledhetetlen élményekkel! A Kis-
Dunán történő csónaktúra ideális választás kezdők 
számára, baráti társaságok, családok, vagy kisebb 
céges rendezvények számára egyaránt. A csónakázás 
félnapos programtól egészen 3 napos kirándulásig 
igénybe vehető.  A túrák során többszöri pihenő is 
szerepel a kínálatban.  

Program - 1 nap - 24€ / fő 

Lehetséges útvonalak: 
Pozsony (Nyékvárkony) - Tomásov / Vlky, 4-6 óra 
Tomásov / Vlky - Eliásovce / Jelka vízi malom, 4-6 óra – ajánlott  



Pozsonyi kalandos érdekességek   

Program 2 nap - 35€/fő 

Lehetséges útvonalak: 
Tomásov / Vlky - Madarász - ajánlott 
Jelka vízi malom – Nyárasd  

Ajánlott felszerelés: sportos öltözék, tartalék cipő, 
sapka, napolaj, napszemüveg, víz, szűnyogriasztó. 
Kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett ajánlott 
hosszú ujjú póló, nadrág, esőkabát. A csónaktúrák 
nyáron kerülnek megszervezésre (májustól 
szeptemberig).  

Hol található?  

Bratislava (Pozsony) - térség: Kis-Kárpátok - régió: Pozsony  

Kart One Arena: 

Szlovákia legnagyobb indoor gokart pályája a Kart One Arena Pozsonyban várja a 
vendégeket, Ligetfalun (szlovákul Petržalka). Ideális kezdő és tapasztalt gokart versenyzők 
számára egyaránt, valamint gyermekek részére is.  

A biztonságról védőfelszerelés gondoskodik, valamint az akadályok műanyagból és gumiból 
készültek. Bukósisak és védő mellény használata kötelező.  

A terület légkondicionált, 56 fő számára ideális ülőhely is biztosított. Kellemes bár is található 
a pálya mellett, ahol a futamok figyelemmel kísérhetők az ablakokból, vagy a kivetítőn.  

Nyitvatartási idő:  

Hétfő-Péntek      14.00-24.00  

Szombat-Vasárnap     10.00-24.00  

 

Álrista 

Gokart (9HP) / 10min. 8 € 

Gyermek gokart 
(6HP) / 10 min 

6 € 

Terembérlés 1 órára 250 € 

OPEN RACE 
Nyílt verseny  / 60 min. 

23 € 

Iskolai kirándulás 250 € 



Pozsonyi kalandos érdekességek   

Lanoland Koliba: 

A Lanoland azok számára ideális, akik kedvelik a kihívásokat, szórakozni szeretnének! 
Gyermekek számára a mászás 130cm feletti magasság esetén lehetséges. A kötélpálya 
összesen 423m hosszú. A kötélpálya központhoz tömegközlekedéssel is eljuthat, a 203 
trolibusz segítségével. Az utolsó megálló, Koliba városrészben. A kötélpálya központhoz 
tömegközlekedéssel is eljuthat, a 203 trolibusz segítségével. Az utolsó megálló, Koliba 
városrészben. A megálló után 20 perces séta, a zöld turistajelzés mutatja az utat. 

 

A kalandpark 5 pályából áll:  

• föld - a legfiatalabbak számára ajánlott (alacsony kötél akadályokkal, hintákkal, mászófallal) 
• kék pálya - gyermekek számára ajánlott, 15 éves korig, bemelegítés gyanánt a felnőtteknek 

is ideális, 4-6m magasban húzódik, 15 akadállyal és 1 felvonóval 
• vörös pálya - közepesen nehéz, a tapasztaltabb fiatalok számára ajánlott, 6-10m magasban 

húzódik, 22 akadály és 2 felvonó várja a vendégeket. 
• sárga pálya (csapatok részére) - elsősorban párok számára alkalmas, a vörös pálya részét 

képezi 6 akadállyal. 
• fekete pálya - a legnehezebb pálya, tapasztalt mászók számára (5 akadály 1 felvonó) 

 

Hol található?  

A Lanoland Koliba kötélpálya, kalandpark központ Pozsonyban található, a Kamzík hegyen, 
közvetlenül a bobpálya mellett .  

