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„...Óh napok napja, ringass el minket! 

Töltsd be jósággal a szíveinket. 

Embert az ember testvérnek lásson... 

Mintha örök volnál, kedves karácsony!” 

(Szabolcska Mihály) 
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Intézményvezetői köszöntő 

 

Kedves Suli Sajtó Olvasó! 
 
Most, az újság bevezetőjének írásakor kitekintek az irodámból, szikrázó 
napsütést és némi havat is látok szemközt a Kálvária dombon. Fantaszti-
kus, hogy minden évaszaknak megannyi szépsége van, és ezek mindegyike 
a szabadba csábító. Másra sem tudok gondolni, csak arra, hogy mindjárt 
itt a szünet, és nemsokára sífutó lécet csatolhatok, vagy a gyermekeimmel, 
barátaimmal indítjuk a jégkorong mérkőzést valamelyik tavon.  
Roppant jó dolog, hogy a Suli Sajtó téli száma megannyi  ötletet ad arra, 
hogyan kell tartalmasan és örömmel töltekezve megélni ezeket a fantaszti-
kus téli napokat. Kívánom az összes olvasónak, hogy átélje azt a nagysze-
rű élményt, amikor valaki egy hideg, havas, sportos napot követően este a 
jó meleg szobában egy forró tea mellett piheni ki a nap fáradalmait.  
Pláne szép ez akkor, amikor azt is tudjuk, hogy nemsokára itt a karácsony, 
amikor együtt lehet végre a család egésze. 

 
Áldott karácsonyt kívánok! 

 
Végh Attila 

intézményvezető 
 

 

 

 

 



Téli híreink 

120 éves a Kalász Suli—Teaház 

November 18-teadélutánnal egybekötött múltidézéssel köszön-
tötte a Kalász Suli jelenlegi közössége az iskola egykori pedagó-
gusait és diákjait. 

Egy olyan családias közösség gyűlt itt össze ezen a délutánon, 
akik magukénak érzik mindezt, akiknek szívügye volt és ma is az, 
iskolánk, a Kalász Suli. 

A tartalmas programon túl a legtöbbeknek mégis a kötetlen be-
szélgetések, találkozás öröme jelentette a legnagyobb élményt az 
est hátralevő részében.  A hangulathoz pedig a rengeteg segítő 
szülői kéznek köszönhetően az ízletes enni– és innivalók is hoz-
zájárultak. 

 

Színházban járt az 5.b 

December 1-jén délelőtt a Pesti Magyar Színházban járt 
az 5.b osztály. Az Időfutár című zenés-modern darabot 
tekintettük meg.Hanna, a vagány és talpraesett középis-
kolás az egyik pillanatban még a mai Budapesten van, 
aztán egy óvatlan mozdulat visszarepíti az időben több 
mint kétszáz évet, és a Mozart-korabeli Bécsben találja 
magát. Érdekes volt megtapasztalni, hogyan keveredik a 
modern kor a múlttal  

 

Újra bolhapiac a Kalász Suliban 

November 25-én, pénteken, két év kihagyás után, ismét megnyitotta kapuit a gyerekek által na-

gyon kedvelt bolhapiac. Közel száz tanuló izgatottan várta, hogy portékáját eladhassa vagy el-

cserélhesse. A kisebbeket nagyobb tesók vagy szüleik segítették. Sokan a bevételükből újabb 

kedvencet vásároltak, így több holmival tértek haza, mint amennyivel érkeztek.  

  Mikulásozás 

Az ötödikesek idén is ellátogattak testvérosztályukhoz és volt tanítóik, 

Zsófi néni és Szilvi néni kis elsőseit köszöntötték kedves dallal, egy kis 

aprósággal, csokimikulással. Öröm volt látni a csillogó gyerekszemeket, 

ahogyan örültek egymásnak. Az ötödikesek újra kicsik lehettek, önfeled-

ten játszottak. 

Mikulás-nap - Idén is Eszter néni kíséretében járta végig az osztályokat a Kalász Suliba látoga-

tó Mikulás. Minden gyermekhez volt egy-két kedves szava, jó volt látni a sok mosolyt a megle-

pett arcokon!   



Moziban járt a 6.c  

December 6-án, Mikulás napján moziban járt a 6.c osztály. A nagy 

múltra visszatekintő, igazán gyönyörű Uránia Nemzeti Filmszínházban 

néztük meg a hatodikos irodalomhoz kapcsolódó Lúdas Matyi című 

rajzfilmet a „Klassz Program” keretében. 

 

 

Luca-nap 

Két év kihagyás után idén újra hagyományainknak meg-

felelően tarthattuk meg iskolánkban a Luca-napi kézmű-

ves vásárt. Ünnepélyes megnyitóval kezdtük a napot. 

