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Kedves Diákok,  

Végre itt a június: az erdei iskola, kirándulások, lezárt érdemjegyek, a bizonyítvány, a ballagás és 

a búcsú hónapja. Sikeres évet zárunk, ami a ti és az egész tanári kar munkájának gyümölcse. Gratulálok 

hozzá és büszkék vagyunk RÁTOK! 

Két hónapra végre elfelejthetitek a felméréseket, feleléseket, házi feladatot, projekteket, versenyeket, 

teszteket, felvételiket, korai készülődést, helyette 

pihenni fogtok, sokat alszotok, későn keltek, 

lubickoltok, csobbantok, napoztok, fagyiztok, 

strandoltok, dinnyéztek, bicikliztek, gördeszkáztok, 

buliztok és sokat, de sokat játszotok, szórakoztok és 

örültök majd a nyári szünetben. Használjátok ki 

a szünidő napjainak minden pillanatát, hogy kipihenve, 

újult erővel, rengeteg energiával és türelemmel 

felvértezve kezdjünk neki a következő szeptembernek. 

 

Kezdődik a vakáció 

szőhetsz bátran terveket, 

iskolánkban nyár kisasszony 

bezárta a termeket. 

 

Pihenhet a leckefüzet, 

nem köt már a tanulás, 

felelések izgalmával 

vekker se kelt hat után. 

 

Száll a labda, vár a tábor, 

hűs vizével hív a tó, 

habjaiban megfürödni, 

versenyt úszni, jajj, de jó! 

 

Elköszön a pad, a kréta: 

jó nyaralást gyerekek! 

Szeptemberben kipihenten 

találkozunk veletek! 

 

Búcsúzó kilencedikeseinknek kívánok sikeres középiskolai tanulmányokat, kitartást a jövőben! 

Kívánom, hogy az élethez szőtt álmaitok, vágyaitok teljesüljenek, hogy érezzétek magatokat 

éppolyan jól az új közösségben, ahogy itt tettétek. Szerezzetek új barátokat, új élményeket, új 

tapasztalotakat!  

 

Szép nyarat MINDENKINEK!     Mgr. Maurský Mónika, igazgatónő 

 



5 érdekes tény a 
Balatonról     

Maurský Márk 
 

1.  Kádár János 
kommunista 

vezetőnek itt 
(Balaton 
Aligán) volt 
a nyaralója Fidel Castroé mellett. 
  

2.  A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, 
nagysága 594 km². A tóban kb. 1800 millió 
köbméter víz van. A tó vízszintje 
folyamatosan változik, legutóbb 2003-ban volt 
vészesen alacsony. 

3.  A Balatonban ugyan sok hajó süllyedt el, a  



2. világháborúban még 

repülők és tankok is, de 
a leghíresebb 
Balatonban elsüllyedt 

hajó a Pajtás gőzhajó. 
 

 
4.  Balatonnak sok elnevezése létezett a 

történelem során. A rómaiak „Lacus 
Pelso”-nak nevezték, ami  magyarul sekély 
tavat jelent. Hasonló a német Plattensee szó 
jelentése is. A magyar elnevezés 

valószínűleg a szláv "blato" (=mocsár, láp, 
sár) szóból ered. 

5.  Balaton átlagos mélysége kb. 3 méter, 
legmélyebb pontja a Tihanyi kútnál 12,5 
méteres. A déli part jóval sekélyebb, itt kb. 
300 métert is gyalogolhatunk a mélyvízig. 



 



Hasznos applikációk 

Sweetcoin 

Ennek az alkalmazásnak a lényege, hogy sétálj és ezért pénzt 

kapsz, kedvezmények. A telefonban be kell kapcsolni a GPS-t 

és akkor tudja számolni neked a pénz. Autóban és biciklizés 

közben nem számolja. Amit összegyűjtöttél pénzt, azt mind el 

tudod költeni az applikációnak a boltjában. Minden héten 

változnak a termékek. Hogyha úgy gondolod, akkor az 

alkalmazáson keresztül tudsz venni hitelkártyát, amit CSAK a 

telefonon, tudsz használni. 

1. Waze 

Ez egy GPS applikáció, amit már 

nagyon sokan használnak. 

Telefonra kell letölteni, és csak 

4G-vel működik, de nem 

fogyasztja. Megmutatja, hol van 

dugó, baleset, és hogyha nagy a 

sor, akkor keres egy másik 

útvonalat. Hogyha bejelölsz egy 

útvonalat, akkor megmondja, hogy hány órakor érkezel meg a 

helyszínre.               
A Netflix egy olyan alkalmazás, amin 

filmeket, sorozatokat lehet nézni. A filmek, 

sorozatok angolul vannak, de van magyar 

és szlovák felirat. Havonta 6 eurót kell 

fizetni, de hogyha még nem volt letöltve, akkor 1 hónapig ingyen nézheted. Vannak 

régi filmek, sorozatok, de a legújabbakat is itt tudod megnézni. Vannak TV-k, 

amikben ez a program már automatikusan benne van. Ezt az applikációt telefonra is 

le lehet tölteni, de ugyanúgy kell fizetni érte. 
 

Spotify 
Ezen az alkalmazáson zenéket lehet 

hallgatni ingyen.  

Ahhoz hogy menjen neked, akkor 

használnod kell, a 4G-det (csak a 

letöltéshez), Ki tudod választani azt a 

zenét, amit akarsz hallgatni, és hogyha már 

kiválasztottad, akkor be tudod rakni a 

lejátszási listádba.  A lejátszási listádba úgy 

tudod berakni azt a zenét, amit kiválasztottál, hogy megnyomod a zene alatti szívet. 

Hogyha piros lesz, akkor berakta a listádba.  



Bakancslista Urbán Sáritól 

A mai kor divatja, hogy az emberek szünetek, szabadságok alatt 
bakancslistát írnak, és megpróbálnak ebből minél többet 

teljesíteni. Nem kell, nem is szükséges ahhoz, hogy jól érezd 
magad, de ha mégis ehhez az embertípushoz tartozol, itt van 

most az én listám… SŐT arra szeretnélek ösztönözni, hogy 
alakítsd ki a saját bakancslistádat. 

pihenés megvan 
kreatívkodás a családdal  

túrázás az erdőben  
úszás a tengernél  

fagyizás a városban  
játszás a nagyi kertjében  
limonádé árulás a piacon  

különféle versenyek rendezése  
puding készítése  

biciklizés  
piknikezés az osztálytársakkal a 

parkban 
 

elolvasni egy érdekes könyvet  
segíteni nagyinak a 

házimunkában 
 

lovagolni anyuval  
ugrálókötelezni a tesóddal 

(ha nincs akkor barátnőddel) 
 

sütni a családnak  
számháborúzni  

frizbizni  
bakancslistát készíteni 

magamnak a jövő nyárra 
 

vezetni egy naplót egész nyárról  



Ínycsiklandó nyári ételek 

https://www.nosalty.hu/receptek/szezon/nyar oldalról: Prikler Petra 

Epres-pudingos süti : Gyors 

és egyszerű nyári sütemény. Hidegen 

érdemes tálalni, más gyümölccsel is el lehet 

készíteni. 

Hozzávalók / 6 adag 

 

 

Elkészítés: 

 

 
 

Tejszínes eperfagyi : 
Nagyon egyszerűen elkészíthető 
fagyi, ami biztosan nem 
tartalmaz mesterséges 
színezéket és aromát. Arról nem 
beszélve, hogy jóval olcsóbb, 
mint a bolti, százféle összetevőből álló jégkrémek. 

Krémhez 

2 tasak vaníliás pudingpor 
1 l tej 

Tésztához 

4 db tojás 
6 ek cukor 
4 púpozott ek finomliszt 
4 ek tej 
1 csomag sütőpor 
1 csomag vaníliás cukor 

Eperhez 

1 kg eper 
4 db lapzselatin 
6 ek cukor 

Hozzávalók / 4 adag 
30 dkg eper 
10 dkg porcukor 
1 csomag vaníliás cukor 
0.5 ek citromlé 
1.5 dl tej 
2 dl habtejszín 

Elkészítés 
 Az epret mossuk meg, daraboljuk fel, és a cukorral, citromlével együtt turmixoljuk össze. (Nem kell pépesre, maradjanak 

benne nagyobb darabok.) 