 

 

Készítette: Horváth Sofi 



Leginteligensebb állatok 
 színezd ki őket miközben érdekeset is olvashatsz róluk ☺ 

Hollók: 

 Skóciai és kanadai tudósok kimutatták, 

hogy a hollók oly mértékben tudják használni 

logikai képességüket és ezáltal észlelni a 

környezetüket, amelyet még az emberszabású 

majmok sem ismernek.  

Delfinek:  

 Megállapíthatjuk, hogy a delfinek 

agya fogékonyság tekintetében 

nagyon közel áll az emberi agyhoz. 

Polip:  

  A 
polip és az ember agyműködése között 
számos párhuzamot fedeztek fel. Kiváló 
tájékozódási képességgel rendelkeznek. 

Kutya:  

 Ő az 
egyik 

legjobban motiválható, úgymond 
jóbarát. A kutyát nagyrészt a feladatok 
elvégzésében a hűség táplálja. 

  



Macska:  

 Nagyon jó vizuális memóriával rendelkeznek 
ezek az állatok. Utánoznak, felfedeznek mindaddig, 
míg nem sikerül magukévá tenniük a boldoguláshoz 
szükséges információt. Emlékezettük sokkal 
fejlettebb, mint a kutyáké. A macskák gondolkodási, 
probléma megoldási, logikai és alkalmazkodási 
képességeik nagyon jók. 

Méhek:  

 Ezek az állatok 
képesek megkülönböztetni a részleteket 
ugyanakkor szuperlátással rendelkeznek. 

Disznó: 

 Képesek egyedül vagy 
esetleg csapatban megoldani 
a feladatokat és igen gyorsan 
tanulnak.  

 

Mókus:  

 Kiderült, hogy ha észlelik, hogy táplálék 
van az út másik oldalán, nem érdekli őket 
a veszély. A kanadai vörös mókusok 
nőstényei hangjuk alapján képesek 
felismerni közelben élő rokonaikat. 

 

Patkány: 

 Amikor egy patkány bekerül egy idegen helyre, egyből tervet készít. 
Szimatolásuk lenyűgözően jó, betegséget terjesztenek, de nagyon 
hasznosak a gyógyászatban.  Könnyen megjegyeznek egy helyhez 



vezető utat vagy labirintust is akár. Képesek 
könnyen tanulni, jó egyensúlyérzékkel 
rendelkeznek.  

 

Elefánt:  

 Az intelligenciája 
mindenféleképpen 
kiemelkedő. Nagy 
testméretük miatt 
nehezebb 
tanulmányozni őket. 
Kísérletet végeztek, 
melyben egyénenként 

minden embert felismertek. 

Csimpánz: 

  Arra a kérdésre, hogy okosabb-e 
az ember, mint a majom, nem is olyan 
egyszerű a válasz, mint azt elsőre 
gondolnánk minden esetre ezek az 
állatok az egyik legintelligensebbek. 
Számos kutatást végeztek már, mint 
például összevetették a kisgyermek 
és egy csimpánz intelligenciáját, 
amiből kiderült, hogy ezek az állatok 
hajlamosak a saját fejükkel 
gondolkodni, míg az embergyerek 
inkább utánoz. Ezen kívül életmódjuk 
is nagyban hasonlít a miénkhez.  
 

szerkesztette: Urbán Sári 



Bianka Kitti Bátyi: 

Karel Čapek:   Dášenka alebo život šteniatka 
 

    Táto kniha ma zaujala preto, lebo keď som bola ešte maličká, pozrela som si 
animovanú rozprávku o šteniatku s názvom Dášenka. Pamätala som si ju aj 
neskoršie. Keď som našla túto knihu v kníhkupectve, bez váhania som si ju 
kúpila a hneď aj prečítala. 
    Karel Čapek  napísal, nakreslil a vyfotografoval  život šteniatka Dášenky. Porozpráva narodenie 
šteniatka, jeho nezbedy, ako sa oboznamovalo so svetom. Dášenka bola nezbedná, neposlušná, ešte 
hlúpučká sučka foxteriéra, ktorá stále niečo vyviedla. Aj svoju mamu Íris pohryzkávala, ktorá čoskoro 
vyzerala ako ošklbané kura. Aj preto sa so šteniatkom museli po čase rozlúčiť. Prišli poň nový 
majitelia. 
    Autor rozpráva v druhej časti knihy Dášenke rozprávky o iných psíkoch . 
    Karel Čapek s láskavosťou a veľkou dávkou humoru podáva tieto príbehy, ktoré ma veľmi zaujali. 
Knihu odporúčam aj menším, ale aj väčším deťom, ktoré majú rady psy.  
     Veľmi sa mi páčili aj autorove kresby a fotografie.  