Igazgató úr gondolatai után az 1.s osztály ráhangoló mű-

sorát tekinthették meg az alsó tagozatos gyerekek és 

szüleik: Luca-napi „kotyolós” mondókákat adtak 

elő.  műsort közös énekléssel zártuk, amelyben iskolánk 

énekkara is segített. A nap további részében mindenki 

szabadon választhatott a sokféle kézműves lehetőség kö-

zül, melyet iskolánk pedagógusai tartottak diákjainknak. Sok szép karácsonyi ajándék, 

finomság került ki a szorgos kezek közül!  

 

Az őszi Suli Sajtó kvízek nyertesei 

A kihalt állatok kvíz helyes megfejtői közül Barabás Buda és Schütt Milán párosa nyerte a 

Scherlock Holmes Az utolsó figyelmeztetés című társasjátékot. A nyelvi kvíz legtöbb he-

lyes megfejtését a 6.a osztályosok adták, így a csokik mellett övék lett az Uno Spirit kár-

tyajáték. Gratulálunk a helyes megfejtőknek! 

 

Szerkesztette: Turcsán Kara Péter 5.a 

         Molnár Dávid 6.c   



Interjú Attila bácsival, iskolánk igazgatójával 

Mikor kezdett itt „tanítani”? 

2018-ban kezdtem a Kalász Suliban dolgozni mint igazgató. 

Mikor lett igazgató és hogyan?  

Régóta foglalkoztatott, mert nagyon komplex dolognak tartom az iskolavezetést. Illetve az is 

tetszett benne, hogy úgy gondoltam, a nevelés, oktatással kapcsolatos elgondolásaimat köny-

nyebben, de legalábbis közvetlenebb módon tudom megvalósítani, mint sima tanárként. Ilyen 

alapokkal kerültem kapcsolatba Jóska bácsival, iskolánk előző igazgatójával, aki szintén erősítet-

te bennem a gondolatot, hogy próbáljam meg a Kalász Suli vezetését. 

Biztosan sok munkával jár egy iskola igazgatójának lenni. Sokat gondolkodott, mielőtt 

eldöntötte, hogy igazgató lesz?  

Igen, viszonylag régóta dédelgettem már ezt a gondolatot, a korábban elmondottak miatt. 

Mit szólt ehhez a döntéshez a családja? 

Háááát, tényleg annyi a munka és az elvégzendő feladat, hogy az már néha a család rovására 

megy. Szerencsém van, mert szuper a családom. Megértő feleségem és nagyszerű gyermekeim 

vannak, akik nélkül esélyem sem lenne jól végezni a munkámat és otthon is helyt állni. Mert va-

lóban kevesebbet töltök otthon, mint a pl. a barátaim, de közösen a családdal igyekszünk úgy 

alakítani a dolgokat, hogy mindennek ellenére elegendőt kapjunk egymásból és egymástól. 

Miért lett tanár? Mindig tudta, hogy az akar lenni?  

Középiskolás koromban fogalmaztam meg önmagamnak, hogy tesitanár akarok lenni, de igazá-

ból ha jól belegondolok már az általános suliban is bennem volt ez tudat alatt. Örökmozgó 

gyermek voltam, imádtam versenyezni. Nagyon tetszett, hogy a testnevelőim annak ellenére, 

hogy megkövetelik a rendet, laza és vicces alkatok. Még egy valamire ezzel kapcsolatosan tisz-

tán emlékszem: Amikor a két kedvenc testnevelőm a szünetben egyérintőztek a tornateremben, 

én meg tátott szájjal irigykedve néztem őket… 

Ha nem az iskolában dolgozik, akkor mit szeret csinálni? 

Nagyon szeretek sportolni minden mennyiségben és mindent. Tényleg egészen sok dolgot ki-

próbáltam már, mostanában pl. jégkorongozom, egy barátommal bokszolok és különösen bol-

dog vagyok, ha az erdőben sífuthatok, vagy mountain bikeozom. 

És van egy sportegyesületem ahol röplabdában edzősködöm. Bár ez is igen sok elfoglaltság, de 

nagyon szeretem csinálni. 



Minket, gyerekeket nagyon érdekel, hogy van-e családja, gyermeke? 

Igen, egy szuper feleségem és négy nagyszerű gyermekem van. Igazi büszkeségeim! 

Szeret olvasni? Ha igen, mi a kedvenc könyve?  

Annak ellenére, hogy nagyon szeretek olvasni, nincs egy könyv, amit kedvenc könyvnek mon-

danék. Amúgy, ha könyv, most ezek jutnak eszembe: Wass Albert: Kard és Kasza, Bán Mór: 

Hunyadi-sorozat. 

Mi volt az utolsó könyv, amit szívesen olvasott? Egy edzéselméletről szóló szakkönyvet ol-

vastam utoljára. 

Tudjuk, hogy nagyon szereti a sportokat. Van közülük kedvence és miért éppen az? 

Azért nincs kedvenc, mert a sportág, amiben mozogni lehet, az engem elvarázsol. Olyan sport 

meg nagyon kevés van, ami ne a mozgásról szólna. Fiatalon kajakversenyző voltam, mindig ar-

ról álmodoztam, hogy egyszer majd világbajnok leszek. De vagány érzés az is, ha már gurul 

vagy pattog körülöttem egy bármilyen labda. 

