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Bolyai anyanyelvi csapatverseny 
 

November 10-én először került iskolánk-

ban megrendezésre a Bolyai anyanyelvi 

csapatverseny első fordulója, így nemcsak a 

tanulók felkészítésében, hanem a verseny 

lebonyolításában és a javításban is aktívan 

részt vettek iskolánk pedagógusai. Négy 

tanteremben 27 csapat mérte össze tudá-

sát. Nagy örömünkre az egyik 3. osztályos 

csapatunk bejutott a körzeti díjátadó ün-

nepségre, ahol kiderült, hogy hatodik he-

lyen zártak.  

Elmondhatom, hogy egy jól szervezett, 

eredményes versenyben volt része, minden 

jelentkező diákunknak. 

 

ISKOLÁNK HÍREI 

A magyar nyelv napja 

November 13-át az országgyűlés 2011-ben 

nyilvánította a magyar nyelv napjává. Ez-

zel lehetővé tette, hogy évente egyszer a 

közfigyelem a magyar nyelvre, kulturális 

örökségünkre irányuljon. 

1844-ben V. Ferdinánd, magyar király ezen 

a napon szentesítette a magyar nyelvet hi-

vatalossá, államnyelvvé téve. 

Iskolánkban a magyar nyelvnek tiszteleg-

tünk november 22-én, amikor a felső tago-

zaton megrendeztük a Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny házi fordulóját. 

„Nem elég magyar anyanyelvűnek szület-

nünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.”  

/Nagy László/ 

Szekerczés Anita 6.c 

Márton-nap 

November 9-én rendeztük meg Márton-

napi programunkat, melyen a 3. osztályo-

sok német nyelvű műsorát láthattuk, majd 

lámpás felvonulással és a közeli katolikus 

templom kertjében megrendezett játékos 

versennyel elevenítettük fel a hagyományo-

kat. 

 

 

Megérkezett a Mikulás 

December 6-án a Kalász Suliba is ellátoga-

tott a Mikulás. Minden osztályba betért, és 

elmesélte, mennyi jó dolgot hallott a gyere-

kekről. Persze nem érkezett üres kézzel, 

puttonyában rengeteg ajándék volt, amit 

krampuszai segítségével szét is osztott a 

gyerekek között. A kicsik énekkel, verssel 

és rajzokkal köszönték meg a Mikulás láto-

gatását, és nagy örömmel fogyasztották el 

a finomságokat. 
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Pályaorientációs nap a Kalász Suliban 

Idén első alkalommal november 24-én került 

megrendezésre pályaorientációs napunk, melyen 

célul tűztük ki, hogy tanulóink minél több érdekes 

szakmát ismerjenek meg, és nyolcadikosaink se-

gítséget kapjanak a továbbtanuláshoz, az előttük 

álló iskolaválasztáshoz. 

Alsó tagozatos osztályaink Mi leszek, ha nagy 

leszek? címmel projektnap keretében ismerkedtek 

a különböző foglalkozásokkal, szakmákkal, me-

lyek bemutatásában szülők, pedagógusok és gye-

rekek közösen vettek részt. Betekintést nyerhettek 

többek között a cukrászok, a fodrászok, a kerté-

szek, a vegyészek, az informatikai szakemberek 

vagy éppen a pedagógusok munkájába foglalko-

zások, bemutatók keretében, így testközelből ta-

lálkozhattak ezek örömeivel és nehézségeivel is. 

Az ötödik, hatodik és hetedik évfolyamosok külső 

programokon, gyár- és üzemlátogatásokon tehet-

tek szert olyan ismeretekre, melyek megkönnyít-

hetik számukra a pályaválasztást a közeljövőben.  

A nyolcadikos tanulóinknak pedig egy különleges 

programot szerveztünk. A Kalász Suli régi diákjai 

látogattak el szép számban hozzánk, hogy jelenle-

gi középiskoláikról meséljenek az iskolaválasztás 

előtt álló társaiknak. A színvonalas és vidám han-

gulatú intézmény-bemutatók után még kötetlen 

beszélgetésre is sor kerülhetett tea és sütemény 

mellett, melyen sok hasznos és érdekes informáci-

ót is megtudhattak a felvételi előtt állók a kivá-

lasztott iskolákról. 