                                                                                                       
Maximilián Tommy Varga: J. K . ROWLINGOVÁ 

HaRRY POTTER a KaMEŇ MUDRCOV 
 

   V tomto príbehu chlapec menom Harry Potter zistí, že je 
čarodejník, preto pôjde do čarodejníckej školy menom Rokfort. 
Dostane sovu Hedwigu od Hagrida a kúpi si čarovný prútik. V 
Rokforte si nájde priateľov Rona a Hermionu, s ktorými bude celú 
dobu vyrastať. Harry a jeho kamaráti raz porazia zlého profesora 
Qirela, ktorý je pomocníkom Lorda Woldemorta. On zabil Harryho 
rodičov. Za odmenu Harry a jeho priatelia dostanú veľa sladkostí. 

   Túto knihu aj film odporúčam naozaj každému. Má veľmi zábavný a 
napínavý príbeh. 

   Má ešte ďalších sedem pokračovaní. 

Andrea Porubská: 

Thomas Brezina: 
KLUB ZÁHAD – Duchovia vlkov 

 
   Už na obálke knihy bolo vidno, že to bude „strašidelná“ kniha. Na obálke 
je les a v ňom biely vlčí duchovia, ktorí strašidelne vyjú. 

   Traja priatelia, členovia KLUBU ZÁHAD, Vicky, Jupiter a Nick, odídu do 
stanového tábora. Vedúci táboru, Denny, im porozpráva strašidelnú historku 



o vlčích duchoch, ktorí žijú v lese vedľa stanového tábora. V noci počujú strašidelné zvuky, a vyberú 
sa do lesa... 

   Mne sa veľmi páčila táto kniha hlavne preto, lebo mám rada príbehy o duchoch. Je to dobrodružná 
kniha, počas čítania som ani netušila, aké bude pokračovanie. 

   Túto knihu odporúčam pre vekové kategórie 10 – 12 rokov. 

 

Viktória Borárosová: Denisa Dobrovodná: Rodinu si nevyberieš  

 

   Veľmi sa mi páčila táto kniha.  

   V tejto knihe písali o päťčlennej rodine. Hlavná postava bola Viki. Jej 

sestra bola trochu rozmaznaná, ale jej brat bol veľmi zlatý. Táto kniha sa 

mi preto páčila, lebo bola trochu dobrodružná. Cesta v sne bola dosť 

napínavá. Viki sa dosť zľakla. 

   Odporúčam knihu deťom  od11 do 15 rokov. 

   Určite si ju prečítajte!!! 

 

Márk Maurský: C.S. Lewis: 

Narnia- Lev, šatník 

a čarodejnica 
 

   Edmund, Suzan, Peter a Lussy 

boli štyria súrodenci. Raz 

v šatníku našli nenápadnú 

krajinu Narniu. Tu prežili veľa 

dobrodružstiev. 

 

   Táto kniha sa mi veľmi páčila, lebo mi ju mama  odmalička čítala.  

    Knihu odporúčam pre deti od 10 do 16 rokov.  

 



Rebeka Somogyi: 
C. S. Lewis: Narnia - Čarodejníkov synovec 

 

        Táto kniha sa mi veľmi páčila bola zaujímavá, dostala som ju 

rovno z bratislavskej školy Narnia.  

           Kniha má dvoch hrdinov, Polly a Digory. Kniha je o tom, že 

Polly si navlečie na prst jeden žltý prsteň a zmizne.  Digory pôjde po 

ňu a zoberie si dve zelené prstene a jeden žltý prsteň. Dostanú sa 

do lesa a ani netušia, kde sú a kto sú oni. Neskôr sa našli a zase sa 

dostanú na iné miesto, tam spoznajú jednu čarodejnicu a vrátia sa 

domov. 