Van háziállata? Mi a kedvenc állata? Egy menhelyről befogadott kutyusunk van. Nálam a 

kutya és az elefánt a favorit. 

Mi a kedvenc étele?  

Na ez kb. olyan nálam, mint a sport. Nagyon szeretek enni, és pont ezért nincs is kedvenc éte-

lem, vagy mondhatnám azt is, hogy legalább 15 kedvenc ételem van. 

Ön milyen tanuló volt iskolásként?  Nem voltam különösebben jó tanuló, mégis nagyon sze-

rettem iskolába járni, a sulis barátokkal együtt lennii. A tesin kívül a töri volt még a kedvencem. 

Mi volt a legnagyobb csínytevés, amit elkövetett diákként? 

Húúú abból volt azért szép számmal! És itt meg is állok, nem akarnám, hogy itt a Kalász Suli-

ban egyik-másik kipróbálásra kerüljön a diákok által... Viszont, ha megígértem valamit egy taná-

romnak vagy osztálytársamnak, azt igyekezetem mindig maximálisan betartani. 

Mi a tanári munkájából a legviccesebb emléke?  

Rögtön eszembe jut jónéhány az előző iskolámból. Egyszer pl. hintáztam egy dobogón lévő ta-

nári széken. A szék egyik lába lecsúszott a dobogóról csak egy óriás mentésnek köszönhettem, 

hogy nem a földön kötöttem ki. Az osztállyal – akivel éppen az órám volt -persze jót nevettünk 

mindezen. 

Az interjút készítette: Turcsán Kara Péter 5.a  

 



Portré - interjú Pintér Nórával, iskolánk egyik magyartanárával 

Mikor kezdet itt tanítani? 

A Kalász Suliban tavaly, 2021 őszén kezdtem tanítani. Előtte hat évig Budapest XVI. kerületé-

ben dolgoztam egy általános iskolában.  

Tanított más iskolában?  

Hat évig dolgoztam egy másik iskolában, a Sashalmi Tanoda Általános Iskolában Budapest 

XVI. kerületében. Mivel Óbuda környékén lakom, így nagyon megörültem, mikor megtudtam, 

hogy felvételt nyertem a Kalász Suli tantestületébe, mert nemcsak az utazás rövidebb, de Buda-

kalászt és környékét is nagyon szeretem. 

Melyik iskolában tanult? 

Alföldi lány vagyok, Szegeden születtem, és Kiskunfélegyházán, Petőfi szeretett „szülőföldjén” 

nőttem fel. Itt jártam általános és középiskolába is. Ma már visszatekintve látom, milyen bizton-

ságos közeg volt ez az alföldi kisváros gyermekkorom számára. Hatosztályos gimnáziumban 

tanultam a helyi középiskolában. Azt hiszem, diákéveimnek ez az időszaka maradt a legemléke-

zetesebb és legizgalmasabb. Az első nagy baráti kirándulások, első szerelem, a kamaszkori 

szárnypróbálgatások mind-mind ehhez az iskolához kötnek. Úgy emlékszem ezekre, mintha 

csak egy-két éve történtek volna. Pedig már sok év telt el, hogy leérettségiztem, és elköltöztem 

otthonról Budapestre. Itt előbb az akkor még Budapesti Kommunikációs Főiskolára jártam, 

ahol újságíróként végeztem. De a belső iránytűm mindig is azt súgta, hogy tanítani szeretnék. 

Így kicsit ’túlkorosan’ ugyan, de belevágtam az ötéves tanári képzésbe az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem Bölcsészettudományi Karán. Azóta, már a tanári munka mellett elvégeztem a 

Károli Gáspár Református Egyetemen a mentálhigiénés segítő szakot is. Sajnos a munka mel-

lett nem jutott még időm a szakdolgozatom megírására, de rövid távú céljaim egyike, hogy sike-

resen diplomát szerezhessek itt.  

Mi volt a legmeghatározóbb tanulmányi eredménye? 

Ami számomra nagy tanulás volt, azt nem jegyekben mérték a tanáraim. Jelentkeztem még gi-

mis koromban egy angol nyelvi versenyre. A versenyt Budapesten rendezték, nem írásbeli volt, 

hanem angolul kellett beszélgetni korombeli fiatalokkal mindenféle, a világot érintő dolgokról. 

Véleményt kellett formálni. Beszélni már akkor is szerettem. És valahogy azon kaptam magam, 

hogy a végső fordulóig eljutottam. Akkor a versenytársaim megszavazták, hogy én nyerjem 

meg a versenyt. A fődíj az volt, hogy egy hónapot egy amerikai nyári táborban tölthetek. A 

verseny bírái napokkal később értesítettek levélben, sajnos nem én nyertem a fődí-

jat, mert egy olyan fiatalnak ítélték, akinek családi és anyagi háttere miatt úgy gon-

dolták, nagyobb szüksége lehet erre az életre szóló élményre.  