 Keverjük hozzá a tejet és a tejszínt, majd fagyigépben vagy mélyhűtőben fagyasszuk ki. 

 Ha mélyhűtőben készítjük, akkor fagyasztás során többször keverjük át. 

• A tojásfehérjéket habbá verjük.  

• A sárgáját a 6 ek (evőkanál) cukorral 
habosra keverjük kézi mixerrel, 
hozzáadjuk a 4 ek tejet, majd a 
sütőport, vaníliás cukrot és a lisztet.  

• Majd óvatosan beleforgatjuk a 
tojásfehérjét. Egy könnyed piskóta 
állagot kell kapnunk.  

• Kivajazott, kilisztezett formába 
tesszük, és közepes hőfokon sütjük 
15 percig, majd alacsony hőfokon 
addig, amíg el nem készül (kb. 20-25 
perc).  

• Közben az epret megtisztítjuk, félbe 
vagy negyedbe vágjuk, lecukrozzuk 6 
ek cukorral.  

• Egy edényben feltesszük főni, közben a lapzselatinokat 
beáztatjuk. Ha kissé megfonnyadt az eper, akkor hozzáadjuk 
a zselatint, és kicsit várunk, hogy hűljön, időnként 
megkeverjük, hogy ne képződjön réteg a tetején.  

• Az 1 l tejből és a 2 tasak pudingból pudingot készítünk. (Én 
hidegen készíthetőt ajánlom, mivel abba sem cukor nem kell, 
és nem kell megvárni, amíg kihűl).  

• Ha megsült a tészta, akkor ráöntjük a pudingot, kicsit várunk, 
hogy szilárduljon, majd eloszlatjuk rajta a zselatinos epret. 

• Kb. 1-2 órára hűtőbe tesszük, és utána tálaljuk.  



Ügyességi játék 

Találj bele a kosárlabdába! 



Ügyességi játék 

Rigó Ádám keresztrejtvénye: 

Prikler Petra kutyusának csontja is elveszett… 

 



   

 

12 ÉRDEKESSÉG A TITANICRÓL 
Richter Ricsitől 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 1912. április 15-én süllyedt el a Titanic, abban az 
időben ez volt legnagyobb hajó (269 méter).  

② A Titanic építése közben több mint 250 ember sérült 
meg, s 2 meg is halt. 

③ A hajó naponta 600 tonna (600.000 kg) szenet égetett 
el. 

④ A leggazdagabb ember a hajón (IV. John Jacob Astor) is meghalt a 
Titanicon. Mint az emberek többsége, ő is el akart menekülni a süllyedő 
hajóról. Majdnem sikerült neki lefizetni a munkásokat, hogy beengedjék a 
mentőcsónakokba, de ez nem jött be neki.                                                                                                                         
Ez a jelenet a Titanic filmben is megtalálható.  

⑤ A jéghegy, amelynek a Titanic nekiment, több mint 
2.500 éve szakadt el Grönlandtól. 

IV. JOHN JACOB ASTOR  

⑦A hajón 12 kutya volt. Sajnos csak hármat sikerült 
megmenteni. 

⑥Ha a jéghegyet 15 másodperccel hamarabb vették volna 
észre, akkor Titanic nem ütközött volna neki a jégnek.  

Ennek a jéghegynek ment neki a Titanic. 

⑧ A Titanic 6 kamrájába víz került, ezért süllyedt el 
a hajó. Ha csak 4 telt volna meg vízzel, akkor tovább 
úszhatott volna.

⑩ Az egyik szakács annyi whiskyt ivott meg, hogy a -2°C 
vízben kibírt egy órát (egy normális ember 15 percet bírna 
ki ilyen hideg vízben). Amikor megtalálták őt, semmi baja 
nem volt.  
Ez az ember a Titanic filmben is megjelenik. 

⑨ A Titanic negyedik kéménye csak dekoráció volt, 
nem volt semmilyen jelentősége. 

A szakács (Titanic c. film) 

⑪ A legelső Titanic film csak 29 nap a hajó elsüllyedése 
után lett kiadva. 

⑫ Maga az 1997-es Titanic film elkészítése drágább volt, 
mint a hajó megépítése. 



Venchich VI. 

 
A foci nyelvén szólva második 

félidejéhez érkezett Venchich tanító bácsi 
interjúsorozata. A tízrészesre tervezett 
interjúnak most a hatodik részét 
olvashatjátok, amit Békefy Rebeka és 
Španko Eszter készített a tanító bácsival. 
 
Eszter: Mi a kedvenc országa? 
 
Tanító bácsi: Kézenfekvő lenne Angliát 
választanom, válaszolnom, ha már angolt 
tanítok, de nem így van. A kedvenc 
országom Finnország.  

Ennek több oka is van. Tanárként 
azért kedvelem Finnországot, mert híresen jó az oktatási rendszerük, a tanítási órákon például két 
tanár van az osztályban, az egyik elmagyarázza a tananyagot, majd elkezd dolgozni a gyerekekkel, 
a másik tanár pedig újra elmagyarázza a tananyagot azoknak a gyerekeknek, akik elsőre nem 
értették meg az új anyagot, majd ezek a gyerekek is csatlakoznak társaikhoz a feladatokban. 
Nemrégiben lehetett róla hallani, hogy Finnországban eltörlik a tantárgyakat, és több hónapos 
projekteket fognak készíteni, és ebbe lesznek bevonva az elsajátítandó ismeretek. Hogy érthető 
legyen a dolog, elmagyarázom.  

Tegyük fel, hogy a kidolgozandó maxi-projekt címe Európa. A projekten belül be kell 
mutatniuk a földrész történetét, így kap teret a történelem, a 
kontinens nyelveit, itt jönnek a képbe az idegen nyelvek és 
a nyelvtan… Szóval ilyen okosak ezek a finnek. 
Ezen kívül egy csomó más dologban is élen járnak. 
Tervezik az alapjövedelem bevezetését, ami azt jelenti, 
hogy minden 18. életévét betöltött finn állampolgár minden 
hónapban kapna 700 €-t.  

Ami pedig minket is érint, mivel mi is kisebbség 
vagyunk, azok a kisebbségi jogok. Finnországban él egy 
5%-nyi svéd kisebbség, de ennek az 5%-nyi svéd 

kisebbségnek olyan előnyeik vannak, hogy ha például egy amerikai filmet vetítenek a mozikban, 
akkor miattuk van két különböző felirat, nyilván más-más színekkel, hogy meg lehessen 
különböztetni őket…  

Szóval Finnország a kedvencem, akik legutóbb az itt rendezett jégkorong világbajnokságot 
is megnyerték! 
 
Rebeka: Hol laknak a szülei? 
 
Tanító bácsi: A szüleim Jányokon, pontosabban Alsójányokon laknak egy családi házban. Néha ott 
alszom náluk, de ez egyre ritkábban fordul elő. 
 
Eszter: Hová szeretne utazni? 
 
Tanító bácsi: Ó, Finnországba! 



Venchich VI. 

Eszter és Rebeka: (nevetnek) 
 
Tanító bácsi: Egyébként az USA-ba is el szeretnék jutni. 
Érdekes, hogy Franciaország nem vonz különösebben. 
Inkább a skandináv államok, illetve az Egyesült Királyság, 
azon belül Skócia, ahol még nem jártam, Angliába pedig 
visszamennék, mert nagyon sok ott a látnivaló. Ne 
feledkezzünk meg Magyarországról sem! Nagyon szeretek 
Magyarországra járni, főleg koncertekre és egyéb 
rendezvényekre. 

 
Rebeka: Miért pont Somorján akart építkezni? 
 
Tanító bácsi: A gyerekkoromat Somorján töltöttem, de akkoriban még 
nem fogtam fel, hogy milyen jó hely Somorja. Aztán elköltöztünk 
onnan, és amikor tanítani kezdtem, visszaköltöztem Somorjára. Mikor 
visszaköltöztem, akkor nagyon unalmasnak találtam a várost, aztán 
elkezdtem újra megismerni a somorjaiakat, új helyekre kezdtem járni, és 
lassan rájöttem, hogy mennyi minden történik abban a városban. Az 
utóbbi években pedig mindenféle fontos emberek fordulnak meg ott, 
mint Bill Gates, a Microsoft alapítója, aki azért jött a városba, hogy 
megnézze a lányát a lóversenyen. Egyébként nagyon tisztelem Bill 
Gates-t. Nem azért, mert eljött Somorjára, hanem azért, mert ő valóban a 

tudásának köszönhetően lett a világ egyik leggazdagabb 
embere, és köztudottan sokat olvas. 
 
