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HÍ REK 
 

 

Adventi gyertyagyújtás Budakalászon 

 

Városunkban már több éve hagyomány, hogy a 
karácsonyvárás időszakában hétről hétre más-más 
oktatási intézmény készül az alkalomhoz illő mű-
sorral, melyet a város adventi koszorújánál mutat 
be közösségi élményt nyújtva az ide látogatók szá-
mára. December 8-án a Kalász Suli 5.b osztálya 
mutatta be karácsonyi verseit, dalait nagy örömmel 
és lelkesedéssel a gyertyagyújtás alkalmából. A 
gyerekeket Szabó Anikó és Németh Nikolett készí-
tette fel. 

Ünnepi műsor a Faluházban 
 

A Budakalászi Egészségklub  december 13-án ren-
dezett karácsonyi ünnepén műsorral lépett fel a 3. 
a osztály. 

 
A kicsik a karácsonyi versekkel, népi köszöntők-
kel, dalokkal és furulyajátékukkal hozzájárultak a 
meghitt hangulathoz. Az Egészségklub tagjai és a 
megjelent vendégek egyaránt nagy örömmel, hálá-
val fogadták diákjainkat. 
A gyerekeket Németh Péter kísérte gitáron és M. 
Tóth Éva tanító néni készítette fel. 
 

Karácsony a suliban 
 
A 2018-as év zárását különleges módon ünnepel-
tük a Kalász Suliban. 
 

 
 
Iskolánk diákjai, tanárai, szülői közössége együtt 
nézhette végig az iskola udvarán az 5. b osztály 
ünnepi műsorát, majd karácsonyi dalok éneklésé-
vel tettük felejthetetlenné ezt az estét. A program 
végén az időközben elkészült forró tea kíséreté-
ben beszélgethettünk, és kívántunk egymásnak 
áldott, békés ünnepeket és jó pihenést a szünetre. 
 
Köszönjük ezt a csodaszép estét minden résztve-
vőnek és szervezőnek! 
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HÍ REK 
 

 

Mondj le egy csokiról! 
 

2018 decemberében ismét gyűjtést rendeztünk a 
“Mondj le egy csokiról!” program keretében. 
Nagy örömünkre iskolánk diákjai jó szívvel ada-
koztak, így tetemes mennyiségű édesség kerül-
hetett az ajándékcsomagba. Idén a Sztehlo Gá-
bor Gyermekotthon fogyatékosokat befogadó 
otthonába látogattunk el a diákönkormányzat 
képviselőivel, s vittük el a Kalász Suli ajándékát 
az otthon lakói számára. 

 
 

Megható és mélyen érintő délelőttben  
volt részünk. 

Dobogós helyezés országos rajzversenyen 
 

Az Országos Széchényi Könyvtár által kiírt Mini-
átort Budára! című pályázaton iskolánk tanulói is 
részt vettek. Karsai Lora (6. b) munkájával az 5-
6. osztályos diákok között 3. helyezést ért el. Má-
tyás királyról készített kódexlapját saját korcso-
portjában több mint 250 beérkezett pályaműből 
választották ki. A díjat ünnepélyes keretek között 
2019. január 19-én egy jelmezes bálon vehette át 
Lora. 

 
A képek illusztrációk. 

 
 

A kislánynak és tanárának, Tőke Ferencnek is 
szívből gratulálunk! 
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HÍ REK 
 

 

Újabb szép helyezések német nyelvi  
versenyeken 

 
Iskolánk diákjai több kategóriában értek el kima-
gasló eredményt. Száznál is több csapat mérte 
össze tudását. 
 
A Herbst in den DACH-Ländern országos leve-
lezős csapatversenyen Junior 1 kategóriában az 5. 
c csapata 7. helyezést ért el. A csapat tagjai: 
Schuster Maximiliam, Nagy Bogi, Kovács Lázár, 
Okányi Csenge. 
 

 
 
 

 
 
Erste Schritte kategóriában az 5. b csapata - 
Zámbó-Digruber Léna, Mészáros Botond, Nagy 
Márton, Bencze Zoltán - lett 18. helyezett. 

 
 

 
Az 5. c csapata ebben a kategóriában is verseny-
zett. A diákok - Gregus Mira, Hersics Dorka, Ki-
rály Gergő és Hornung Villő - a 25. helyezést ér-
ték el. 
 
A gyerekeket Németh Nikolett tanárnő készítette 
fel. Gratulálunk a szép eredményekhez! 
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                 HÍ REK 
 

 

ADJ ESÉLYT! - Csillagbusz 

 

Iskolánk részt vesz a „Csillagbusz Inklúziós 
Intervenciós Program” hatásvizsgálatában. 
  
A kutatást az MTA-ELTE Autizmus Szakmód-
szertani Kutatócsoport munkatársai végzik. 
A kutatási feltételek alapján a 3.c osztály vesz 
részt a programban. Az osztály szülői közössé- 
gének beleegyezésével, Simon Judit és Tarcsiné 
Duró Edit tanítók vállalták a program leve-
zénylését Siposné Balogh Anna gyógypedagó-
gus koordinálásával.   
 