 



 Mondanom sem kell, akkor 13 évesen nagyon összetörtem, ez volt életem első igazi csalódása. 

De valójában életre szóló élményt kaptam ezáltal. Tapasztalatot arról, hogy a dolgok néha raj-

tunk kívül álló okok miatt nem úgy sülnek el, ahogy azt előre eltervezzük, hiába tettünk meg 

érte mindent. És leckét kaptam önzetlenségből, lemondásból, valamint megtanultam együtt 

érezni másokkal. Még ha ezt pár évvel később értettem is meg. Tudom, hogy annak a lánynak, 

aki végül megnyerte, valóban ez volt az egyetlen esélye, hogy világot lásson, hogy kitörhessen 

abból a szegénységből, amelyben élt. Nekem pedig adódtak más szép és maradandó élménye-

im. 

Miért akart nyelvtan- és irodalomtanár lenni? 

Egészen fiatal kamasz koromtól nagyon érdekelt az emberi lélek. Ez egyfajta adottság, érdek-

lődés. És ehhez társult az, hogy olyan magyartanárom volt a gimiben, aki megmutatta az iro-

dalmi művekben ezt a mélységet és azt, hogyan ábrázolják a valóságot, hogyan mutatják meg 

az emberi élet esendőségeit a művészek. A diákjaim, akiket magyarból tanítok, talán ráismer-

nek ebből arra, amit minden osztályomnak gyakran ismételgetek: olvassunk a sorok között. 

Nemcsak az első olvasat a fontos, hanem az üzenete egy versnek, egy novellának, egy regény-

nek. Erre engem is a magyartanárom vezetett rá. És életem végéig hálás leszek neki ezért. 

Olyan ajtókat nyitott meg ezáltal bennem, amelyek segítettek abban, hogy valóban azt tegyem, 

amit igazán szeretek, ami igazán érdekel. Így lettem tanár.  

A nyelvtant pedig a szabályszerűsége miatt csodálom és rajongásig szeretem. Tanítani is na-

gyon szeretem. 

Hány éves korában kezdte tanári szakmáját? Ahogy már említettem, mivel pályát módosí-

tottam, így kicsit később, 27 évesen kezdtem tanítani. 

Milyen sikerei voltak tanárként? 

Nehéz ezt szavakba foglalni. Valahogy ezt sem átlagokban mérem és nézem. Nekem siker az, 

ha a diákjaimmal megtalálom a közös hangot. Ez nem mindig megy egyik napról a másikra, 

kivel rövidebb, kivel pedig egészen hosszú út vezet el odáig, hogy értsük, megértsük egymást. 

Nemcsak a diákok, én is mindig tanulok valami újat a diákjaimtól,  amitől igyekszem jobb és 

jobb tanár lenni. Mert minden diákban ott az érték, csak van, aki ezt igyekszik eltakarni. Ezt 

meglátni néha sok idő és energia, de megéri. Azt hiszem nekem az a siker, ha ez sikerül. És 

most, hogy ezt a kérdést feltetted, sok ilyen meghatározó sikerpillanatot idéztem fel. Mind-

egyik nagyon kedves a számomra.  

Milyen sikereket akar elérni tanárként? 

Szeretném érteni és megérteni a diákjaimat. Gyorsan változik a világ körülöttünk, érzem ezt 

minden diákomon is.  Szeretnék naprakész és friss maradni, hogy a 10-20 év múlva diákként 

hozzám kerülő gyerekekre is tudjak éppen annyira figyelni, mint a mostaniakra.  



 És emellett mindig meghatódom, ha azt látom, hogy a diákjaim megtalálják azt, amit igazán 

szeretnének, megszólal a belső iránytűjük, és látom, hogy céljaik megvalósítására törekednek. 

Ez nagyon jó érzés.  

Van állatuk?  

Igen is, meg nem is. Budapesten a férjemmel nincs állatunk, mert 

lakásban lakunk. Szeretnénk majd kutyát, de nem szeretnénk, hogy 

lakásban éljen. Viszont otthon, Kiskunfélegyházán van egy kedves 

idős kiskutyánk, Leilának hívják. Őt örökbe fogadtuk. Mivel sok 

éve a családunk része, így kicsit úgy tekintem, mintha az enyém is 

lenne. De a szüleimmel él egy szép kis kertben. 

Mi a kedvenc színe? 

Ez egy egyszerűnek tűnő, de nehéz kérdés. Azt hiszem most ép-

pen a türkizkék, de nagyon szeretem a zöld világosabb árnyalatait és a púder rózsaszínt is.  

Mi a kedvenc étele? 

A lecsó és a rakott krumpli céklával.  Mivel viszont a férjem vegetáriánus, így nagyon kevés hú-

sos ételt eszünk. Olyan sokféle finomabbnál finomabb ételt lehet zöldségekből készíteni, hogy 

mióta így főzök, az indiai ízvilág nagyon közel került hozzám, mondhatom, hogy az is a ked-

venceim közé tartozik. És minden, ami savanyú. Imádom a citromot, a narancsot, a savanyú ká-

posztát, a savanyú ételeket. Amibe csak lehet, citromot facsarok, vagy ecetet öntök. :) Az ázsiai 

ízek nagy kedvenceim még. És nagyon szeretek bográcsozni a barátainkkal, családunkkal. 