Eszter: Mi a kedvenc sportja? 
 
Tanító bácsi: Mondhatnám azt, hogy én meg a sport… 
 
Eszter és Rebeka: (nevetnek) 
 
Tanító bácsi: De nem mondok ilyet, mert nyáron rendszeresen 
járok úszni. Számomra az úszás nagyon fontos. Korábban már írtam egy cikket a Balaton-
átúszásról, kétszer is átúsztam a Balatont. Meg nálam alap, hogy ha bemegyek egy számomra új 
tóba, azt át is úszom. Ezek az én kis kihívásaim. Görkorcsolyázni is szeretek, de azt ritkábban 
szoktam. Régebben teniszeztem is. Tetszett, hogy a teniszben jól meg lehetett futtatni az ellenfelet. 
 
Rebeka: Melyik a kedvenc száma? 
 
Tanító bácsi: Ez is egy népszerű kérdés, mint a sportos. Viszont mindig vannak új gyerekek a 
suliban, akik a korábbi interjúkat nem olvasták, így elmondhatom újra, hogy a kedvenc számom az 

5. Nem azért, mert szeretek ötösöket osztogatni, sőt, nem is szeretek. 
Azért a kedvencem, mert ötödikén születtem, ezen kívül pedig az 
egyik kedvenc háborúellenes könyvem címében is szerepel ez a 
szám. Kíváncsi vagyok, hány olvasó fog emlékezni a regény címére 
egy korábbi interjúból. 
 
Eszter: Mi a kedvenc társasjátéka? 
 
Tanító bácsi: Nem nagyon szoktam társasjátékokat játszani, de talán 
az Activity. Szeretem, mert vicces és szórakoztató. 



Venchich VI. 

 
Rebeka: Angolon kívül mi a kedvenc tantárgya? 
 
Tanító bácsi: Magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelv és irodalom szakon végeztem az 
egyetemen, úgyhogy ebből ki is derül, hogy mi a másik kedvencem. Ha most járnék suliba, nagyon 
élvezném a képzőművészeti nevelést, jókat alkotnék. 
 
Eszter: Mi a kedvenc autómárkája? 
 
Tanító bácsi: Nem tudom, van-e egyáltalán kedvenc 
autómárkám, viszont néha el szoktam járni a komáromi 
amerikai autós találkozókra, tetszenek a régi amerikai 
kocsik, amiket a filmekben is lát az ember.  
 
Rebeka: Hol tanított először? 
 
Tanító bácsi: Somorján, a pincérsuliban, de nem ott kezdtem a pályámat, mert előtte napközis is 
voltam a nagymagyari alapiskolában. 
 
Eszter: Mi a kedvenc színe? 
 

Tanító bácsi: Inkább színkombinációt 
mondanék. A fehér és a kék, ezek a finn zászló 
színei is egyben. Ezen kívül a fehér és a piros 
kombinációja is tetszik, mint a mostani 
csukámnál. 
 
Rebeka: Hol lakott először? 
 
Tanító bácsi: Mondjam azt, hogy az 
anyaméhben? 
 
Eszter és Rebeka: (nevetnek) 

 
Tanító bácsi: Először Jányokon laktunk, a nagyszüleimnél, majd Somorjára költöztünk. Később 
építkezni kezdtünk, így visszaköltöztünk Jányokra, amikor pedig tanítani kezdtem, újból Somorjára 
kerültem. Amíg „építkeztem”, pontosabban a lakásomat építették, addig Jányokon laktam, most 
pedig újra Somorján, az egyelőre berendezetlen lakásomban. Kicsit olyan benne, mintha 
kirándulnék, szokatlan az ágy, a szobák, alig van ott pár cuccom, nem ismerem a szomszédokat. 
 
Eszter és Rebeka: Ezek voltak a kérdéseink. Köszönjük szépen! 
 
Tanító bácsi: Én is köszönöm a remek kérdéseket! 
 
 

Bónusz: Az interjú napján, mikor a gyerekek már kint játszottak az udvaron, Rebeka, szomorúan 
megszólalt, hogy olyan rossz napja van, és csak egy jó dolog történt vele aznap, mégpedig az, 

amikor reggel meginterjúvolta a Teachert. Ilyenkor nehéz lenne nem meghatódni. 



Zenesarok 

Zara Larson  
Teljes neve: Zara Mariana Larson 

Született: 1998. december 16. 

2008-ban jelentkezett a Talang című 

tehetségkutatóba, és végül ő lett a nyertes, 

később 2015-ben szerződést kötött a TEN című 

zenekiadóval, majd 2013-ban megjelent az első 

lemeze. Ezen kívül még van egy kishúga, aki szintén énekesnő.  

Albumai  

• Soo good 

• Uncover 

• 1 

• Allow me to reintroduce 

• Intrudocing 
 
 

…sajnos nem én voltam az a szerencsés, aki ezeket a kérdéseket személyesen 
feltehettem kedvenc énekesnőmnek…de fogadjátok sok szeretettel: 
 

 – Melyik az első album, amit megvettél? 
– Whitney Houston válogatását. 
 – Írd le a stílusodat három szóval. 
– Kényelmes, sokoldalú és szórakoztató – talán sportos. 
 – Kedvenc emoji? 
– A piros szívet használom a legtöbbször. És persze a koponyát, de azt arra, amikor valamit 
látok és ez a „halál”.  
 – Mi idegesít a legjobban? 
– Oh, sok minden! A cuppogás például nagyon. 
 – Legemlékezetesebb koncert, amin valaha voltál? 
– Beyoncé – Formation turné. 
 – Kedvenc reality show? 
– Az Ex on the Beach. Nagyon jó! Ismeritek? Olyan vicces! A párok ugye egy 
paradicsomban pihennek, és akkor hirtelen feltűnik az exük és akkor minden 
összekuszálódik és kialakul a dráma. Imádom! 
 – Egy dolog, ami nélkül nem tudnál élni? 
– Zene. Utálom, ha nincs velem a fülhallgatóm! Képes lennék egyenesen hazamenni érte. 



Zenesarok 

 – Kedvenc hétköznapi kaja? 
– Sushi... 
 – Álomvakáció? 
– Maldív-szigetek. 
 – Mire vagy eddig a legbüszkébb? 
– Szerintem, az albumom megjelenésére. 
 – Kedvenc hely? 
– Párizs és London. 
 – Mi van a bakancslistádon? 
– Szeretnék pilótai végzettséget. 
 – Mi a kedvenc dolgod a munkádban? 
– Változatos minden egyes nap! Sok mindent csinálhatok és sok nagyszerű emberrel 
találkozhatok, akiknek talán valami hatást gyakorlok az életükre. Elképesztő! 
 – Legnagyobb félelmed? 
– Hogy valaki meghal, aki közel áll hozzám. És a sötétség. 
 – Legjobb tanács, amit valaha kaptál? 
– Hozd a legjobb formád! 
 – Mi a háttérképed? 
– Csak az egyik sima iPhone háttérkép. Nem vagyok különleges. 
 – Írd le a tökéletes napodat. 
– A tökéletes napomon 11:12-kor kelnék fel, és valaki a semmiből a konyhámban teremne, 
hogy villásreggelit készítsen nekem. Megeszem, felveszem a ruháimat, majd találkozok a 
legjobb barátnőmmel, hogy megnézzünk egy filmet. Aztán ebédelünk, és átmegyünk hozzá, 
hogy együtt lógjunk egy kicsit. Végezetül pedig találkozunk a többi barátunkkal és 
elmegyünk valahová bulizni. 