 
  
„Csillagbusz” program a sajátos nevelési igényű 
tanulók beilleszkedését, az osztályközösségek 
formálását szeretné megtámogatni gyakorlati 
ismeretek és eszközök átadásával. 
Bízunk benne, hogy olyan ismeretet sikerül el-
sajátítanunk és kipróbálnunk a kutatás kereté-
ben, amivel az iskolánkba járó autizmus spekt-
rum zavarban és egyéb sajátos nevelési igény-
ben érintett tanulóink számára megkönnyíthető 
a kortárs közösségbe való beilleszkedés, a többi 
tanuló számára pedig stratégiát, segítséget nyújt 
az érintett tanulók elfogadásához. 
Integráló iskolaként szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hogy lehetőségünk van részt venni 
a „Csillagbusz” programban. 
 
A kutatással kapcsolatos információk itt érhető-
ek el: http://maszk.elte.hu/ 
 

 

Boldogságórások jótékonykodása 
 
A Jobb Veled a Világ Alapítvány, a Libri 
Könyvesboltok és a Mesekő Alapítvány közös 
együttműködésével „Váltsuk valóra a mesé-
ket!” címmel országos jótékonysági kam-
pányt indított, melynek keretein belül arra 
buzdították a szülőket, nagyszülőket, gyerme-
keket, hogy legalább három gyerekkönyvet/
mesekönyvet adjanak le az ország nagyvá-
rosaiban kihelyezett Libri gyűjtőpontokon, 
hogy a kampány lezárulását követően a Mese-
kő Alapítvány el tudja juttatni az így össze-
gyűjtött könyveket a rászoruló családok és 
gyermekek számára. 
 

 
 
És amit csak mi, boldogságórások adhat-
tunk a kampányhoz: 
 
A „Jó cselekedetek” hónapja közeledtének 
alkalmával, a gyerekekkel közösen készítet-
tünk egyedi könyvjelzőket, melyeket a köny-
vek mellé ajándékozhattunk. 
 
Iskolánk tanulóinak jóvoltából, közel 200 
db gyönyörű könyvjelző gyűlt össze. 
 

Konkolyné Kazsu Monika 
Boldogságprogram 

http://maszk.elte.hu/
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Rendhagyó magyarórával ünnepeltük  

a magyar nyelv napját 

 

A Magyarország Országgyűlése 2011-ben fo-

gadta el az Anyanyelvápolók Szövetségének 

javaslatát, melynek értelmében november 13-át 

a magyar nyelv napjává nyilvánították. Ezen a 

napon fogadták el 1844-ben azt a törvényt, 

amely kimondta, országunkban hivatalos nyelv 

a magyar. Érdekes, hogy éppen november 13-án 

nyitotta meg kapuit Széphalmon a Magyar 

Nyelv Múzeuma is 2008-ban. 

 Iskolánkban rendhagyó módon emlékeztünk 

meg e jeles napról.  Néhány felső tagozatos ta-

nulónk egy rendhagyó magyarórán vehetett 

részt november 27-én. Dr. Balázs Géza nyel-

vész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi 

tanár, intézetigazgató-helyettes (ELTE-BTK—

Mai Magyar Nyelvi Tanszék) tartott órát a ma-

gyar nyelv szépségéről, különlegességéről, játé-

kosságáról.  

„Egész nemzeti műveltségünk  

anyanyelvünkön alapszik.”   

(Bárczi Géza) 

 

 

„Szép magyar beszéd” verseny volt  

iskolánkban 

 

Ezt a verseny felső tagozatos diákoknak rendezték 

a magyar kultúra napján, január 22-én. Két kategó-

ria volt: az 5-6. és a 7-8. osztályé. Ezen a versenyen 

összesen 11-en indultak. Először egy szabadon vá-

lasztott szöveget kellett bemutatniuk, amit előtte 

nagyon sokszor elolvashattak. Ezután pedig kaptak 

egy kötelező szöveget, amit szintén szépen hangoz-

tatva, hangsúlyozva, értelmezve, hallhatóan és ért-

hetően kellett felolvasniuk. 

Kategóriánként két-két diák jutott tovább a pomázi 

területi versenyre. Ők képviselik iskolánkat: Károly 

Virág (5.a), Szendrei Sára (6.a), Boros Blanka (7.a) 

és Kiss Bíborka (8.a).  

Gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk a követ-

kező fordulóhoz! 

Lakatos Flóra 

 

 

HÍ REK 
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HÍREK — SPORT 

 

 

 Mikulás-kupa 
 
December 2-án az Aquaworld-ben a Kovács 
Ági úszóakadémia által megrendezett Mikulás-
kupa úszóversenyen Halász Benedek 2.a osztá-
lyos tanuló 25 m hátúszásban, valamint 50 m 
gyorsúszásban első lett. Gratulálunk neki! 

 
 

Suli Röplabda Bajnokság 
 

 
2018. december 2-án a Suli Röplabda Bajnoksá-
gon 7-8. osztályos tanulóink képviselték a Ka-
lász Sulit. Csoportunkban egyedül a Református 
Gimnázium csapata bizonyult jobbnak, amely 
nagyrészt igazolt versenyzőkből állt, így végül 
csapatunk nagyszerű játékkal ezüstérmet szer-
zett. 
 