Mit csinál szabadidejében?  

Ha van időm, akkor szeretek semmit tenni. Ilyenkor nagyon jól ki tudom pihenni magam, min-

den gondolatom a helyére kerül. De nagyon érdekel a lakberendezés, szeretek olvasni, nézelőd-

ni a témában. Igyekszem rendszeresen mozogni. Jógázom, és bizony nagy erőfeszítést igényel 

tőlem, de futni is szoktam. Sok éve maratonon is indultam váltóban, de mindig hadilábon áll-

tam a futással. Pár hónapja újrakezdtem, és nagy sikerélményt ad, hogy hétről hétre nagyobb 

távokat tudok lefutni. Utazni is nagyon szeretek. Ha elmegyek valahová, akkor nagyon szeretek 

a helyiek közé elvegyülni, megfigyelni a szokásaikat, megismerkedni velük, tanulni, praktikákat 

ellesni tőlük. Én így tudok a legjobban tanulni, fejlődni és feltöltődni. 

Mi a kedvenc könyve? 

Ez még a kedvenc színnél is nehezebb kérdés. :) Sok jó könyvet olvastam már, de mindig úgy 

érzem, nem eleget. Inkább azt mondom most, ami mindig elsőre eszembe jut, ha valaki ezt a 

kérdést teszi fel nekem. Nem tudom, hogy a kedvenc könyvem-e, de hogy nagy hatással volt 

rám, az biztos. Ez Lev Tolsztoj: Anna Karenina című regénye. 17 éves koromban olvastam, ak-

kor nagyon megdöbbentett, elgondolkodtatott, árnyalta a világot számomra, azóta is emlék-

szem a mondanivalóra, amit számomra jelentett a történet. 



Mi a kedvenc filmje?  

Elsőre egy sorozat jutott eszembe. A Lupin című sorozat lebilincselő története nagyon ma-

gával ragadott. Már alig várom az újabb évadot.  

Egyébként nagyon szeretem az igaz történeten alapuló Phillips kapitányt Tom Hanks fősze-

replésével. És szinte bármelyik filmet, amiben ő szerepel.  

A ’limonádé filmek’ közül az Ízek, imák, szerelmek című filmet szeretem.  

Mi volt élete legmeghatározóbb sikere? 

Ez egy amolyan „láthatatlan” siker, de sok minden kellett hozzá. Még 2010-ben önkéntese 

lettem a Bátor Tábor Alapítványnak, melynek célja krónikusan beteg gyermekek táboroztatá-

sa. Az itt eltöltött hat évnyi önkéntesség olyan útra terelte az életemet, amely miatt nagyon 

fontossá vált számomra, hogy ismerjem meg önmagam, hogy miért viselkedem egyes helyze-

tekben úgy, ahogy, más helyzetekben máshogy. Egy szóval az önismeretem fejlesztésében 

játszott többek között nagyon fontos szerepet. És aztán ez vezetett odáig, hogy tanár lettem, 

hogy mentálhigiénét is tanultam, kipróbáltam az önmegismerésnek számos formáját. Ehhez 

sok kitartás kellett, mert ha az ember önmagával foglalkozik, az nem mindig kellemes. De 

tudtam, hogy mindig jobb és jobb lesz. És valahogy minden könnyebb és egyszerűbb is lett. 

És ma már azt érzem, olyan életet élek, amelynek kormányosa az idő jelentős részében én 

lehetek. És talán másoknak is tudok közben segíteni, ha szükséges. Ez nagyon jó érzés.  

Mi volt a legnagyobb élménye? 

Ez kapcsolódik az előző kérdésre adott válaszomhoz. Az önkéntesség sok csodát hozott az 

életembe. Ilyen a férjem is. Vele is tulajdonképpen az önkéntesség kapcsán ismerkedtem 

meg. Ez egy szép folyamat volt, talán szavakkal nem is tudom körülírni. De mindent össze-

vetve, mivel minden mindennel összefügg, ezt mondom most legnagyobb élménynek. Ed-

dig… 

Az interjút készítette: Farkas Viktor  Maxim 5.a  



 
Utazási tippek a téli szünetre 

A téli szünetben, ha nincs időd és pénzed messzire utazni, akkor 

sem kell otthon ülnöd. Adok pár kirándulási tippet a közelben. 

  

A szentendrei Karácsony Múzeum 

A múzeum egész évben nyitva áll az 

érdeklődők előtt és bár határozottan 

karácsony közeledtével a legmeghit-

tebb. Ha te is igazi karácsonyimádó 

vagy, Szentendrén járva muszáj elláto-

gatnod a Karácsony Múzeumba. 

A múzeum közvetlenül a város központjában, a főtértől alig néhány lé-

pésnyire található. 