 

Kedvenc dalom magyar dalszövegrészlete  

 
Úgy éltem napjaimat mintha nem lenne múlt 
Csinálhatom egész éjjel, egész nyáron 
Csinálhatom úgy ahogy én akarom 
 
Igen, A szívemmel táncolok hajnalig 
De de nem végzek mikor jön a reggel 
Csinálhatom egész éjjel, egész nyáron 
Úgy akarom eltölteni mint senki más 
 
Ez egy szerelem volt 
De nekem nem volt elég 
Ez egy rohanás volt 
De én feladtam 
 
Ez egy szerelem volt 
Most talán elmegyek mert túl sokat mondtam 
De ez minden 
Szóval én feladtam 

     Écsy Eszter összeállítása 



Nyári találós kérdések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Marcitól 

Óriási esti lámpa , 

mely fejünk fölött van. 

Mi az??  

Mindennap beköszönt hozzánk, 

Sok jót tesz velünk, 

Szeretjük is őt, 

De szemünkkel mégis 

elkerüljük. 

Nyáron hűsít, 

télen melegít.  

Zöld vagyok tavasszal. 

nyáron pedig sárga, 

fehéren kerülök 

malomban a zsákba. 

Felhő könnye hull a földre, 

Futó csermely lesz belőle. 

Kertekben nyírják. 

Mezőn vadon nő. 

Vékony szálait 

Hajlítja szellő. 

Éjjel-nappal éber vagyok 

Én őrzöm a házat 

Keresve se találhatnál 

Hűségesebb társat! 

Ha nem jól látok 

Orromra teszem 

Utána minden 

Tiszta lesz nekem. 



Főzőcske  Rigó Ádám 

 

Kapros tökfőzelék virslivel 

                                    

 

 

  

 

Tejfölös-
cseresznyés 
kevert 
 

 

 

        Elkészítése: 

 A kaprot legyaluljuk egy arra alkalmas eszközzel. Az apróra 
vágott vöröshagymát és fokhagymát egy kevés olajon 
megdinszteljük, sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük őrölt 
paprikával és az apróra vágott kapor felével. Hozzáadjuk a 
tököt, átforgatjuk és félig öntjük alaplével vagy vízzel. 

 Ha a tök megpuhult, behabarjuk egy kevés liszttel kikevert 
tejföllel, ekkor hozzáadjuk az aprított kapor másik felét, 
adunk hozzá kevés citromlevet is. Sózzuk, borsozzuk, ha 
szükséges. 

 Feltétnek jól illik mellé a sült virsli vagy sült kolbász.  

 A cseresznyét kimagozzuk, és 
összeforgatjuk a fahéjjal és 
szegfűszeggel elkevert porcukorral. 

 A tésztához a tojásokat kikeverjük a 
porcukorral és a vaníliás cukorral, majd 
hozzákeverjük a tejfölt, a citrom 
lereszelt héját és kifacsart levét és a sót. 
Végül beleszitáljuk a sütőporral elkevert 
lisztet, és csomómentesre keverjük. 

 A masszát sütőpapírral bélelt, közepes 
méretű tepsibe simítjuk, a tetejét 
kirakjuk a cseresznyével, és 180 fokra 
előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt 
készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, 
majd a tepsiben hagyjuk kihűlni. 

 Felszeleteljük, és porcukorral meghintve 
tálaljuk. 



Főzőcske  Rigó Ádám 

 

 Hagyományos görög saláta 

Egyszerű szilvás gombóc   

 A megtisztított paradicsomokat nyolcfelé 
vágjuk. Az uborkát megmossuk, hosszában 
félbevágjuk, a magjait kikaparjuk, majd 
felkarikázzuk. A lila hagymát meghámozzuk, 
félbevágjuk, felszeleteljük. 
 Az előkészített alapanyagokat és az olívabogyót 
tálba tesszük. Végül óvatosan beleforgatjuk a 
felkockázott fetát. 

 Az öntethez simára keverjük a citromlét az 
olívaolajjal, megsózzuk és megborsozzuk, majd 
a salátára locsoljuk. Szobahőmérsékleten, 
felszeletelt kenyérrel tálaljuk. 

 A szilvákat félbevágjuk, és mindegyik 
közepébe teszünk egy kiskanál fahéjas 
porcukrot a mag helyére.   

 A krumplit kockára vágjuk, puhára 
főzzük sós vízben, majd jól 
lecsepegtetjük, gyúródeszkára borítjuk és 
még melegen összetörjük, majd hagyjuk 
teljesen kihűlni.  

 Ezután megszórjuk liszttel és hozzáadjuk 
a tojássárgáját és a zsírt. 
Összegyúrjuk, és ha kell még liszt, 
szórunk hozzá egy keveset (csak annyit, 
hogy a tészta összeálljon).   

 Egy deszkát belisztezünk, a tésztát 
kettéválasztjuk. Először csak a felét 
nyújtjuk ki, mert így könnyebb vele 
bánni. Közben egy nagy fazékban 
felteszünk vizet forrni.  

 A kinyújtott tésztát kockákra vágjuk, 
rátesszük a szilvát és gombóccá 
formáljuk. A forró vízbe rakjuk, majd, 
amikor feljönnek a víz felszínére, 
további 2-3 percig főzzük, hogy a szilva 
megfőjön benne.  

 A zsemlemorzsát a zsíron világosbarnára 
pirítjuk, majd összekeverjük a fahéjjal és 
a porcukorral, végül a 
morzsába forgatjuk a megfőtt 
gombócokat.  



Érdekességek 

10 fotó, ami bizonyítja, hogy a világ még       
mindig képes meglepetéseket okozni 

 
1. Egy rendkívül szokatlan sírkő, ami szerint február 

30-án halt meg a tulajdonosa. 

 

 
2.„A kert gyomlálása közben 

megtaláltam a kutyám egyik régi 

(elveszett) teniszlabdáját." 

 

 

                                                                                                3.Szokatlan, fordított fejű kanál. 

4. Boltban talált szokatlan "ráncos" tojás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  5. Egy festéshez használt üvegpohár, aminek az alja kikristályosodott. 

 



Érdekességek 

6. Tengerparton talált kagyló, tele apró kagylókkal és tengerisün páncéllal. 

 

 

             7.  Egy csibe, aki négy lábbal született. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Egy billentyűzet, amint nem "backspace", hanem 

"oops!" felirat látható. 

 

       9. „Ma egy félkész pénzérmét kaptam vissza a boltban..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A Kínából rendelt csomag feladója a gyereke dolgozatába csomagolta a 

küldeményt...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: liked.hu, összeállította 

Porubsky Andi 



5 dolog magas Tátráról 

Magas – Tátra Rajczy Bélától 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ótátrafüredből Tarajkára az 
út siklóvasúttal 7-8 percig tart 
és 246 méteres. 

2008-ban hivatalos látogatást tett 
ide II. Erzsébet angol királynő. 

A város legrégibb nemzeti 
parkuk - TANAP. 

A területileg második 
legnagyobb város 
Szlovákiában (380 km2) 

Az idegenforgalom harmadik 
központja Tátrában a 
legmagasabban fekvő tátrai 
község (1’350m). 



Gyümölcsös álom – a 
szuperfinom nyári 
koktél 
Hozzávalók: 

 

 7 dl ananászlé 
 7 dl meggylé 
 1 l Canada dry gyömbérital 
 15 dkg magozott friss vagy 
fagyasztott meggy 

 jégkocka 
 lime-szeletek 

 Mixeld össze az ananászlevet a 
meggylével, majd öntsd fel a 
gyömbérrel.  
 Töltsd a koktélt nagyobb 
üvegkancsóba, add hozzá a 
gyümölcsöket.  
 Hagyd a hűtőszekrényben 1 órát állni, 
hogy jól lehűljön.  
 Koktélos poharakat tölts meg 
jégkockával, öntsd rá az üdítően friss 
koktélt. 

Teslenko Viki 



         Helyesírási kvíz 

Helyesírási kvíz                          

 

 a) muszáj    b) muszály 

a) sólyom  b) sójom 

a) sujkol  b) sulykol  c) súlykol 

(Ha nem tudnád mit jelent: hosszasan gyakorol)  

a) kulturált   b) kultúrált 

(Ha nem tudnád mit jelent: rendes, inteligens) 

a) tökéj   b) tökély 

Ha nem tudnád mit jelent: tökéletesség 

a) fiuk    b) fiúk 

a) előlről   b) elölről 



         Helyesírási kvíz 

Helyesírási kvíz                          

  

 

 

 a) nem csak   b) nemcsak 

a) kissebb   b) kisebb 

a) jegygyűrű     b) jeggyűrű 

a) légyszives  b) légy szíves 

a) egyelőre   b) egyenlőre 

a) Hagy    b) Hadd 



Az illem 
 

Az illem biztosítja azt, hogy kellő tisztelettel bánjunk egymással, és kellő fontosságot 
tulajdonítsunk egymásnak. 