            Kniha má viac častí. Knihu odporúčam deťom od 10 do 14 

rokov. ☺  

 

  Maximilián Tommy Varga:       
Chris Colfer: Krajina príbehov 

 

   Túto knihu som dostal od sesternice, ktorá ju už 

prečítala a odporučila mi ju. Je to veľmi zábavná, 

napínavá a zaujímavá kniha. V tomto príbehu sú 

dvaja súrodenci Coner a Alex, ktorí žijú bez otca len 

s mamou, 

ktorá veľa pracuje. Raz súrodencom na narodeniny 

dá babka knihu menom Krajina príbehov. Raz do 

tej knihy  

súrodenci padnú a ocitnú sa vo svete rozprávok. 

Tam putujú po celom rozprávkovom svete a 

hľadajú predmety vďaka ktorým sa dostanú späť 

domov . 

   Túto knihu odporúčam deťom od 9 - 13 rokov. Má pokračovania, 3 ďalšie časti. 

  



Egy kiS labirintuS 

 

  

Jégh Róbi 

Rajczy Béla 



Egy kiS labirintuS 

 

  

Duranský Marci 

Teslenko Viki 



Egy kiS labirintuS 

 

 

Mikécz Robin 

Šarudy Ági 



 
 
Venchich V. 

 

Ötödik részéhez érkezett Venchich tanító bácsi interjú-sorozata. Ez alkalommal két hatodikos diákunk, 
Somogyi Rebeka és Bátyi Bianka tettek kísérletet, hogy megtudjanak egy s mást a tanító bácsiról.  
 
Rebeka: Tanító bácsi, mikor döntött úgy, hogy tanár lesz? 
 
Tanító bácsi: Mintha csak tegnap lett volna, pedig jó pár év eltelt már azóta, mégis tisztán emlékszem, hogy 
hol, mikor és miért született ez az elhatározás. Előre szólok, hogy ez nem egy ilyen gyerekkori álom volt, hogy 
majd egyszer tanítani fogok. Sokáig útkereső ember voltam, kerestem a helyem a világban, ennek 
köszönhetően elég sok mindenbe sikerült belekóstolnom, és itt kivételesen nem az ételekre gondolok. Tanév 
végén az angoltanárunk meghívott minket egy somorjai vendéglőbe. Elég sok mindenről beszéltünk. Mikor a 
tanárom elmesélte, hogy pedagógusként milyen az élete, akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy 
nekem is ezen az úton kellene elindulnom, a gondolatokat tettek követték, és most itt vagyok. 
 
Rebeka: Mit gondol az iskolánkról? 
 
Tanító bácsi: Erre sokan voltak már kíváncsiak az interjúk során, ezért most egy másik oldalról válaszolnám 
meg a kérdést. Eddig a diákokat és az intézményt minősítettem, most kitérnék a kedves munkatársaimra is, 
akikről úgy gondolom, hogy nagyon lelkiismeretesen és hatalmas odaadással végzik a munkájukat, én pedig 
örülök neki, hogy egy ilyen profi gárda tagja lehetek. 
 
Rebeka: Diákként mit gondolt a tanárokról? 
 
Tanító bácsi: Mindig voltak az életemben olyan tanárok, akikre 
példaképként tekintettem. Ezért aztán én is igyekszem úgy élni, hogy 
ezzel példát mutathassak a tanítványaimnak, és itt most nem csak az 
iskolában töltött időre gondolok, de ha veszem a szabadidős 
tevékenységeimet, azok közül bármit be tudnék állítani, mint követendő 
példát. Sose számoltam, de évente több mint 100 kulturális rendezvényre 
megyek el nézőként, befogadóként. Azt hiszem, ez már egyfajta 
életstílus, amit nagyon lehet élvezni, és egyféle szabadságérzetet ad az 
embernek. Tessék csak utánam csinálni!  
 
Bianka: Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 
 
Tanító bácsi: Nagyon szerettem az irodalmat, az idegen nyelveket, a történelmet. Ha most visszakerülnék az 
iskolapadba, valószínűleg a rajzot és a zenét próbálnám meg jobban kiélvezni. Érdekes, hogy sose rajongtam 
különösebben a tornáért. 
 
Bianka: Jelenleg mi a kedvenc étele?  
 