Végezetül leszögezhetjük, hogy tartalmas és sike-

res napot zártunk mindkét tagozatunkon! 

 

 

 

ISKOLÁNK HÍREI 

Pályaorientációs nap 

Szerintem nincs olyan felső tagozatos diák, aki 

még ne gondolkodott volna el azon, mi is szeretne 

lenni, ha egyszer nagy lesz.  

Iskolánkban idén először szervezhettünk egy 

olyan napot, amikor minden felső tagozatos osz-

tály elmehetett egy-egy gyárba, munkahelyre, kö-

zelebbről megismerhetett egy foglalkozást. Vol-

tak, akik Szentendrén a Marcipán Múzeumot néz-

ték meg, a cukrászattal ismerkedtek, voltak, akik 

a csokoládégyárban voltak, vagy éppen a postás 

szakmával barátkoztak.  

A mi osztályunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

segítségének köszönhetően a Szentendrén találha-

tó telephelyükre látogathatott el. Vas László igaz-

gató, aki mérnök, először köszöntött minket, majd 

összefoglalta, mit fogunk náluk látni. Felmászhat-

tunk a gépekre is. A hatalmas autók mellett kis 

törpék voltuk. Megtudtuk, hogy miért és hogyan 

készülnek az itt dolgozók a télre, hogyan vigyáz-

nak a mi biztonságos közlekedésünkre, mi a kü-

lönbség a háztartási és az ipari só között, sőt azt 

is, honnan szállítják nekik az utak szórásához ezt 

a sót. Ha például kidobjuk a szemetet az autóból, 

azzal szabálysértést követünk el, és ezért a szüle-

inket meg is büntethetik. Ezen a munkahelyen az 

egyszerű közúti munkástól egészen a mérnökig 

dolgoznak szakemberek.  

Az alsós tanulók a tantermükben maradtak ezen a 

napon, és hozzájuk a szülők jöttek el, hogy mesél-

jenek a saját szakmájukról, foglalkozásukról.  

Szép-Magyar Dorka 

6.c 
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GASZTRONÓMIA 

Egy „édes” munka 
 

Kovács Sándor a Gerbeaud volt főcukrásza, 

Venesz-díjas mestercukrász, többek között a 

Gasztronómiai és az első Magyar Fehérasz-

tal Lovagrend tagja. Karácsony közeledté-

vel a cukrász szakma szépségeiről beszélget-

tem vele. 

 

Kinek vagy minek a hatására lett cuk-

rász? 

A nagymamám ajánlására, mert ő szakács-

nő volt. Mindig azt mondta, hogy 

a cukrászat egy szép, tiszta szakma. 

Mikor döntötte el, hogy a cukrász mes-

terség lesz a hivatása? 

Akkor, amikor a nagymamámmal bemen-

tünk a Vörösmarty Cukrászdába, 1964 feb-

ruárjában. Megláttam a sokféle színes sü-

teményt a pulton, amelyekből egyet-kettőt 

el is fogyasztottunk. Akkor tetszett meg 

nekem a cukrászat. Még abban az évben, 

júliusban nyári munkára mentem a cuk-

rászdába dolgozni. Az ott töltött egy hónap 

után döntöttem úgy, hogy cukrász szeret-

nék lenni. 

Mikor lett a Gerbeaud főcukrásza? 

 Külföldről 1981-ben jöttem haza, s ekkor 

kért fel a Vörösmarty Cukrászda vezetősé-

ge, hogy legyek a termelésvezetőjük. Ez a 

kinevezés 16-év szorgalmas munkájának 

lett az eredménye.  

Mit köszönhet a szakmájának? 

 Azt mondhatom, hogy mindent. Felesége-

met, hiszen ő is szakmabeli volt, amikor 

megismerkedtünk, s akivel két nyáron át 

együtt dolgoztunk a balatonföldvári szállo-

dában. Amit még köszönhetek a szakmám-

nak: az emberismeretet, az alkalmazkodni 

tudást, a kitartást, a nagy-nagy munkabí-

rást, az alázatot, a sok-sok türelmet, a 

szakmai szeretetet, a kreativitást, vala-

mint mások munkájának megbecsülését. 

Milyen sikereket ért el, mint cukrász? 