- Az illem a társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége. 

-Már időszámításunk előtt is volt illem. 

-Az emberek már nagyon rég óta ismerik és használják az illemet, protokollt. 

• Az illem már az ókorban létezett. 

• Az illem koronként megváltozik, de az értelme ugyan az marad. 

• Aki betartja az illemszabályokat azt jobban elfogadják az emberek. 

Az etikett a francia udvarban keletkezett, az abszolutizmus 

világkorában. 

Három legnagyobb tévhit az illemről 

1. Az étteremben a férfi dolga asztalt 
választani?  

Javasolhat ő éttermet, és amikor megérkeztek a 
helyszínre, természetes, hogy előbb neki kell belépnie a 
helyiségbe, majd megtartania az ajtót, amíg belép a nő, és 
gálánsan előre engednie. Ezt egy intelligens férfitől 
elvárhatod. A nőnek kell asztalt, illetve széket is 
választani. 

2. A nőnek öt percet illik késni a 
randevúról?  

Ez egy egyértelmű NEM! A férfinak 5 perccel 
hamarabb kell jönnie a megegyezett időpontnál, 

viszont a nőknek 
percre pontosan kell jönnie. 

3. A szárnyasok combját lehet kézzel enni? 

Régi tévhit, hogy a szárnyasok combját lehet kézzel enni, 
és ennek megfelelően étteremben is gyakran látni 
embereket, akik gátlástalanul falatozzák a fehér húsokat 
evőeszköz nélkül. Az illem úgy kívánja, hogy a szárnyast 

csak akkor foghatod meg, ha a végét becsomagolták sztaniol papírba, így ujjaid nem fognak 
zsírban tocsogni, ha kézzel kívánsz étkezni. 



Nem csámcsogok. 
 

Nem beszélek teli szájjal. 
 

Nem eszem úgy, mint egy malac. 
 

Ha megettem az ételt, jelzem az evőeszközökkel. 
 

Nem böfögök hangosan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écsy Eszter 

A biológiai megnyilvánulások és kezelésük 

• dohányzás: a jogszabályok folyamatosan szigorítják 
a dohányzás szabályait. Alapszabály: aki dohányzik, 
úgy tegye, hogy ne zavarjon másokat. Ha valahol 
nincs hamutartó, ott nem illik rágyújtani. Nem illik 
szivarral, cigarettával, pipával a szájban beszélgetni, 
járni-kelni, bárhová belépni, a füstöt bárkire ráfújni. 



Cigarettával a szájban nem illik másnak tüzet adni. A zsúfolt utcán nem 
illik dohányozni, mert a parázs a tömegben sérülést vagy anyagi kárt 
okozhat. 
• csuklás: nem mások előtt kell elállítani; 
• ásítás: mások előtt nem illik, le kell nyelni; 
• tüsszentés: csukott szájjal, zsebkendőbe, az orrot és a szájat 
eltakarva. 
• fülvakarás, kézen kívül bármely testrészhez nyúlás 
magánügy! 
• köhögés: az eljárás ugyanaz, 
mint a tüsszentésnél. 

• szellentés: magánügy! 
• „kimenni” (wc-re): akkor kell, amikor lehet... 
• sminkelés, frizuraigazítás: magánügy! 
• fogpiszkálás: szintén magánügy, az asztalnál nem illik. 
• rágógumi: beszéd közben nem illik rágni. Az elrágott 

rágógumit diszkréten papírzsebkendőbe csomagolva a 
szemetesbe kell dobni, minden más megoldás sérti a jó 
ízlést 

Kállay Bianka 

Iskolai illem: 

• Illik köszönni a tanítóknak 

• Nem illik teli szájjal és zsebre dugott kézzel köszönni 

• Ne rongáljuk más tulajdonát 

• Vigyázzunk magunk és mások épségére 

• Csengetésre legyünk az osztályban 

• Az iskolában ne rohangáljunk, és ne vigyünk semmilyen veszélyes dolgot 

oda 

Hriagyel Dorina 

Hogyan köszönünk? 

• Nem zsebre dugott kézzel 

• Nem tele szájjal 

• Ülő társaságban a fiúk felállnak, ha mindkét nembeli idősebb személynek köszönnek 

• A lányok csak akkor állnak fel, ha idősebb hölgyet köszöntenek 

• Iskolában, ha belép a terembe a pedagógus, az osztálynak felállva kell köszöntenie.  

• Jelentés közben nem illik mocorogni, enni  

 

Tanóra alatti viselkedés 

• A tanuló köteles a becsengetést követően a tanteremben tartózkodni.  



• A pedagógus osztályterembe való belépésekor az osztálynak illik felállnia, majd 

jelenteni.  

• Tanóra alatt tilos mobiltelefon, vagy más eszköz használata, az óra zavarása.  

• Tanóra alatt, ha mondani valónk van, akkor illik jelentkezni, nem mások szavába 

vágni. 

Horváth Szofi és Urbán Sári 

Köszönés: 

• Köszönéskor illik a köszönt szemébe nézni. 

• A „viszlát” vagy „viszhall” köszönés önmagában elfogadott, de nyeglének hangzik. 

Hivatalos esetekben inkább ne használjuk. 

Kézfogás: 

• Mindig az idősebb nyújt kezet a fiatalabbnak, nő a férfinak, magasabb beosztású az 

alacsonyabbnak. 

• Ha mindkét fél kesztyűt visel, akkor lehet 

kezetfogni. Ha csak az egyikük, akkor neki 

a kézfogás előtt le kell azt venni. 

 

Iskolai etikett: 

• Vigyázzunk az iskola tisztaságára, rendjére. 

• Az iskolában nem szemetelünk és nem teszünk 

tönkre semmit. 

Tanóra alatti viselkedés: 

• A tanuló köteles a becsengetést követően a 

tanteremben tartózkodni. 

• A pedagógus osztályterembe való belépésekor 

az osztálynak illik felállnia. 

• Tanóra alatt, ha mondani valónk van, akkor illik jelentkezni és nem mások szavába 

vágni. 

Öltözködés: 

• Templomba fedetlen vállal menni illetlenség. 

• Az iskolai, vagy egyéb ünnepségeken, és színházba illik ünneplő ruhában menni.  

Ferencz Lilla 

 



Házimunka 

Igaz, jön a nyári szünet, de azért a sok-sok pihenés mellett ugye fogtok segíteni 

szüleiteknek? 

Na nézzük meg mit is kellene már tudnotok. S ha tudjátok is, tegyétek 

a szívetekre a kezeteket, csináljátok is? 

Vágjunk is bele! 

2-3 éves korban megkérhetjük, hogy 

• felvegye a játékokat a földről 
• dobja be a szennyes ruháját a szennyestartóba 
• segítsen megetetni a kutyát/macskát 
• segítsen feltörölni a kiömlött ételt/italt 
• segítsen beágyazni (például az ágytakarót az ágyra teríteni) 

4-5 éves korú gyerek 

• szét tudja választani a fehér és a színes ruhákat mosás előtt 
• összepárosítja a zoknikat mosás után 
• leporol felületeket 
• megöntöz virágokat (na jó, a nem túl kényeseket) 
• felsöpör egy kisebb söprűvel 
• segít megteríteni és leszedni 
• használja a szelektív hulladékgyűjtőt 

6-7 éves gyermek feladatai lehetnek 

• beágyazás 
• közreműködés az iskolai uzsonna elkészítésében 
• a megszáradt ruhák összehajtogatása 
• porszívózás 

• segítség a mosogatógép kipakolásában 

8-9 éves korosztály képes lehet 

• bepakolni a mosogatógépbe 
• összegereblyézni a faleveleket 
• elpakolni az összehajtogatott ruhákat 
• elpakolni a bevásárolt hozzávalókat 
• kivinni a szemetet 

10-12 éves gyereket pedig megbízhatunk 
azzal ezzel is: 

• feltörölje a padlót 
• egyszerű ételeket készítsen felügyelet mellett 
• tiszta ágyneműt húzzon 
• lemossa az autót 



Házimunka 

• kipucolja a fürdőszobát 

 

13 éves korban és afölött jöhetnek a 
nehezebb házimunkák: 

• a mosógép megtöltése (kivéve a trükkös ruhákat) 
• vacsora önálló elkészítése 
• ablaktiszítás (kivéve, ha az ablak emeleten 

helyezkedik el) 
• vasalás 

 

És most relax... 

itt egy kifestő, amivel megpihenhetsz: 



Szabály az szabály 

Sokan ismeritek az UNO játékot. Sokfelé megfordultam már, s nagy 
csodálkozásomra hiába próbáltam elmagyarázni, hogy neeeem jóóól 
játszátooooook… nem akartak nekem hinni. 