 

 

Asztalitenisz diákolimpia 

  

Nagy Boglárka, 5.c osztályos tanulónk december 
8-án részt vett az asztalitenisz diákolimpia me-
gyei döntőjén. Bogi ellenfelei között több ver-
senyzői múlttal rendelkező induló is volt, így kü-
lönösen büszkék lehetünk az elért 4. helyezésre. 

 
Röplabda 

 
A Magyar Röplabda Szövetség által december 9-
én rendezett versenyen alsós tanulóink közül Ki-
rály Luca, O. Szabó Emília, Szamosvári Döníz 
alkotta csapat 4., míg a Lukácsa Flóra, Istók Bri-
gitta, Hajdú Alex összetételű csapat 2. helyen 
végzett. Felsősök közül Nagy Boglárka, csapatá-
val 4., Jolsvai Petra 2. helyezést ért el. 
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HÍREK — SPORT 

 

 

 

Aranyvasárnap volt decemberben  

judosainknak 

A budakalászi dojo kitűnő eredményeket ért el a 
Decathlon Judo kupán. 

 
 

A már hagyományos judo Mikulás-kupát idén 
ötödik alkalommal rendezték meg Dunakeszin, 
ahol több mint 80 gyerek lépett tatamira, hogy 
bizonyítsa felkészültségét. A budakalászi iskola 
tanulói sokak elől hozták el az érmeket. 

  

 

A helyezést elért diákjaink névsora a következő: 

 

 

Fekete Anna 1. hely 

Kupán Ábel 1. hely 

Marekkel Botond 1. hely 

W. Vàgi Barnabás 1. hely 

Bubán Máté 1.hely 

Orosz Máté 3.hely 

 

Gratulálunk a sikeres szerepléshez! Köszönjük a 
felkészítést a mestereknek! 

 

Jéghoki Road Show 
 

Izgalmas program keretében ismerkedhettek 
meg az első és második osztályosaink a jégko-
ronggal december 12-én. Iskolánkba érkezett a 
Gyere hokizni! Road Show, melynek keretében 
Szuper Levente, világklasszis jégkorongozónk 
népszerűsítette ezt az izgalmas sportágat.  
A gyerekek megismerkedhettek sportpályafutá-
sával, a jégkorongsikerekkel, majd játék és kö-
tetlen beszélgetés kezdődött. A bemutató végén 
hokikorongból építhettek gúlát a diákok, és Le-
vente dedikált fényképét is megkaphatták az 
érdeklődők. 
 

 
 

Reméljük, sok kis diákunkkal találkozhatunk 
majd a budakalászi „KÖZÖSJÉG”-en. 
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HÍREK — SPORT 

 

 

Gólkirály a 2. a osztályban 

 

Decemberben rendezték meg Mogyoródon az 
U9-es futballkupát, ahol nyolc csapat mérte ösz-
sze erejét. 

A legtöbb gólt rúgó játékos több mint 60 gyer-
mek közül került ki.  

Mészáros Magor összesen kilenc gólt rúgott a 
mérkőzéseken, így ő lett a kupa gólkirálya. 

Szívből gratulálunk neki!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havas élmények 
 

Január elején Ausztr iában síelt néhány diá-
kunk. A szállásukról, Kőszegről utaztak naponta 
a szomszéd országba, hogy lecsúszhassanak 
Mönichkirchen leejtőin. Délelőttönként Nagy 
Zsófia tanárnő és Végh Attila igazgató úr oktat-
ta a gyerekeket a síelésre, délutánonként pedig 
szabadon csúszkálhattak a hóesésben.  
Esténként közös játékokkal, csocsózással, szau-

názással töltötték az időt a diákok és a családok. 
 
A tábor végén versenyt rendeztek. Voltak olyan 
gyerekek is köztük, akik idén vettek részt elő-
ször ilyen programon, s elmondásuk szerint na-
gyon jól érezték magukat, élményekkel gazda-
godtak.  
 
 
Élménybeszámoló: 
 
Idén voltunk először a sulival síelni. Nagyon jól 
éreztük magunkat. Szuper volt a társaság, sok 
barátot szereztünk a táborban. Nagyon élveztük 
az esti csocsózást, a különböző játékokat. Ezek 
olyan dolgok, amelyeket az ember sokra tud ér-
tékelni. A pályák is jók voltak, nagyon szép volt 
a kilátás. Máskor is szívesen megyünk. 
 

Károly Virág,  
Sinka Dorka és Sinka Virág 
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DIÁK KÉRDEZ, TANÁR FELEL 

 

 

Interjú Vetró Mátyás tanár úrral 

„Szívesen adom át a tudásomat és a 

 sport szeretetét” 

- Miért választotta a tanári pályát? 

- Elsősorban sporttal szerettem volna foglalkoz-

ni, és a Testnevelési Egyetemen a testnevelő 

szak volt a legjobb, ezért lettem tanár. 

- Szereti a munkáját? Miért? 

- Szeretem a munkámat, mert nagyon sok szere-

tetet kapok a gyerekektől, úgy érzem, könnyen 

megtalálom velük a közös hangot. Nagyon szí-

vesen adom át a tudásomat és a sport szeretetét 

nekik.  

- Mit tanít? 

- Testnevelést. 