Ott lehettem vezető, ahol cukrászinas vol-

tam. Végigjártam a szamárlétrát a szak-

mámban. A volt köztársasági elnöknek, 

Göncz Árpád úrnak Japánban készítettem 

desszerteket a kint tartózkodása alatt. A 

szakmámnak köszönhetően bejártam a vi-

lágot.  

Melyik díjára, kitüntetésére, elismeré-

sére a legbüszkébb? 

Nagyon büszke vagyok a Venesz József-

díjamra, amely egy életműdíj. 

Mitől lesz valaki mestercukrász? 

Mestercukrász csak sok-sok szakmai gya-

korlattal, szakmai tapasztalattal lehet va-

lakiből. A tudását egy mesterekből álló 

szakmai bizottság előtt kell vizsga kereté-

ben bizonyítania. 

Melyik az Ön által készített sütemé-

nyek közül a kedvence? 

Nagyon szeretem a tésztafélék készítését, a 

nagy, egyedi asztaldíszek megtervezését és 

elkészítését, valamint az egyik unokámról 

elnevezett torta készítését.( Szerk.: Ez a 

Dominic-torta.) 

Szokott-e otthon süteményeket készí-

teni? 

Igen, az egész családnak szoktam sütni. 

Ünnepekre pedig három családnak sütök, a 

lányomék, a fiamék részére, s magunknak. 

Jár lemondásokkal ez a mesterség, s 

ha igen, milyenekkel? 

Amikor mások ünnepelnek, pihennek, ne-

künk a vendéglátásban akkor kell a legtöb-

bet dolgozni. 

Valaha megbánta, hogy ezt a szakmát 

választotta? 

Soha az életben nem bántam meg. Mindig 

örömömet találtam benne, nagyon sok si-

kerélményem volt. 

Javasolná a gyerekeknek, hogy cukrá-

szok legyenek?  

Igen, szerintem sok kitartással, tanulással, 

szorgalommal mindenkiből lehet jó cuk-

rász. Ha sikerül neki, a szakmájának kö-

szönhetően, akár az egész világot bejárhat-

ja. Nagyon sok sikert kívánok azoknak a 

fiataloknak, akik ezt a szakmát választják 

Schuster Dominic 6.c 
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SPORTOLNI JÓ 

Sport 

A lovaglás 

Sokan azt hiszik, a lovaglás egyszerű sport, 

mert csak felülsz a ló hátára, s ennyi. Ez 

bizony nem így van. Sokkal komolyabb 

munkáról van szó. Együttműködésről, össz-

hangról, kommunikációról. A ló csak akkor 

hallgat rád, ha érti a jelzéseidet.  

Mi  minden miatt lehet hasznos és jó egy 

gyereknek, ha megtanul lovagolni? Fejlesz-

ti az egyensúlyérzékünket, a koordinációt, 

erősíti a comb-, hát- és hasizmunkat, a vál-

lat.  

Szép-Magyar Dorka 

6.c 

Az alpesi síelés 

Az alpesi síeléshez két síléc kell, amiket 

egy speciális cipőhöz rögzítenek, majd le-

siklanak a hegyoldalon. Ez egy igazi téli 

sport. A pályáknak több nehézségi foka le-

het. A zöld a könnyű, a sárga a közepes, a 

fekete pedig a legnehezebben teljesíthető. 

Ilyenkor télen a sífutás is népszerű.  

Schuster Dominic 

6.c 

Népszerű a jégkorong 

A férfiak már több, mint 100 éve szeretik a 

jégkorongot. Az első meccset 1875-ben tar-

tották, és 1920-tól már olimpiai szám lett.  

Hazánkban talán Szuper Levente jégkoron-

gozó kapus neve a legismertebb. Ő az NHL

-be, a világ legerősebb bajnokságába is be-

került. A válogatottban 98 alkalommal sze-

repelt. Tagja volt a 2008-as világbajnoksá-

got nyerő csapatnak is. Magyarországon 

viszont egyedül a Ferencváros igazolt játé-

kosa volt.  

Azon túl, hogy megtanulunk korcsolyázni, 

kiváló csapatjáték is a jégkorong.  

Barkóczi Benedek 

6.c 

Korcsolyázás  

A jégen való gyors tovahaladás eszköze a 

korcsolya. Acélkorcsolyát először a skandi-

návok használtak. A mai korcsolyák a hol-

landoktól és az amerikaiaktól nyerték 

alakjukat.  