Tanító bácsi: Erre mindenki kíváncsi, de ez elolvasható egy korábbi interjúban. Viszont, hogy ne maradjatok 

válasz nélkül, mesélek egy emlékezetes vacsoráról. Volt egy panamai diákom, egy 
néger férfi, aki itt él Szlovákiában, a feleségével és a lányaival. Egy nagyon jó 
csoportba járt, ahol azóta is tartó barátságok szövődtek, így máig tartjuk a 
kapcsolatot, közösen ünnepeljük a születésnapokat stb. Nemrég történt, hogy a 
panamai diákom meghívta az egész csoportot vacsorára, amit 

szívesen el is fogadtunk. Többfogásos vacsora várt minket, viszont csupa olyan ételek 
voltak, amikről a tengerparti kirándulásról hazatérő emberek szoktak mesélni. A vacsorát 
tekintve szinte alig volt olyan dolog az asztalon, ami helyi jellegzetesség lett volna, így a 
rákokat és az egzotikus zöldségeket majszolva egész idő alatt olyan érzésünk volt, mintha 
egy tengerparti vendéglőben lennénk, csak mi éppen megspóroltuk a repülőjegy és a 
sokcsillagos szálloda árát. 
 
Bianka: Tud főzni vagy sütni? 
 
Tanító bácsi: Hát csak a legegyszerűbb dolgokat tudom elkészíteni, olyanokat, mint a rántotta, ham and eggs, 
lágytojás, virsli… 



 
 
Venchich V. 

 

 
Rebeka: A gyors vagy az otthoni ételeket szereti? 
 
Tanító bácsi: Inkább az otthoni ételeket részesítem előnyben, de előfordul, hogy 
néha elmegyek egy jó kézműves hamburgerre. 
 
Rebeka: Van valami sport, amit űzött? 
 
Tanító bácsi: Nohát, miért múlt időben teszed fel ezt a kérdést?! Való igaz, hogy mostanában egy kicsit 
hanyagolom a sportolást, de nem teljesen, csak meg kell várnom a nyarat, mert a téli sportok nem találták meg 
a szívemhez vezető utat. Nyáron rendszeresen járok úszni, szinte minden nap leúszok vagy másfél kilométert, 
amivel aztán ki is elégítem a napi mozgásigényemet. Ha nem úszni megyek, akkor pedig 
felveszem a görkorimat és korcsolyázom a városban, de szigorúan a városban. Nem szeretek a 
töltésre járni, ahol állítólag senki nem zavarja a korcsolyázókat, mert az olyan unalmas. 
Régebben teniszezni is szoktam, minden hétvégén, de ezt mostanában nem tudom beiktatni a 
szabadidős tevékenységeim közé, pedig szerettem teniszezni. 

 
Bianka: Melyik az a könyv, amit még egyszer elolvasna?  
 
Tanító bácsi: Most is egy ilyen könyvet olvasok, mégpedig a Galaxis Útikalauz 
stopposoknak címűt. Erről találtok is egy ismertetőt a sulilap mostani számában. 
 
Bianka: Mi a kedvenc filmje? 
 
Tanító bácsi: Ez is egy klasszikus kérdés. Csapnivaló filmrajongó vagyok. Otthon 
többnyire este szoktam filmeket nézni, de azokon meg mindig elalszom, így csak azt 
mondhatom el magamról, hogy már több száz filmnek láttam az első 10 percét. Persze 

vannak filmek, amiket jobban szeretek, de egyet se tudnék kiemelni a sok közül.  
 
Rebeka: Szeret moziba járni? Ha igen, kivel? 
 
Tanító bácsi: Szóval maradunk a filmeknél… Igen, szeretek, de ritkán megyek moziba, évente 3-4 alkalommal, 
a társaság pedig változó, nincs kimondottan mozis baráti köröm. 
 
Bianka: Mi a kedvenc márkája?  
 
Tanító bácsi: Gondolom, hogy ruhamárkákról van 
szó... Azokat a márkákat szeretem, amelyeknek van 
valami történetük, mint a Levi´s, Adidas, Puma, 
illetve az innovatív márkákat, mint a Nike. 
 
 Rebeka: Családi házban, vagy lakásban szeretne lakni? 
 
Tanító bácsi: Mivel két munkahelyem van, keveset tartózkodom otthon, így most a lakás tökéletesen megfelel 
az igényeimnek. 
 
Bianka: Ki a kedvence a hatodikból? 
 
Tanító bácsi: Az ilyen kérdésre nem válaszolhatok, de szeretem a kíváncsi és érdeklődő diákokat, akik 

mindent szeretnének tudni. 
 