- Szeretne valami mást is tanítani? 

- Nem. Azt gondolom a testnevelés az, amit hi-

telesen tudok tanítani és azt szívesen is teszem. 

- Van-e saját választott sportja? Mi az? 

- 6 éves koromban kezdtem el sportolni. Ez idő 

alatt több mindent is kipróbáltam. 10 évig kara-

téztam, egy évet kézilabdáztam és 5 évet fociz-

tam. 

 

- Versenyzett korábban? 

- A több mint 20 éves sportmúltam alatt szinte 

végig versenyeztem. 

- Volt kiemelkedő eredménye? 

- Karatéban gyermek és ifjúsági világbajnoksá-

gon szereztem bronzérmet 10 évesen. Egy íror-

szági nemzetközi versenyen én voltam a torna 

legeredményesebb versenyzője. Ezeken kívül 15

-szörös országos bajnoknak mondhatom ma-

gam.  

- Indultak, indulnak-e tanítványaival verse-

nyeken? 

- A különböző diákolimpia versenyeken több 

tanítványom is indult, indul, valamint az alsó 

tagozatos manó röplabdásaim is vettek már részt 

versenyeken. 

- Milyen sportot ajánl nekünk télre? Miért? 

- Mindenkinek ajánlom a síelést vagy snow-

board-ot, ha van rá lehetőség, mindenképp érde-

mes kipróbálni. Ezeken kívül mindenki számára 

elérhető téli sport a korcsolya. 

- Ön most is sportol, jár edzésekre? 

- Jelenleg nem sportolok versenyszerűen, de he-

tente járok focizni, kosarazni amatőr szinten és 

rendszeresen végzek erőnléti edzéseket.  

- Mi a hobbija? 

- Szerencsésnek mondhatom magam, mert a 

munkám a hobbimhoz kapcsolódik, ez pedig a 

sport, bár jóval több annál... 

- Szeret utazni? Hová? 

- Szeretek utazni, megismerni más országok 

kultúráját. Egyszer szeretnék eljutni az Egyesült 

Államokba. Ahová pedig bármikor visszamen-

nék, az Barcelona. 

 Lakatos Flóra 
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Nagy-May Villő: Modern világ 

 

Mily ellustult ez a nép! 

Bár még akad, ki talán túlél. 

Segítőkész, aranyos? Dehogy! 

Ez a nép egy nagy lakatos. 

 

Friss levegő, erdő? 

Dehogy! Kuka, telefon, trágyadomb. 

Ez a népi fogalom. 

Csak egy suba kellett meg egy kalap, 

Aztán indulhatott a kaland. 

 

Most meg se szó, se beszéd, 

A telefon itt a tét. 

Boldog volt az ember, 

Míg a telefont nem találta fel. 

Régen bezzeg mindent meg kellett enni! 

Most meg dobjuk ki? 

 

Még alszotok? A lajhár is korán kel nálatok. 

Fogtatok már papírt a kezetekben? 

Vagy csak a telefon jár az eszetekben? 

Emlékszel a régi szép időkre? 

Mikor még telefon nem volt a kezünkben? 

 

 

Rappek mennek reggel-este, 

Michael Jackson csalódott lenne. 

A görög ábécét meg kell tanulni! – 

Jelenti ki Laci bácsi. 

 

Megtanulni ,dehogy fogom, 

Én a telefont nyomkodom! 

Ez itt a vég, a modern világ lép. 

 

A magyar kultúra napja 

 

Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be 

a Himnuszt. 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a 

magyar kultúra napját.  

A magyar himnusz az egyetlen állami himnusz, 

amelyet semmilyen törvény, uralkodó kormány 

vagy országgyűlés nem tett kötelezővé a rendszer-

váltásig. A Himnuszt többször is betiltották, át is 

akarták írni.  

Több országban is szépnek tartják a magyarok 

himnuszát, de más nemzeteknél inkább moder-

nebb, pörgősebb a zenéje és a szövege is, de a mi-

énk inkább múltba tekintő, lassabb tempójú. A 

mai himnuszunk előtt a magyarok katolikus nép-

himnusza a Boldogasszony anyánk és Ah, hol 

vagy magyarok tündöklő csillaga volt, és a refor-

mátusoké pedig a Tebenned bíztunk elejétől fogva 

kezdetű ének.  A Himnuszt Erkel Ferenc zenésí-

tette meg. Először 1844. július 2-án a pesti Nem-

zeti Színház ének- és zenekara mutatta be.  

Kőrösi Laura 

 

 

KULTÚRA — DIÁKTOLL 
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KULTÚRA — KÖNYVAJÁNLÓ 

 

 

Andersen, a romantikus meseíró 

 

„Szép mese az én életem, gazdag, boldog mese” 

– írja Életem meséje című önéletrajzi írásában 

Hans Christian Andersen.  

A dán meseíró egy szegény foltozóvarga fiaként 

gyönyörű környezetben nevelkedett. Nehéz sor-

sa volt. Dolgozott gyári munkásként, pincér-

ként, volt inas egy szabónál, énekes, balett-

táncos és színész, de próbálkozásai kudarcba 

fulladtak. Színműírónak is jelentkezett, ám nem 

nyerte meg a színház pályázatát. Az intézmény 

igazgatója azonban felfigyelt tehetségére, párt-

fogásába vette, így ösztöndíjat kapott, tanulha-

tott, verset, drámát, daljátékot és útirajzot írt. 