Most tényleg itt a kézzel fogható jel, hogy egy játékot csak akkor 
kezdj játszani, ha alaposan elolvastad és meg is értetted a szabályait. 

Az UNO készítője megerősítette, hogy nem szabad egymásra pakolni a +4 és 
+2 kártyákat. 

…mert sokan csak arra vártak, hogy amikor egy +4-es kártya előkerül az UNO-ban, akkor ott 
nem számít a család, nem számít a barátság, csak egy a cél: lehetőség szerint addig-addig 
pakolni egymásra a pluszos kártyákat, míg valaki a végén egy jó nagyot nem szív. 

De mi van akkor, ha azt 
mondanánk, hogy egész idő 
alatt rossz szabályok szerint 
játszottuk a világ egyik 
legnépszerűbb kártyajátékát? 
Így is van, az UNO a 
hivatalos Twitter fiókján 
emlékeztette a játékosokat a 
játék egyik elfeledett 
alapszabályára, ami szó 
szerint sokkolta a rajongókat. 

Nemrég a játék készítői úgy 
döntöttek, hogy a közösségi 
oldalukon keresztül 
tisztáznak valamit, amit a 

játékosok 90%-a biztos, hogy rosszul tudott ezzel a népszerű játékkal kapcsolatban. 

Eddig ugyanis, ha valaki egy +4-es lapot rakott elénk, akkor vakon rávágtuk a mi kezünkben 
lévő +4-es kártyát, és a +2-esekkel is a végtelenig tudtuk húzni egymás „szívatását” – ám 
kiderült, hogy minden eddigi UNO-partit rosszul játszottunk. Ahogy a hivatalos bejegyzésben 
is olvashatjuk ugyanis: 

NEM PAKOLHATJUK EGYMÁSRA A +4 ÉS +2 
KÁRTYÁKAT! 

A Twitter bejegyzésben egy rövid magyarázat is olvasható: vagyis, ha valaki +4-es vagy +2-
es kártyát rak le nekünk, akkor – hiába van nálunk pluszos kártya – nem rakhatunk rájuk 
semmit, egyszerűen fel kell húznunk az adott mennyiségű kártyát, majd az utánunk következő 
játékos következik. 

Most már talán tiszta vizet öntöttünk a szabállyal kapcsolatban a pohárba, s nem lesz további 

veszekedés, csak szabályosan játszott kártyaparti. 



 
 
Hádaj a kresli! 

Nakresli čo to je?! 

 
 

Mám to rada. Je biele, môže byt aj 

hnedé, aj sivé. Žerie mrkvu, alebo 

šalát. Je veľmi milé. Rada sa sním 

maznám. Môže to byť na farme. Aj 

rado skáče. Má dlhé uši. Má krátky 

chvost. Býva v drevenej klietke. 

  

Ja by som to chcela mať. Má mláďatá. 

Rada sa s nimi maznám. Sú biele, strakaté 

huňaté, ale aj čierne. Pijú mlieko. Majú 

fúzy. Sú domáce zvieratá. A zjedia občas 

to, čo my nezjeme. Majú dlhý chvost. 

 
Mám to rada len keď sú malé. Lebo keď 

sú veľké, tak sa ich bojím. Býva v búde. 

Majú radi kosti. Sú zlaté len keď sú malé. 

A radi štekajú. Zvykne strážiť dom. Má 

obojok. Asi to nemá rád. Ale to neviem. 

 
Rebeka Sándor 



Bermuda-háromszög	elméletei	

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                         

 

Elsősorban sok ember azt hiszi, 

hogy a Bermuda-háromszögben 

semmi különleges rejtély nem 

létezik. Azt állítják, hogy azok a 

repülők és hajók, amik 

elsüllyedtek a háromszögben csak 

viharok miatt rosszul jártak, mint 

máshol a Földön is. 

Sok kutató azt gondolja, 

hogy mágneses anomáliák 

vannak mivel az iránytűk 

nem jól mutattak. 

Vannak olyan emberek, akik azt 

állítják, hogy UFO okozza 

a baleseteket. 

A háromszöget Bermuda 

sziget, Miami és Puerto 

Rico alkotja 

Területe több 440 000 

mérföldnél, ezért 

képtelenség kikerülni. 

Sokan azt gondolják, hogy 

kalózok támadják meg 

a hajókat. 



Így alkotunk mi 

 

Harmadikosaink alkottak, s ha te is 

szeretnéd alkotásod a suliújságban 

látni, bátran állj neki, akár a 

szünetben: fess, rajzolj, költs verset 

vagy történetet…stb. 

Kallos Róbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sándor Rebeka 

 

 

 

 

 

 

 

Falanga Federica 

Stella Lucia 



Így alkotunk mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba Jázmin 

Németh Alexandra  



Így alkotunk mi 

 

 Sándor Rebeka 



Indiai horoszkóp 

Az indiai horoszkóp teljesen egyedülálló tulajdonsága, hogy nem csupán 
csak jellemezi a jegyeket, hanem életfeladatukat, vagyis a karmájukat is 
magába hordozza, így megfogalmazva azt, mikor teljesedhet ki az élete az 
adott jegy szülötteinek. 

Január 15. - február 13. – Krokodil 
E jegy szülötteire számtalan megmérettetés és kihívás vár az 
életben. Munkájába sok energiát és időt fektet, fontos 
számára a karrier, ám ez cseppet sem esik nehezére, 
szívesen munkálkodik. Szinte mindenkinél jobban vágyik 
ugyanakkor az elismerésre, amit viszont, ha nem kap meg, 

panaszkodóvá és megkeseredetté válik, ám továbbra is helytállást tanúsít. Ami a 
párkapcsolatokat illeti, rendkívül hűséges és kitartó típus, a kicsapongás nem kenyere. 
Hátránya, hogy jószívűsége és megfelelni akarása miatt könnyen kihasználható, így 
akarata ellenére erejét sokan hasznosíthatják. Élete akkor kerül egyensúlyba, ha 
képes megteremteni maga és szerettei számára a stabil, sőt, már-már fényűző anyagi 
körülményeket. 

Február 14. - március 14. - Korsó 
A korsó csendes, megbízható személyiség, akinek azonban nehéz a 
közelébe férkőzni. Nem túl harsány természete miatt sokan unalmasnak 
tartják, ám koránt sem az, csupán időre van szüksége a 
kibontakozáshoz. Ha olyan munkát végez, melyet szeret, remek 
munkaerő, ha viszont nem, kissé hanyagul végzi feladatait. A szerelmi életben is 
végletes ember, aki vagy imádja és elkényezteti kedvesét, vagy éppen valamiért 
meggyűlöli és piszkálja. Boldogsága attól függ, ki tud e bontakozni, s ennek záloga az 
egészséges önbizalom, melynek fejlesztésén sokat fáradozik. 

Március 15. - április 14. – Hal 
Kreatív, ötletgazdag, életvidám személyiség, aki szüntelenül az elismerést és a 

tökéletes boldogságot keresi. Igen kitartó és kommunikatív 
ember, akinek nagyon fontos a folyamatos elfoglaltság, 
ugyanakkor ne igazán csapatjátékos szellem, inkább 

magányos farkasként szeret dolgozni, ha úgy még nehezebb 
dolga is van. Párkapcsolatban ingen válogatós, nem keresi a 

kompromisszumokat, így meglehetősen későn lel rá az igazi, azonban, ha megtalálta, 
madarat lehet vele fogatni. Igazságtudata hatalmas, így akkor boldog igazán, ha mind 
erkölcsileg, mind pedig anyagilag elismerésre talál. 