Rebeka: Csinált már slime-ot?  
 
Tanító bácsi: Szerintetek? Az utóbbi években egy dolgot gyűjtöttem be, ami 
népszerű volt a diákok körében, ez pedig a fidget spinner volt. 
 

Rebeka és Bianka: Mindjárt csengetnek. Köszönjük az interjút! 
 

Tanító bácsi: Nagyon szívesen! Köszönöm a kérdéseket! 



Isten osztja az orrokat. A fehér embert kérdezi, hogy milyen orrot szeretne: 

- Hát, én közepes orrot szeretnék. 

Megkapja. Utána a néger következik: 

- Én széles lapos orrot szeretnék. 

Ő is megkapja. Jön a kínai: 

- Én kicsi keskeny orrot akarok.  

Megkapja ő is. Majd a zsidó kerül sorra: 

- Mennyibe kerül? 

- Ingyen van. 

- Akkor add a legnagyobbat! 

- Képzeld, megvertem egy sakk bajnokot és egy pingpong bajnokot 

is! 

- Az lehetetlen! 

- De, hogy! A sakk bajnokot pingpongban, a pingpong bajnokot 

meg sakkban vertem meg. 

Móni vagyok, 15 éve használok Calgon-t, 

ami eddig kb. 450000 forintomba 

került! 

- Sára vagyok, fütyülök én a Calgonra, inkább tizenöt évente 

veszek egy új fűtőszálat 15000 forintért, ami a felét éri. 

Tanárnő mondja Pistikének:  
- Pistike! Mondj egy névelőt, és egy személyes névmást! 

- Ki, én??? 

- Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 

- Tanár úr, a közlekedési táblák! 

- Na ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla? 

- Úgy, hogy ki volt rá írva: "Vigyázat, iskola! Lassítson!" 

- Hogyan duplázod meg a Trabant árát? 

- ??? 

- Teletankolod!  



Milyen az orrod? Ki vagy? 

 

A lefelé görbülő orr tulajdonosa nem az a típus, aki hallgatna 
bárkire is, és beállna a sorba. Ő bizony nem követi a tömeget és 

önálló véleménye van a dolgokról. Lázadó természetű és 
bizalmatlan az idegenekkel szemben. Temperamentumos, 

ingerlékeny ember, aki mindent megkérdőjelez. Nem fogadja el a 
dolgokat bemondásra, bizonyítékokra van szüksége a döntéshez. 

Az összpontosító képessége kiváló. 

Ha nő viseli ezt az orr típust, tele van szeretettel, gyakran túl is 
buzog benne. Ha férfi, akkor nem igazán képes aggódni a jövőjéért, 
ezért életművészként él, gyakran másoktól függ. Kedves, optimista 

ember típus. Szeret törődni embertársaival, néha olyan túlzó módon, 
hogy mások problémáit fontosabbnak tartja a magáénál. Talán ebből 
adódik, hogy környezete gyakorta aggódik érte, úgy érzik segítségre 

szorul, de ez csak a látszat, nem így van. Néha naiv, döntéseiben 
bizonytalan. Nála keresve se lehet lelkesedőbb embert találni, 

kísérletező kedve pedig határtalan. 

Az egyenes orr vezetői képességekről, fegyelmezettségről, 
rendszerezettségről árulkodik, ugyanakkor önteltségre hajlamos 
személyiséget is takarhat. Ha orrod egyenes, igencsak inspiráló 
személyiség lehetsz, akinek fantasztikus szervezőkészsége van, 

praktikus észjárással rendelkezik, és remekül viseli a krízis 
helyzeteket is.  Az ilyen ember békés, de nem szégyenlős, és nagyon 

értelmes. Segítőkész, akire mindig, minden helyzetben lehet számítani. 

Akinek az orra keskeny és hosszú, de a csúcsa pisze, gyors 
észjárású, aki gyorsan cselekszik minden helyzetben. Mélyen éli 
meg az érzelmeit, jóindulatú és segítőkész. Biztos, hogy sok ember 
veszi körül őket és szeretnek a társaságában lenni. Gyakran találni 
közöttük különösen okos embert. Bőséges energiaforrással 
rendelkeznek, inkább önállóan, mint csapatban szeretnek dolgozni. 