Szívesen utazott. Magyarországon 1841-ben 

járt. Munkáját hazájában és külföldön is elis-

merték. Szülővárosa, Odense díszpolgára lett 

1867-ben.  

Andersen első meséit gyermekkori élményei 

ihlették. Írásainak sajátossága a tárgyak életre 

keltése. Ilyenek például: A rendíthetetlen ólom-

katona, A teáskanna. Írásaiban fellelhetők a ro-

mantika jellemzői. Nyelvezete a természetes 

beszéd elevenségével és a költői szófűzés pon-

tosságával hat. Meséit olykor átszövi a tréfa és 

az irónia.  

Költőink közül például Babits Mihály nagyon 

sokra értékelte Andersen munkásságát. Azt pe-

dig talán nem is tudjátok, hogy Andersen 16 

meséjének első magyar fordítója Szendrey Júlia 

(Petőfi Sándor felesége) volt. Ez a válogatás 

1858-ban jelent meg Pesten. 

A császár új ruhája című meséjéből Ránki 

György készített operát, a Pomádé királyt.  

 

Berg Judit, Kertész Erzsi:  

A négy madár titka 

 

Kiki, általános iskolás diák, a legjobb barátja 
Gerda. Osztályukkal az elmúlt héten a Várostör-
téneti Múzeumban jártak, ám egyszer csak el-
tűntek. Gerda nagypapája madarakkal foglalko-
zik, és kifejlesztette a madárrá változtató csoda-
szert. Kiki kutatott a rejtély után.  

Darázs Rudolf (ismert nevén DR) és még két 
gazfickó, akik keresett bűnözők voltak, le akar-
tak csapni a professzor találmányára. Ibolya, aki 
házvezetőnő volt a professzor villájában, egyre 
rosszabbul érezte magát egyedül.  Mi fog történ-
ni vele a nagy ijedtség mellett? Kideríti Gerda, 
hová lett a nagypapája? Mindezt megtudod, ha 
elolvasod a könyvet.  

 

Nagy Márton Vilmos  
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TECHNIKA 

 

 

Az autó 

 

Szinte minden fiút érdekelnek az autók. A szá-

guldozás, a menő külsejük és az a mély, erős 

hangjuk.  

 

Engem mindig a régi old-timerek érdekeltek 

jobban, persze ez nem azt jelenti, hogy nem fog-

tak meg a tűzpiros verdák. De vajon hogyan ju-

tottunk el idáig? 

Európa legidősebb kocsiábrázolása a budakalá-

szi kocsi, ami valószínűleg i.e. a 3. évezredben 

készült. A kis kerámiaedényt 1953-ban találták 

meg a településünkön. Magyarország legismer-

tebb leletei közé tartozik.  

A Kárpát-medence fontos állomás volt a kerék 

Mezopotámiából való elterjedésében. Svájcban, 

Olaszországban, Dél-Németországban talált 

sziklába vésett képecskéket már régóta isme-

rünk, de a Szaharában csak pár éve találták meg 

a kövekre karcolt kerék- és kocsiábrázolásokat, 

a „sziklaművészet” több mint 500 emlékét. Már 

egy jó ideje ismertek Kis-Ázsiából és Közép-

Európából az agyagból vagy fémből készített 

kerekek, a négyzet alakú kocsiszekrény és a ko-

csit húzó állatok miniatűr modelljei.  

A Kárpát-medencéből azonban több mint száz 

kocsimodellt ismerünk a Kr. e. 3500–1500 kö-

zötti időből.  

Az autó és a magyarok története az újkorban is 

szorosan összekapcsolódik.  

 

A kocsi szó azon kevés magyar szó közé tar-

tozik, melyet az európai és a szláv nyelvek is 

használnak. A kifejezés Kocs községre utal, 

ahol a kocsigyártás egyik jellegzetes formája 

alakult ki. Talán kevesen tudják, hogy a Kau-

kázus környékén a könnyű szekeret mind a 

mai napig „madzsarnak” hívják. 

A XIX. századtól fellendült a magyar autó-

gyártás. Számos hírességet adtunk a világnak 

ezen a téren. A sort lehet talán Csonka János-

sal és Bánki Donáttal kezdeni, akik a karbu-

rátort (porlasztót) találták fel. Csonka építette 

meg az 1900-as évek elején az első magyar 

autót. 

Érdemes megemlíteni Galambos Józsefet is, 

aki a híres Ford T-modellt tervezte. Ez az első 

sorozat-gyártásban készült autó, melyből 

évente két milliót is gyártottak. 

 
Nagy Márton Vilmos  

 

 

 

 

 

Kép:  www.kozterkep.hu  
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ZENE– ÉS FILMAJÁNLÓ 

 

 

Az igazi csoda 

(Családi film) 

 

Senkinek sem könnyű egy új suliba belépni…  

Alsóból felső tagozatra kerülve sok-sok akadállyal 

kell megküzdenie egy diáknak. Új tantárgyak, új 

tanárok, új elvárások, s ha ehhez még egy teljesen 

új környezet is járul, mindez alaposan megváltoz-

tatja a hétköznapokat. Az a gyerek, aki korábban 

magántanulóként végezte el az 1-4. évfolyamot, 

még nehezebb helyzetben van az 5.-be lépve. 