Április 15. - május 15. – Kecskebak 
Rendkívül intelligens és tehetséges ember, aki ennek 
köszönhetően hamar, magas pozíciókat érhet el, ugyanakkor 
nehezen viseli a hosszú távú terhelést, így meglehetősen 
göröngyössé válhat életútja. Különösen fiatal korban 
meglehetősen naiv, így nehezen veszi észre, ha irigyei 
megpróbálják kifúrni helyéről. Élete első egyharmadában 

többnyire kicsapongó, az élvezeteket és a felhőtlen szórakozást kedvelő személyiség, 



Indiai horoszkóp 

aki azonban, ha megtalálja az igazit, képes megállapodni hosszútávon is. 
Boldogságának kulcsa, hogy tud-e tanulnia hibáiból, s így nem követi-e el azokat 
sorra, újra, meg újra. 

Május 16. - június 16. – Bika 
Barátságos, tehetséges és nagyon kedves személyiség a Bika, 
kinek a család mindennél fontosabb. Lételeme a pontosság és a 
precizitás, így rendkívül hasznos és érdemi munkaerő. 
Otthonában gyűlöli a rendetlenséget, így nagy energiákat fektet 
környezete megfelelő állapotban tartására. Párkapcsolatban 
hűséges és szerető társ, akinek mindene kedvese. Igazi romantikafüggő, aki jóformán 
napi szinten kedveskedik szerelmének, így hosszútávon kissé nehezen elviselhető 
lehet vele az együttélés a szabadelvűséget kedvelők számára. Boldogsága akkor 
teljesedik ki igazán, ha sikerül megteremtenie az igazi, családi légkört és a meghitt, 
meleg otthont, ahol igazán biztonságban érezheti magát. 

Június 17. - július 16. – Emberpár 
Életvidám, szellemes ember, ugyanakkor rendkívül nagy 
hangulatingadozásai vannak, mely tulajdonságát sokan nehezen képesek 
kezelni. Olyan, mintha egy testben két lelek lakozna, az egyik percben még 
vidáman nevetgél, majd egy pillanat múlva már élesen bírál, vagy 
vitatkozik. Örök kételkedő, semmit sem akar elsőre elhinni, vagy elfogadni, 
mert úgy véle, rajta kívül mindenki mindig csak össze-vissza beszél. 

Július 17. - augusztus 17. – Rák 
Érzelmes és érzékeny ember, aki azonban mindezt 

nem veri nagydobra, így sokan, rendszeres, már-már hűvös 
megnyilvánulásai miatt kifejezetten nagyképűnek és fennhéjázónak 
tartják, úgy gondolva, egy cseppet sem rendes, pedig ez nem igaz! 
Gazdag érzelemvilágából csak szerettei és (kiterjedt ismeretségei 
ellenére) szűk baráti köre részesül, ők azok, akik tudják milyen is 
valójában. A szerelem világában a tartós, erős kapcsolatok híve, s olyannyira 
berögződés ez nála, hogy szüntelenül attól retteg, elveszíti szerelmét, így rendkívül 
féltékeny és birtokló lehet. Élete akkor válik harmonikussá, ha megtanulja kezelni 
indulatait és a valójában benne lakozó szeretettel és segítőkészséggel tud fordulni a 
körülötte lévőkhöz. 

Augusztus 18. - szeptember 17. – Oroszlán 
Az Oroszlán a megújulás mestere, aki a legreménytelenebb 
helyzetekben is képes megtalálni a kiutat. Hihetetlenül gyors 
alkalmazkodó-képességének köszönhetően első osztályú 
munkatárs, aki képes, szinte észrevétlenül irányítani a munka 
menetét. Rendkívül materialista beállítottságú, így fontos számára 

a jó kereset és a mindig kellő mennyiségben rendelkezésre álló pénzmennyiség 
megszerzése. Kitartása általában gyümölcsöző, s hosszú távon képes elérni céljait. 
Nem feltétlen igénye a tartós kapcsolat, de, ha kialakul valakivel, igazi társ válik belőle, 
aki mindig tudja, minek is örülne legjobban kedvese. Akkor válik igazán boldoggá 
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élete, ha megtanulja nem csak elérni, hanem élvezni is a javakat és általában az 
életet! 

Szeptember 18. - október 17. – Hajadon 
Visszahúzódó, szorgalmas és kitartó ember, aki nem kedveli a 
feltűnést, s inkább a háttérből szereti kézben tartania dolgok menetét. 
Mindig lehet számítani rá, hatalmas energiákat képes felszabadítani, 
ha kell, hogy menjenek a dolgok. Lételeme a bizalom, s, ha egyszer 
csalódik valakiben, az egy életre elvágta magát előtte. Mivel nem 
megbocsátó típus, ráadásul távolságtartó is, csak kevesen tudnak 
igazán a bizalmába férkőzni, de ezt ő nem is bánja. Párkapcsolatban a 
legfontosabb számára szintén az, hogy megbízhasson párjában, s, ha 
átverik, hosszú időre képes elzárkózni a maga kis világába. 

Október 18. - november 16. – Mérleg 
Igazi társasági ember, aki egyszerűen oda van az ismerkedésért és 
az új impulzusokért. Jó vezető és közvetlen, kommunikatív 
személyiségéből fakadóan kiválóan elboldogul az üzleti életben. 
Jószívű és segítőkész, ám pontosan emiatt gyakran kihasználhatják 
kedvességét, amit önzetlensége miatt gyakran észre sem vesz. 
Érdemes tehát ügyelnie, mikor, kinek, miben is ajánlotta fel a segítségét. A 
szerelemben odaadó és ragaszkodó típus, de néha már túlságosan is, így, ha 
hosszútávon kiegyensúlyozottságra vágyik, kicsit hagyja érvényesülni párját, illetőleg 
környezetét is. 

November 17. - december 16. – Skorpió 
Energetikus, tevékeny és felettébb élénk személyiség, aki szinte 
bármilyen feladatot képes rövid idő alatt, ráadásul hibátlanul 
elvégezni. Nem is csoda, hogy ha karrierbe kezd, gyorsan, nagy 
magasságokat érhet el, azonban érdemes ügyelni közben arra, 
hogy ez ne a szeretteivel és családjával való kapcsolatainak 
felszínességét eredményezze. A párkapcsolatok terén kalandozó 
típus mindaddig, amíg meg nem találja az igazit, akit viszont hőn 

szeret, és akivel imád sok időt tölteni, nem számít, mibe kerül. Ha igazán boldog akar 
lenni, meg kell tanulnia bízni másokban, másokra is ráhagyni munkafolyamatokat, 
dolgokat, ne akarjon minden maga csinálni. 

December 17. - január 14. – Íj 
             Az Íj igazi, versengő, pergős típus, aki felettébb oda van a kihívásokért. 
Nincs is vonzóbb számára, mint egy új megmérettetés, melyben kipróbálhatja 
magát. Imád tanulni, a tudás megszerzése számára sport, azonban, mivel 
folyamatosan az új vonzza, általában ritkán mélyíti el magát egy-egy adott 
területen, így kissé felszínes. Remek vitázó, szereti, ha véleménykülönbséggel 
találkozik. A szerelmi kapcsolatok terén kissé túlságosan is kényelmes, így partnerére 
hárulhat minden, a kapcsolatukat érintő feladat. Boldogságának kulcsa, ha idővel 
felismeri, nincs mindig igaza! 



Versenyeredményeink 

Ebben az iskolaévben is sok alkalmatok volt magatokat kipróbálni. Mindenki másban 
tehetséges, s bízom benne, hogy a legtöbben meg is találtátok azt a versenyt, amiben 
megmérettetést tehettetek. 

Itt most felsorolom azokat a versenyeket, melyeken iskolánk a 2018/2019-es tanévben részt 
vett. S tőletek azt várom, hogy olvassátok végig, gondolkozzatok el azon miben vettetek részt -
akár sikeres megoldóként, akár próbafeltételként . De azon is gondolkozzatok el, mi az, ami 
esetleg a továbbiakban érdekelne titeket, melyre erőt, időt és bátorságot szerezhettek a nyári 
szünidő alatt. 

Most olvassatok, gondolkozzatok, utána pihenjetek egy jót, hogy szeptemberben nagy erővel 
újra/esetleg életetekben először részt vehessetek a Nagy Megmérettetésen. 