A belépés ingyenes, és minden nap 10:00-18:00 között látogatható Szent-

endre központjában a Bercsényi utca 1. szám alatt. 

 

A szentendrei Szamos Marcipán Múzeum 

A magyarországi édesipar két nagy alakja, Szamos Mátyás és Szabó Ká-

roly fogott össze Szentendrén a közösen működtetett üzlet megvalósítá-

sára. Az ország első marcipánokat bemutató múzeumában (Szamos Mar-

cipán Múzeum) megismerkedhetünk a cukrászat és a marcipánkészítés re-

mekműveivel, a marcipánmunkák között művészien díszített esküvői tor-

tákat, rajzfilmfigurákat és más édes hírességeket is láthatunk. A cukrász-

dában huszonötféle torta, több tucat különféle sütemény és kávékülönle-

gességek közül lehet válogatni. Jó kikapcsolódás lehet ez, ha éhes marad-

nál az ünnepek után, vagy csak barátaiddal, családoddal kikapcsolódnál.  

 

Szerkesztette: Dombi Dániel 6.c 



 

Karácsonyi kézműves ötletek 

 

Szeretsz maszatolni? Akkor neked ez pont megfelelő karácsonyi 

ajándék lesz. 

 

Kellékek: 

 vízfesték 

 színes pompon 

 piros papír 

 

 

 

Elkészítés: 

1. Egy ecsettel kend be barnára a kezed, és nyomd rá a papírra megfele-

lő pozíció 

ban a kép alapján. Egyik tenyeredet felfelé fordítsd, ez lesz a rénszarvas 

feje, a 

másik kezed lefelé fordítsd, ez lesz a rénszarvas teste.  

2. Miután kezet mostál, a pomponokat ragaszd rá a rénszarvas nyakára 

és az orr 

ra. 

3. Végezetül fekete filctollal rajzold meg a patáit, a szemét és a száját. 

 

Szerkesztette: Ivánkay Barbara 7.c 

 



Téli filmajánló - Karácsonyi krónikák 

 

fajtái: humor, család 

Kinek ajánlom: 6+ 

Történet:  

Két gyerekről szól, akik nem hisznek a Mikulásban. Felfedezik, hogy még-

is létezik. Nagy galibába keverednek a Mikulással együtt. Útjuk egy ideig 

különválik, a Mikulás még börtönbe is kerül… 

Vajon meg tudják oldani a problémát?  

Vélemény: 5/5 csillag.  

Szerkesztette: Turcsán Kara Péter 5.a 

Filmkvíz—Karácsonyi krónikák kvíz   

Kedves Diákok! 

Oldjátok meg a Filmkvízt, majd a válaszaitokat dobjátok be a portánál lévő gyűjtődo-

bozba 2023. január 13-ig! 

A helyes megfejtők között értékes nyereményeket sorsolunk ki! 

1. Hány éves a lány?     

2. Ki halt meg a filmben? 

3. Mit veszít el a Mikulás?  

4.Hogy fedezik fel a Mikulás létezését? 

5.Milyen nyelven énekel a Mikulás?  

6. Mit kap ajándékba a nagyobb fiú a film végén?  

7. Boldog vagy szomorú a film vége?  

Szerkesztette: Farkas Viktor Maxim 5.a  



Könyvajánló 

 

Rick Riordan: Percy Jackson és az olimposziak 

 

A villámtolvaj 

A kötet első részében a tizenkét éves Percy Jackson élete legveszélyesebb küldetése 

előtt áll. Egy szatír és Athéné lánya segítségével Percynek át kell utaznia az Egyesült 

Államokon, hogy elkapjon egy tolvajt, aki ellopta az eredeti tömegpusztító fegyvert 

– Zeusz mestercsavarját. Útja során számos mitológiai ellenséggel kell szembenéz-

nie, akik elhatározták, hogy megállítják. Legfőképpen egy apjával kell megbékélnie, 

akit soha nem ismert, és egy Orákulummal, aki figyelmeztette őt, hogy egy barátja 

elárulja. 

 

A szörnyek tengere 

Amikor Thalia fáját titokzatosan megmérgezik, a Félvér tábor mágikus határai kez-

denek tönkre menni. Percynek és barátainak már csak napjai vannak, hogy megtalál-

ják az egyetlen olyan varázstárgyat, amely megmentheti a tábort, mielőtt szörnyek 

lepik el. A fogás: be kell hajózniuk a Szörnyek tengerébe, hogy megtalálják. Útköz-

ben Percynek merész mentőakciót kell végrehajtania, hogy megmentse régi barátját, 

Grovert, és megtud egy szörnyű titkot saját családjáról, ami miatt megkérdőjelezi, 

hogy Poszeidón fiának lenni megtiszteltetés vagy átok. 

A kötet többi része:  

A titán átka  

Csata a labirintusban 

Az utolsó olimposzi 

Szerkesztette: Ivánkay Barbara 7.c  



Társasjáték rovat 

 

Tokió király (dark edition)  

A Tokió királya dark edition (fekete ki-

adás) egy nagyon jó társasjáték.  