Auggie Pullman hiába kedves, vicces, okos fiú, 

arcdeformitással született, és eddig édesanyjával 

tanult otthon. Az iskolában kezdetben nehezen fo-

gadták el a társai, pedig Auggie leginkább igazi 

barátokra vágyik. A családja szeretete azonban 

erős támaszt, menedéket jelent számára.  

 

 

 

 

 

 

 

Ho-

gyan sikerül a főszereplőnek elfogadtatnia magát a 

diáktársaival? Ha megnézed a filmet szüleiddel, 

minden kiderül.  

Szereplők: Auggie Pullman - Jacob Tremblay; 

Isabel Pullman - Julia Roberts; Nate Pullman - 

Owen Wilson; Via Pullman - Izabela Vidovic; Mr. 

Tushman - Mandy Patinkin; Mr. Browne - Daveed 

Diggs 

Rendező: Stephen Chbosky (2017) 

Forrás: https://port.hu/adatlap/film/mozi/az-igazi-

csoda-wonder/movie-188471 

Az Alma zenekar 

(Alsós diákoknak) 

 

Az Alma zenekar egy gimnáziumi barátságból 

fejlődött ki 1996 nyarán. Az alma nevet onnan 

kapta, hogy az első CD-jük [valójában kazettá-

juk] neve „Alma” volt.  

Érdekes, hogy az első lemezükből több száz da-

rabot jótékonysági célra ajánlottak fel. Először 

a Marczibányi téri Művelődési Házban tartott 

sajtótájékoztató keretében  mutatták be dalaikat, 

művészeti mentorunk Bródy János ajánlásával. 

Amikor elkezdtek zenélni, még csak felnőttek-

nek játszottak, s  egy véletlen meghívásnak kö-

szönhetően zenéltek először gyereknek. Ezután 

egyre többször játszottak  a kicsiknek.  

Legismertebb dalaik: Ma van a szülinapom, 

Szuperkukák, Khumba dal, Almamánia és még 

nagyon sok. 

A zenekar tagjai : Buda Gábor, Berkesi Alex, 

Ranki András, Erkel Gyula. 

Lakatos Gergő 

Forrás: http://almazenekar.hu 

https://port.hu/adatlap/szemely/jacob-tremblay/person-569406
https://port.hu/adatlap/szemely/julia-roberts/person-4498
https://port.hu/adatlap/szemely/owen-wilson/person-12884
https://port.hu/adatlap/szemely/izabela-vidovic/person-502409
https://port.hu/adatlap/szemely/mandy-patinkin/person-10910
https://port.hu/adatlap/szemely/daveed-diggs/person-609596
https://port.hu/adatlap/szemely/daveed-diggs/person-609596
https://www.google.hu/search?q=az+igazi+csoda+rendez%C5%91&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TDezNLY01hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1jFE6sUMtMTqzIVkovzUxIVilLzUlKrjk4EAKfoeohDAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwivgJvLhI7gAhUDLewKHQJ7BFIQ6BMoADAeegQIBxAK
https://www.google.hu/search?q=Stephen+Chbosky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TDezNLY0VuLUz9U3MM1IKi_SEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWPmDS1ILMlLzFJwzkvKLsysB6QemvUYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwivgJvLhI7gAhUDLewKHQJ7BFIQmxMoATAeegQIBxAL
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FARSANG 

 

 

A farsangi köszöntők eredete 

 

A köszöntők mondása általában gyerekek, olykor 

házas emberek szokása volt. A farsang utolsó nap-

jaiban mentek be minden házba, ahol énekért és 

köszöntőért cserébe pénzt kaptak, amellyel gyak-

ran a közös mulatságokat fedezték. 

Ezek a köszöntők elég ismertek voltak. A beké-

redzkedés után a köszöntők elmondták  kívánsága-

ikat a ház népének. Jutalmul továbbá szalonnát és 

tojást is kaptak. 

A „farsang farka” 

A szokás szerint a farsangi időszak a farsangvasár-

nappal, a farsanghétfővel és a húshagyókeddel zá-

rul. Ezt a három napot hívják a „húsvét farkának”. 

 

A Farsangi időszak jeles napjai: 

Január 6.  - Vízkereszt  
Január 22.  - Vince napja – termésjósló nap: “Ha 
megcsordul Vince, teli lesz a pince.” 
Február 2.—Gyertyaszentelő Boldogasszony 
napja – egyházi ünnep, időjósló nap.  
Gyertyaszentelő napján „Inkább farkas ordítson be 
az ablakon, minthogy kisüssön a nap!”  
A néphiedelem szerint ezen a napon a medve kijön 
a barlangjából, és ha meglátja árnyékát (vagyis 
szép, napos idő van), akkor megijed tőle, és vissza-
megy aludni, amiből arra következtettek, hogy 
hosszú, hideg tél lesz. 
Február 3.—Balázs napja– gyertyát és almát 
szenteltek, s ezeket a gyermekek torokfájásának 
gyógyítására használták.  
Március 12.—Gergely-napja  
 

Bózsik Tamás 
 
Forrás:https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/
muveszettortenet/neprajz-unnepek-es-
nepszokasok/farsang/farsangi-nepszokasok 

  

A farsang 

 

A farsang vízkereszttől – a húsvétot megelőző 
negyven napos nagyböjt kezdetéig -, hamvazó-
szerdáig tart. A farsang hossza változó attól füg-
gően, hogy mikor van húsvétvasárnap. Ettől a 
naptól számolunk vissza negyven napot, így 
megkapjuk a nagyböjt időszakának kezdetét, 
hamvazószerdát. 