A széles szaglószervvel megáldott emberek általában nagylelkűek, bátrak, 
és nagyszerű vezetői képességekkel rendelkeznek. Erőteljes, határozott 

személyiség jellemző rájuk, kevés az olyan pillanat, amikor nyugton 
maradnak és képesek ellazulni. Az ilyen embernek mindig tennie kell 

valamit, mert ha éppen „tétlen”, akkor úgy érzi, elvesztegeti az időt. Az ősi 
Perzsiában a nagy orr a szépség jele volt, királyukat, Xerxészt ezért 

tartották a legszebb férfiúnak. Kleopátra egyiptomi királynő szépségét is 
szabályos nagy orrának tulajdonították. 



Húsvéti kézügyesség 

Gyönyörű, egyszerűen elkészíthető húsvéti 

díszek 

 

 

Nagyon egyszerű elkészíteni.  

A tojásokat kedved szerint befestheted 

először, bár, ha úgy gondolod, ezt el is 

hagyhatod. A minta bármi lehet: csíkozhatsz, 

pöttyözhetsz, még akár nyakkendőt is 

festhetsz, persze a legfontosabb: a két fekete 

pöttyszem ne maradjon le semmiképp. Majd 

színes - lehetőleg világos - filcből vágd ki a 

szárnyakat és a talpakat, melyeket egyszerű 

ragasztóval a megfelelő helyre rögzíthetsz. 



Húsvéti kézügyesség 

Keressünk egy kiszuperált faládikát, amit 

kedvünkre alakíthatunk. Először is sablon 

segítségével rajzoljuk körbe a nyuszi mintákat, 

majd fessük le pink festékkel a láda oldalait - 

persze a nyuszikat ne mázoljuk le -, és várjunk, 

amíg teljesen megszárad a festék. Ezután 

fessük meg a nyuszikat is, és ezzel lényegében 

készen is vagyunk. Már csak a láda beültetése 

várat 

magára, ezt mindenkinek a 

saját ízlésére bízzuk. 

 

 

 

 

Ebben az aranyos kreatív 

ötletben, a fültisztító 

pálcikából készítünk 

báránykát rögtön három 

kedvencünk ötvöződik: az 

egyszerűség, az 

újrahasznosítás és a papír!  

Simonicsová Noemi 



Keresztrejtvény 

 

 

  

Németh Dávid: 

Richter Richard: 



Keresztrejtvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajczy Béla: 

Richter Richard: 

Rajczy Béla: 

Rajczy Béla: 

Rajczy Béla: 



Simona Martausova 

 

Ő egy szlovák modern énekesnő.                               

1988-ban született Považská Bystricán. 

Legelőször gitáron kezdett el játszani. 

Első énekét 2009-ben énekelte. 

Ő énekli az egyik kedvenc dalomat: 

 

Nenahraditelná    Pótolhatatlan 

Részlet      Részlet 

Upleť mi z kvetov korunu snov   Köss nekem a virágokból álomkoronát 
Objím ma, nech viem, že som ti tou  Ölelj meg, hadd tudjam én vagyok neked 
Hodnou toho     A megfelelő arra,   
Nech ma vyslyšíš    Hogy meghallgas. 
 
Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád  Hadd magad kérlelni, hisz szeretsz engem. 
Nenechaj klopať ma zas ďalší krát  Ne hadjál kopoktatni másodszor is 
Viem len, že vyzeráš    Tudom, hogy csak kinézel 
Že teraz spíš     Hogy most alszol. 
 
Uprostred búrok a tmy    A viharok és sötétség közepén 
Daj vedieť, že stále si    Tudasd, hogy még mindig vagy 
Obleč ma do nového kroja   Öltöztess fel egy új jelmezbe 
Veď som žena hodna boja   Hisz én vagyok a nő aki méltó a csatára 
 
Uprostred predstáv a snov   Az elképzelések és álmok közepén 
Dávaj len vedieť, že som   Csak tudasd, hogy én vagyok a  
Nenahraditeľná...    Pótolhatatlan... 
 