 

Magyar versenyek:  

1. Pislákoló mécses szavalóverseny – Komárom: 2 tanuló 

2. Tompa Mihály iskolai forduló 21 tanuló indult a versenyen. 

3. Tompa Mihály Szavalóverseny Országos Forduló – Rimaszombat: 2 

tanuló 

4. Gyurcsó István Szavalóverseny - Garamkövesd: 3 tanuló 

5. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál – Komárom: 2 tanuló 

6. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny Elődöntő - Bős: 8 tanuló  

7. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny Országos Forduló - Rozsnyó: 3 tanuló  

8. Szép magyar beszéd: Járási Forduló - Szenc: 2 tanuló. 

9.  Szép magyar beszéd: Járási Forduló - Kassa: 1 tanuló. 

10. Katedra Alsós Verseny: Országos Forduló – 

Dunaszerdahely: 1 csapat: 3 tanuló 

11. Sajó Sándor szavalóverseny – Ipolyság: 6 tanuló 
12. 7mérföldes csizmában heted7 határon át járási 

forduló– Diósförgepatony: 3 csapat: 12 tanuló 
13. 7mérföldes csizmában heted7 határon át – Országos 

forduló – Vásárút: 1 csapat: 4 tanuló 
14. Meseíró pályázat Nagyerdőért egyesület: 6 tanuló 

A világon mindenki tehetséges valamiben, és a kérdés csak az, 
van-e türelme addig keresgélni, amíg kiderül számára, hogy miben 

emelkedik ki az átlagból. 

Holch Gábor 

 

A tanulás azért van, hogy 
rájöjjünk, mihez van 

különleges képességünk. 

Leonard Bernstein 
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15. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a Mosolyvirág Nagycsaládosok 

Debreceni Egyesülete ÉLETMESE írói pályázat: 2 tanuló 

16. Csemadok somorjai és tejfalusi alapszervezetei által meghirdetett vers- és meseíró pályázat – 

Somorja: 8 tanuló 

17. V. Tehetségnap – Komárom: 2 tanulónk 

 

 

SULIÚJSÁG SZERKESZTÉSE – nagyon sokan vagytok � 

 

Szlovák versenyek: 

1. Šaliansky Maťko– járási forduló: 4 tanuló 

2. Poznaj slovenskú reč: elődöntő: 4 tanuló 

3. Poznaj slovenskú reč országos forduló – Újvár : 2 tanuló 

4. Ypsilon: 18 tanuló 

5. Hviezdoslavov Kubín járási forduló – Pozsony: 1 tanuló 

6. Vrátme knihy do škôl – 6 tanuló  

 

Angol versenyek: 

1. Angol olimpiász: 6 tanuló 

2. Angol olimpiász – járási forduló: 2 tanuló 

3. Englishstar: 15 tanuló 

 

Matematika versenyek: 

1. Pytagoriasz iskolai forduló: 26 tanuló  

2. Pytagoriasz járási fordulón eredményes megoldó: 

8 tanuló 

3. Kenguru 24 tanuló 

4. Katedra matek: benevezett és iskolai szinten 

dolgozott: 2 tanuló 

5. Zrínyi Ilona Matematikaverseny – 6 tanuló 

Környezetvédelemi versenyek: 

1. Természettudományi konferencia: 1 tanuló 

2. BVS enviro Víz fesztiválja: 4 tanuló 

3. Fotópályázat: 30 tanuló 

4. Domestos – verseny: alsó tagozat 

5. Zelený objetív – fotópályázat – 6 tanuló 

A tehetség az a képesség, 
amellyel az ember 
megvalósítja, amit 

elgondolt. 

Francis Scott Fitzgerald 

Önmagában a tehetség kevés a 
sikerhez, gyakorlás nélkül nem 
juthat a felszínre. Megfelelő 

hozzáállás, alázat, 
megbízhatóság, akarat - azaz 
kőkemény munka - nélkül nincs 

igazi siker. 

Miller Zoltán 

A zseniknek is csak két 
kezük és tíz ujjuk van. 

Robert Ludlum 
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Sportversenyek: 

„itt nem sorolom fel hány tanuló...! 

1. IV. Diákolimpia - Dunaszerdahely 

2. Kézilabda - Bieloruská iskola: 1.- 2. osztály, 3.-

4.osztály, 5.-6.osztály tanulói 

3. Sportnap az iskolánkban: 1-2.osztályosok, 3-4-

5.osztály, 6-7-8-9. osztály tanulói 

4. Tipos Liga 1-2. és 3-4. osztály 

5. Sporttal a gyerekek lelki fejődéséért 5-6. osztály 

6. Hádzaná 5-6. osztály 

7. Tipos Minihandball – Cíferben: alsó fokos tanulóink  

8. A pozsonyi II. kerület kézilabda bajnokságán iskolánkban – Felső fokos 

lányok 

9. Kidobó bajnokság 5-6.osztályos lányok 

10. Iskolák közötti sportnap: alsós és felsős tanulóink 

 

 

Informatikai versenyek: 

1. IBobor: 34 tanuló: 20 sikeres megoldók 

2. Code. Org – 3-9. évfolyam tanulói 

 

Rajzversenyek: 

1. Harmos Károly: 2 tanuló 

2. Petőfi Sándor és a Kőrösi Csoma Sándor program közös, Legkedvesebb magyar népmesém 

című pályázat: 1 tanuló 

3. Szivárványos álmok: 21 tanuló 

4. Most/Híd: Ženy a profesije v modernom živote: 

22 tanuló 

5. Rajzolj és nyerj: 21 tanuló 

6. Môj prvý dotyk s vedou: 4 tanuló 

7. Zápaľky v rukách detí: 13 tanuló 

8. Vianočná recyklácia: 2 tanuló 

9. Karácsony csillaga: 7 tanuló 

10. Moje ľudské práva: 4 tanuló 

11. Maľovačky: 18 tanuló 

12. Biblia očami detí: 7 tanuló 

13. Estöri rajzpályázat: 1 tanuló 

14. Zászlós magyar rajzpályázat: 1 tanuló 

15. A Duna arcai: 12 tanuló 

Mindenki boldog, jegyezd meg, 
fiam, aki megleli, hogy mihez 

van tehetsége. Aki a 
tehetségétől gyönyört kap és 

kenyeret. Meglelni a 
tehetségünk, ez a legnagyobb 

dolog a világon, amit 
elérhetünk. 

Cserna-Szabó András 

A tehetség és az elszántság 
képes akár szupersztári 

magasságokba is repíteni az 
embert. 

Barabási Albert-László 

Nem egyetlen embernek 
adják oda minden 
ajándékukat az istenek. 

Jean le Rond d`Alembert 



Versenyeredményeink 

Ezen kívül nagy köszöntek jár az összes iskolában és iskolán kívüli fellépések 

részvevőinek: szavalóinknak, énekeseinek, táncosainak. 

S nem utolsó sorban hatalmas gratuláció az iskolánk kívül is elért 

eredményeitekhez, legyen akár sport-, zene-, színjátszás-…s folytathatnám a 

(szerencsére) hosszú sort. 

Ügyesek vagytok! 

Mert minden ember tehetséges, csak meg kell találni miben, s ha megtaláltad, ne 

engedd el…foglalkozz vele, s meglátod megéri! 

Bittera Katus 
 

S egy kis útravaló az emberré váláshoz:  



Búcsúzunk a 9. osztálytól 

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.  

Az éjtől reggel, a nappaltól este, 
A színektől, ha szürke por belepte, 
A csöndtől, mikor hang zavarta fel, 
A hangtól, mikor csendbe halkul el, 
Minden szótól, amit kimond a szánk, 
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, 
Minden sebtől, mely fájt és égetett, 
Minden képtől, mely belénk mélyedett, 
Az álmainktól, mik nem teljesültek, 

A lángjainktól, mik lassan kihűltek, 
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 

A kemény rögtől, min megállt a lábunk. 
 
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,  
Mert minden csönd más, - minden 
könny, - vigasz,  
Elfut a perc, az örök Idő várja,  
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,  
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.  
Hidegen hagy az elhagyott táj, - 
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.  
És mégis mondom néktek:  
Valamitől mi mindig búcsúzunk. 

(Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk) 



 

by SIB 