A farsangi időszak kezdőpontja tehát állandó. 
Vízkereszttől (január 6.) számoljuk és egy moz-
gó ünneppel, hamvazószerdával zárul. 

A farsangi játékok jellegzetes, változatos cso-

portját alkotják a maszkos alakoskodások, dra-

matikus játékok.  

A krónikások feljegyezték, hogy Mátyás király 

Itáliából hozatott álarcokat, s ekkorra tehető a 

farsang elterjedése is. Nagy farsangolás folyt II. 

Lajos udvarában is, ahol 1525-ben álarcosok 

jelentek meg, még maga a király is ördögi álar-

cot viselt.  

Szép-Magyar Dorka 

 

Forrás:https://tudasbazis.sulinet.hu/ 
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DIVAT 

 

 

Sziasztok! Vági Larina vagyok (5. a).  

Most csatlakoztam a diákújságíró csapathoz. 

Nagyon érdekel az irodalom, a divat és a sport, 

rendszeresen járok szinkronúszásra. Mivel 

anyukám divattervező, fontos szerepet tölt be 

életünkben a divat, mindig is kíváncsi voltam a 

munkájára. Ez is az oka annak, hogy a suliúj-

ságban elsősorban divattal, stílussal kapcsolatos 

cikkeket olvashattok majd tőlem.  

 

Téli alkalmi viselet 

Alkalmi ruhát télen többek között farsangra, 

színházba, Valentin napra veszünk fel, vagy 

akár szülinapi buliba. Egy kislánynál, nőnél a 

ruhán kívül fontos a smink és a hajviselet is, egy 

alkalmi öltözetnél ez különösen így van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei téli sze-

zonban az egyik 

nagy divat az 

ezüst.  

Fontos, hogy 

olyan színekkel 

kombináljuk, me-

lyek jól állnak 

nekünk, illenek a 

viselkedésünk-

höz, a személyi-

ségünkhöz.  

Az ezüst feketével kombinálva komolyabb, púder-

színekkel finomabb, lágyabb, pirossal erőteljessé, 

magabiztossá válik, randira remek választás.  

Az én kedvencem a kék kombináció, ami nem hét-

köznapi, vagány választás. Egy-egy ruhadarabunk 

legyen ezüst: egy rafinált top, egy rakott szoknya 

igazán dinamikus viselet.  

A bátrabbak választhatnak diszkóba akár tetőtől 

talpig ezüst öltözetet. 

Soha ne feledkezzünk el a kiegészítőkről és a fri-

zuránkról! A kiegészítők (fülbevaló, karkötő, 

nyaklánc, táska) és a cipő szintén egymáshoz illő 

legyen, de ha már olyan erőteljes színt viselünk, 

mint az ezüst, vigyázzunk, hogy ne essünk túlzás-

ba! 
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DEUTSCH  

 

 

 

Keresd meg az alábbi szavakat! Bär, fasching, maske, kostüm, krapfen. 

Faschingswünsche 

Eine Ni Nu Nase 

Nase aus Papier, 

einen langen Wattebart, 

Ja, das wünsch ich mir. 

 

Vaters Bri Bra Brille 

brauche ich bestimmt, 

wenn mich meine Schwester heut, 

mit zum Fasching nimmt. 

(Hanna Künzel) 

 
Read more: http://mondoka.hupont.hu/12/ 

farsang#ixzz5dkRGmWlQ  

 

 

b k f o w k h m 

a ä f c o z a a 

s s r s t r t s 

k y t d p g u k 

f ü g h s c h e 

m k r a p f e n 

s k f a s z c p 

f a s c h i n g 

Fasching im Kindergarten 

Omas alter Hut ist weg, 

mit der grünen Schleife. 

Opa sucht seit gestern schon 

seine lange Pfeife. 

 

Muttis Kittelschürze fehlt, 

Tante sucht die Brille. 

Lutz im Kinderzimmer ist 

recht verdächtig stille. 

 

Was das zu bedeuten hat? 

Das Faschingsfest ist nah! 

Und wenn Lutz gefeiert hat, 

ist alles wieder da! 

http://mondoka.hupont.hu/12/farsang#ixzz5dkRGmWlQ
http://mondoka.hupont.hu/12/farsang#ixzz5dkRGmWlQ
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             Téli időtöltés a szabadban 

 

A szánkózáson kívül rengeteg különleges, ám 

annál érdekesebb téli időtöltés van. Bemutatok 

nektek néhányat. 

 

Téli bob 

Vannak pályák, például a visegrádi, amelyek 

télen-nyáron üzemelnek, így lehet a hideg idő-

ben is csúszni egy jót. 