                   

szerkesztette: Bergendi Dávid  



Olvasd el te is 

Ivy Pocket és az óragyémánt 
 

Ez a könyv arról szól, hogy Ivy pont, amikor új 
munkát keres, kap egy testhez állót. Megbízást kap 
egy grófnőtől, hogy el kell szállítania egy bizonyos 
óragyémántot Matilda Butterfieldnek a 
születésnapjára. De eközben feltételek is vannak. 
Szerintetek Ivynek sikerül nem megszegni a 
feltételeket? És sikerül időben elszállítani az 
óragyémántot, mert bizony az óragyémánt különleges 
erőket tartalmaz és ezért úgy is mondhatjuk, hogy Ivy 
vonzza magához a tolvajokat és a gyilkosságot. 
 
Hogy kicsoda Ivy Pocket? 
Ivy Pocket egy vicces lány, aki átlagon felülinek 
képzeli magát és mindenből képes viccet űzni. Ezen 
kívül semmit sem tud a szüleiről, és már tizenkét éves 
korában szobalány. 

A megbízás során mindenkinek mást mond a szüleiről és új embereket ismer meg 
akikről gyanakodik, akikre lehet, hogy szüksége lesz. 
 
Kinek is lenne érdemes elolvasnia? 
Annak, aki szereti az érdekes és titokzatos dolgokat, vicces hasonlatokat. Szerintem a 
fiúk is elolvashatják, mert nem hinném, hogy nem szeretik a vicces hasonlatokat, 
gondolatokat, amik nagyjából az egész könyvet beterítik. 
Ha megfogott és tetszik nektek ez a könyv akkor olvassátok el. Ha elolvassátok akkor 
jó szórakozást. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Írta: Hegedüs Zsófia 
 

egy kis ízelítő a 
könyvből: 

 



Olvasd el te is 

Egy  
ropi 
NAPLÓja 
 
 
 
•Főszereplő�:  Greg 

Heffley, Rodrick 

Heffley, Manny 

Heffley, Susan Heffley, Frank Heffley, 

Rowley Jefferson  

•Írta: Jeff Kinney 

•A ropi, az a Greg vagy ahogy a családja 
szokta hívni: Gregory. 
Ő egy tinédzser fiú, aki szereti a butaságokat és vicces. 
Ha nekem kellene választani, ő az egyik legjobb barátaim közé tartozna. Persze, ha ő 
is akarná☻                                                Készítette: Záhon Dominik☺ 
 
 

  
  



Olvasd el te is 

Március a könyv hónapja 
 
 

Az olvasásnak nagyon sok előnye van, például: 

nagyobb lesz a szókincsed, 
jobban ki tudod magadat fejezni,  

jobb lesz a helyesírásod.  

 
Ám a mai emberek a könyv olvasása helyett a mobiljukat nyomogatják, számítógépeznek 

vagy éppen tableteznek.  
 

Az első könyv, amit írtak az a Biblia volt. Majd később jött Mátyás király, aki egy nagy 
könyvkedvelő volt. Támogatta a kultúrát és egyben az udvarában több krónikás tevékenykedett 
(ezek általában papok voltak), akik leírták a múltbeli történeteket, kódexeket, rögzítették a korabeli 
mindennapi tevékenységeket, hivatalos papírokat írtak és könyveket másoltak. Így alapították meg 

Mátyás király udvarában a könyvtárat, mely a Korvina nevet kapta.  
Nem is olyan régen volt, amikor feltalálták a könyv mostani formáját.  

Engem nagy örömmel tölt el az, hogy feltalálták a könyvet, mert csodálatos dolognak tar-
tom. 

 
 
Az éjféli banda 

 
Ez a könyv egy kisfiúról szól, akit eltalál egy krikett labda és bekerül 
a korházba. Itt új barátokra tesz szert, s vé-
gül ezek lesznek a legjobb barátai.  
 

 
A talizmá-
nok titka 

Ez a könyv egy egérről szól, aki valamilyen 
módon elkerül a fantázia országába. Ha sze-
retnétek tudni mi történik a továbbiakban, 
akkor olvassátok el a könyvet. 
 

 
 
 
 
 

 Kvíz mennyire figyeltél oda 

 
 

Hogy hívják Mátyás király könyvtárát? ……………………………………………… 
Hogy nevezték az első könyvet? ……………………..……………………………… 
Mit fejleszt az olvasás? …………………..…………………………………………… 
Kik írták Mátyás király könyveit? …………………………………….………………. 

Az éjféli bandában a kisfiú elenségekre tesz szert. Igaz vagy 
hamis?……………........... 

Écsy Eszter 



Locsolóversek 

    