Az a lényege, hogy vagy 20 pontot kell 

szerezni, vagy az összes szörnyet le kell 

győzni.  

A szörnyeknek tíz életük van.  

Ezt a játékot felsős gyerekeknek ajánlom. 

A játékidő 30 perc.                                                                                                          

Ezt a játékot legfeljebb hatan játszhatják. 

Szerkesztette: Marekkel Zsombor 5.a 

 

Kanagawa — egy békés játék, amiben képeket festünk. 

10 éves kortól ajánlom.  

2-4 játékos játszhatja egyszerre. 

Játékidő: 45 perc 

Gyönyörű játék, japán hangulat! 

 

Szerkesztette: Turcsán Kara Péter 5.a  

 



Zene 

 

Európa országainak legismertebb dalai 

Írország:  The Cranberries – Zombie 

Moldova: O-Zone - Dragostea Din Tei 

Svédország: Abba – Dancing Queen 

Belgium: Stromae – Alors On Danse 

Finnország: Darude - Sandstorm 

Románia: Mr Saxobeat 

Hollandia: Arcade 

Spanyolország: Sofia 

Dánia: Barbie Girl 

Törökország: Kiss Kiss 

Olaszország: Nel Blu Dipintio Di Blu 

Litvánia: In My Mind 

Izland: Way Down We Go 

Ukrajna: Shum 

Norvégia: Faded 

Koszovó: Levitating 

Ausztria: Eine Kleine Nachtmusik 

Görögország: Thelo Na Me Nioseis 

Csehország: Pokemon Go Song 

Magyarország: Belehalok 

 

Gyűjtötte: Lénárt Dániel 7.b 



A ’70-es évek elfelejtett zenekarai 

 

A ’80-as, ’90-es és 2000-es évek zenekarait szinte mindenki ismeri, pl.: Guns n’ Ro-

ses, Modern Talking, vagy akár a Green Day. De a hetvenes évek művészei szinte 

mindenki életéből, zenei ízléséből kimaradtak. Elszomorító, hogy bizonyos zene-

karok a saját idejükben mekkorát futottak, és most már csak hosszadalmas böngé-

széssel lehet rájuk találni. Ilyen zenekarokat, illetve művészeket fogok most felso-

rolni. 

1.A legfontosabbnak talán a Jethro Tullt tartom. Elképesztő, milyen művészien 

rakták össze a szelíd, szerény rock zenét az akusztikus gitárral illetve a lágy, spiritu-

ális hangzású furulyával. Ha az ember aludni akar, tökéletes, ha fel akarja turbózni 

a napot, kifogásolhatatlan. 

A legjobb számuk szerintem a To Cry You A Song, az Aqualung, és még sorolhat-

nám. 

2. Ha már a mára elfelejtett zenekarok, akkor persze a Deep Purple is helyet kap 

ezen a listán. A kedvenc számom tőlük a Child In Time, az énekes miatt. Minden 

számuk alkalmas a koncentráció felfrissítésére. 

3. A világ egyik legjobb gitárosa, a föld legnagyobb tehetsége, akihez szinte semmi-

lyen mai zenészt nem lehet hasonlítani, nem más, mint Jimi Hendrix. Minden 

szám, amit írt, jó, illetve tökéletes. Nem írt rossz számokat, és ez egy tény. 

4. Ha a Deep Purple felkerült a listára, akkor nyugodtan idekerülhet a Led Zeppe-

lin. A Stairway to Heaven-ön kívül szinte egyik számukat se ismeri senki. Az első 

lemez, amit hallottam tőlük, az a harmadik lemez volt. Felraktam a lemezjátszóra, 

és ahogy megszólalt az Immigrant Song, éreztem, hogy ez több mint zene. 

5. A Fleetwood Mac egy amerikai hippi zenekar. Semmi más. 

 

Szerkesztette: Földes Mihály Frigyes 7.c  



Sport - A síelés története 

A sízés kezdetben közlekedési eszköz volt, da ma már 

inkább hobbi, amelynek világszerte milliók hódolnak té-

len és nyáron is.  

A síelés nagyjából 5000 éves múltra tekint vissza.  

Az első bizonyíték a síléc létezésére a norvégiai Rodoy 

mellett 1929-ben felfedezett 4500-5000 éves sziklarajz, 

ami egy síléceken álló embert ábrázol egy bottal a kezé-

ben. A legrégibb síléc, amit megtaláltak, nagyjából 4500 éves, és egy svédországi mocsárból ke-

rült elő.  