 

Yukigassen (hógolyócsata) 

Ez egy japán sport, (már EB-t is rendeznek be-

lőle). Tulajdonképpen hógolyózás néhány sza-

bállyal.  

Papíron két 7 fős csapat játssza és minél több 

játékost le kell szedni. Erre 3 harmad áll rendel-

kezésre, mindegyikre csapatonként  90 hógolyó. 

Úgy is lehet nyerni, ha az ellenfél zászlóját vala-

ki megszerzi. 

 

Ha esetleg a rossz idő miatt beszorultok a házba, 

vagy nincs hó, ezeket ajánlom: 

 

Csocsó 

Az asztali csocsó egy remek játék, jól el lehet 

szórakozni vele.  

                                                                

SZABADIDŐ 

 

 

Darts 

Sokaknak egy „kocsmasport,” de ennél sokkal 

több van benne. A gyerekeknek készült válto-

zatnak, a Softnak (puha) ugyanaz a lényege 

mint az igazinak: minden körben 3 nyíllal kell a 

táblába dobnotok. Minél nagyobb értékű mezőt 

találtok el, annál hamarabb mentek le 501-ről 0-

ra. Annyi a különbség, hogy mivel műanyag a 

hegye, sokkal biztonságosabb. 

Léghoki 

Ismét egy asztali játék, ami olyan, mint a hoki, 

csak ezt ketten játsszák. A korongot pedig egy 

ütővel kell bejuttatni a kapuba. Nagyon jó mecs-

cseket lehet vele játszani. 

                                               Bózsik Tamás 7.a 
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GASZTRONÓMIA — HUMOR 

 

 

Ha kész, felforrósítjuk a zsírt, és a fánkokat fejjel 

lefelé (tehát azzal az oldallal, ami eddig a deszkán 

volt) a forró zsírba tesszük. 2-3 perc után, ha már 

szép piros az alja, megfordítjuk (ha elég jól dol-

goztunk, és mély a lábasunk, maguktól megpördül-

nek, amint hozzájuk értünk). 

Lecsöpögtetjük, és még melegen fogyasztjuk őket. 

Szép-Magyar Dorka 

Forrás: https://www.nosalty.hu/recept/

hagyomanyos-farsangi-fank 

 

 

Humor a suliban 

A tanárnő az R betűt próbálja megtanítani az első-
söknek. 

 - Na, Jolika - szólít fel egy diákot -, mondj egy 
olyan szót, amiben R betű van! 

 - Tojás! - felelte habozás nélkül. 

 - Tojás? Hol van abban az R? 

 - A sárgájában. 

Hagyományos farsangi fánk 

Hozzávalók ( 4 adag) 

500 g finomliszt 

2.5 dkg friss élesztő 

1 ek cukor 

3.5 dl tej 

1 db tojás 

Sütőzsiradék 

75 dkg sertészsír 

 

Elkészítés: 

A tejből kiöntünk egy decit, és meglangyosítjuk. 

Feloldjuk benne a cukrot, és belemorzsoljuk az 

élesztőt. 

Ha felfutott, hozzáöntjük a liszthez. 

Hozzáadjuk a maradék tejet is, a tojást. Fakanál-

lal elkezdjük verni, és jó 10 percen át dolgozunk 

rajta, míg hólyagos, sima tésztát nem kapunk. 

A tetejére szórunk egy kis lisztet, és letakarva, 

meleg helyen duplájára kelesztjük. 

Ha kész, lisztezett deszkára borítjuk, kinyújtjuk 

2-3 cm vastagra, és kiszaggatjuk. A lehulló tész-

taszéleket újra összegyúrjuk, és kiszaggatjuk. 

Ismét letakarjuk, és fél órán át kelesztjük ugyan-

olyan meleg helyen. 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/friss-eleszto
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/serteszsir
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FEJTÖRŐK 

 

 

Törd a fejed! 

1. Hányféleképpen olvashatod le OKOSKA ne-

vét, ha csak jobbra és lefelé léphetsz? 

O K O S 

K O S K 

O S K A 

http://matematika.hupont.hu/10/lurko-logika-

i#ixzz5doveEKzK  

Gondolkodj! Karikázd be a helyes választ! 

 

1. Mit ünnepelnek hazánkban január 22-én? 

A) Kölcsey Ferenc születésnapját 

B) A Himnusz megzenésítésének évfordulóját 

C) A magyar kultúra napját 

D) A költészet napját 

2. Melyik szemére vakult meg Kölcsey Ferenc 

gyermekkorában? 

A) a bal 

B) a jobb 

C) mindkét szemére 

D) egyikre sem 

3. Ki zenésítette meg a Himnuszt? 

A) Kodály Zoltán 

B) Erkel Ferenc 

C) Liszt Ferenc 

D) Bartók Béla 

4. Hol mutatták be először a Himnusz zené-

jét? 

A) a Magyar Nemzeti Múzeumban 

B) Szatmárcsekén 

C) a Nemzeti Színházban 

D) a Mátyás-templomban 

5. Melyik évtől tartjuk számon a magyar kul-

túra napját? 

A) 1844-től 

B) 1823-tól 

C) 1989-től 

D) 1905-től 
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