A sí kialakulásának legfőbb oka, hogy a mély hóval borított, illetve mocsaras területeken meg 

akarták könnyíteni a mozgásukat az emberek, aminek elsősorban a hatékonyabb vadászat miatt 

volt nagy jelentősége. Rájöttek, hogy ha megnövelik a cipőjük felületét, akkor sokkal gyorsab-

ban tudnak haladni, mert kevésbé süllyednek be a hóba vagy a mocsárba. Később ezt a hótalpat 

fejlesztették tovább, nádat kötöttek rá, és a talpat teljesen befedték bőrrel. Aztán a hosszút is 

növelték, így már nemcsak lépni, hanem csúszni is lehetett vele.  Írásos emlékek is maradtak 

fenn a sízés kezdeteiről, 770 körül például Paulus Diakonus a lappföldi lakosokat „sikló finnek-

nek” nevezte el. Az északi népek regéi, legendái között is megtalálhatóak a síeléshez kapcsolódó 

történeteket. Maga az elnevezés az ősi norvég skid szóból származhat, ami fadarabot, falécet 

jelent.  

Az első síversenyt a feljegyzések szerint az 1700-as évek közepén rendezték svéd és norvég ha-

tárőrök között, ami inkább a biatlonra hasonlíthatott, mert sífutásból és céllövészetből állt. 

Egészen a 19. század végéig Norvégiához köthető a sífejlődés összes fontos állomása.  

A mai alpesi sízés gyökereit Közép-Európában, egészen pontosan Ausztriában kell keresnünk. 

Mivel az Alpok hegyei lényegesen eltérnek az északi országok terepviszonyaitól, itt egészen 

másfajta felszerelésre és technikára volt szükség ahhoz, hogy élvezhető legyen a sízés. Az alpesi 

sífutás első jegyeit egy lilenfeldi földbirtokos, Mathias Zdarsky találta ki. Eleinte még 220-230-

as centis léceket használtak, és egy 2-3 méter hosszú botot. Később lerövidítette a léceket. Az 

igazi találmánya azonban a lilienfeldi kötés volt. A síre egy fémplatnit tett, a cipőt oldalról bőr-

szíj tartotta, ami jelentősen megkönnyítette a lécek kormányzását és fékezését. Ez óriási előrelé-

pést jelentett, ugyanis a korábbi, norvég kötésekből oldalirányban lehetett kilépni.  

Abban az időben, vagyis jó 80-85 évvel ezelőtt az alpesi sízés még a kiváltságosok különös hob-

bijának, úri passziónak számított.  A század második felétől „járványként” terjedt el világszerte 

a szabadidős sízés. Egyúttal az idegenforgalom egyik legjelentősebb tényezőjévé vált a síüdülés, 

vagy másként a síturizmus. Évről évre egyre modernebb körülmények között síelhetünk.  



Rejtvény 

A síelés története 

Kedves diákok! 

Oldjátok meg a Síelés történetéhez kapcsolódó rejtvényt, majd a vá-

laszaitokat dobjátok be a portánál lévő gyűjtődobozba 2023. január 

13-ig! 

A helyes megfejtők között értékes nyereményeket sorsolunk ki! 

 

1.Mikor találták meg az első bizonyítékot? 

 

2. Hol találták meg a 4500 éves sílécet? 

 

3.Mire volt jó régen a sí? 

 

4. A szöveg alapján mit jelent a passzió szó?  

 

5. Hol találhatók a mai alpesi sízés gyökerei? 

 

6.Hány éves lehet a barlang rajz?   

 

Szerkesztette: Farkas Viktor Maxim 5.a  



Rejtvény: nem európai országok pénznemei 

Kedves Megfejtők! A pontozott vonalakra írjátok a megadott országok pénz-

nemeit! Figyeljetek, mert ahány pont van az országnevek mögött, annyi be-

tűből áll a keresett szó! 

Megfejtéseiteket 2023. január 13-ig dobjátok a portánál lévő gyűjtődobozba! 
A szerencsés nyertesek között értékes nyereményeket sorsolunk ki!  

Oroszország-….. 

India-….. 

Kína-…. 

Chile-…. 

Brazília-…. 

Kanada-……. …… 

Indonézia-………. ….. 

Botswana-…. 

Új-Zéland-..-……… …… 

Szíria-…. …. 

 Afganisztán-…….. 

Irán-…. 

Thaiföld-…. …. 

Egyiptom-…….. …. 

Japán-….. … 

Ecuador-…-…… 

Vietnám-…….. …. 

Mexikó-……. …. 

Írta és szerkesztette: Iharosi Bendegúz 7.c 



Viccek  

 

                  Mikor jön a Mikulás? 

-Papa, papa! Mikor jön a Mikulás? 

- Mindjárt, kisfiam, csak előbb leütöm azt a csúnya bácsit, aki az előbb 

mászott ki a kandallóból.                

                                                                           

                      Almaevés 

 A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt a medve, és megkérdezi: 

- Te rénszarvas, minek mész oda? 

- Almát enni. 

- De hiszen ez szilvafa. 

- Nem baj, hoztam magammal. 

 

                  Télapó  

Mi az? Kicsi, piros és fetreng a hóban? 

- Fetrengő Télapó! 

 

                  Havi 

Mi az: piros és minden hónapban megjön? 

- ??? 

- Munkamániás Télapó. 

 

Szerkesztette: Marekkel Zsombor 5.a  

 