A korcsolyákat megkülönböztetjük asze-

rint, hogy műkorcsolyázásra vagy a tova-

haladásra használják-e. A könnyű és gyors 

tovahaladásra olyan korcsolyák alkalma-

sak, amelyeknek hosszú talpuk van, csak-

nem egészen ráfekszenek a jégre. A műkor-

csolyázásra ezzel szemben olyan korcsolya 

alkalmas, amelynek tangense (a jeget érő 

lapja) kb. 2 milliméternyi. A számos kor-

csolyázással kapcsolatos találmányok felfe-

dezői között két magyar név is szerepel: 

Pirovits Aladár a kezdő korcsolyázók szá-

mára egy egyenes és széles talpú korcso-

lyát szerkesztett, Rohonczy Gedeon 

Columbus korcsolyája pedig könnyű felcsa-

tolhatóságáért volt kedvelt sporteszköz. 

Varga Izabella 

8.a 
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KULTÚRA 

Egri Beatles 

 

Az egri Road Beatles Múzeum a kelet-közép

-európai régió egyetlen Beatles gyűjteménye.  

Kapuit 2015. május 15-én nyitotta meg a 

Hotel Korona Eger szálloda épületében.  

 

A pincétől az emeletig majd 2000 tárgyi 

emléket találunk. Hasonló múzeumot Li-

verpoolban, Buenos Airesben, Halléban, 

valamint Alkmaarban találhatunk. Ez a 

hazai kronológiai sorrendben mutatja ne-

künk be a legendás zenekar történetét. 

Az egri múzeumba belépve egy hatalmas 

Beatles kép fogadott, amin természetesen 

rajta volt John Lennon, Paul Mc Cartney, 

George Harrison és Ringo Starr. Onnan le-

vezettek egy mély boros pincébe, ahol egy 

10 perces filmet vetítettek le a fiúk életéről 

és arról, hogyan is kezdődött a Beatles és a 

beatlemánia. Ezen a helyen azoknak a hí-

res zenészeknek a fotói voltak kiállítva, 

akiket nagyon szerettek a fiúk és felnéztek 

rájuk. Közöttük volt:Chuck Berry, Elvis 

Presley, a The Everly Brothers és végül, de 

nem utolsó sorban Little Richard. 

A film először Ringo életét mutatta be. 

Ringo 1940. július 7-én született. John is 

ebben az évben látta meg a napvilágot csak 

október 9-én. Paul 1942. június 18-án szü-

letett, végül George 1943. február 25-én. 

Mind a négy fiú Liverpoolban. 

A múzeumban időrendi sorrendben hely-

zeték el a fotókat, a lemezeket és a tárgya-

kat. 

Az első teremben az 1960-as évet mutatták 

be, mindent, ami a Liverpooli Cavern Club-

ban kezdődött. A következő állomásnál 

megismertem a legelső lemezüket, az 1963-

ban kiadott Please Please Me-t. Ezután, a 

számomra egyik legkedvesebb, legizgalma-

sabb évhez értünk, amikor megjelent a 

Hard Day’s Night című albumuk, vagyis az 

Egy nehéz nap éjszakája című lemezük és 

filmjük.  

Ezeken kívül tömérdek Beatles-tárgy volt 

kiállítva: volt toll, öngyújtó,az akkor megje-

lent BRAVO újság, minden, amit el tudunk 

képzelni. Később 1965-höz értünk, ahol a 

Help! és a Rubber Soul-lal kapcsolatos em-

léktárgyak voltak kiállítva.1966-hoz pedig 

a Revolver című lemezük tartozik, a világ 

legelső metal albuma. 

1967-ben a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band című lemezüket hallgatták szü-

leink. A kiállításnak ebben a részében a 

híres selyemruhák is láthatóak, amiket a 

lemez borítójának fotózásán is viseltek. 

John a zöld, Paul a kék, George a narancs-

sárga és Ringo a rózsaszín selyemruhát vi-

selte.  

A galériára érve 1968-ban találtam ma-

gam. Itt betekinthettem a „Sárga tenger-

alattjáró” belsejébe, és persze a híres 

Beatles mesefilmbe. 

Az utolsó előtti híres lemezük az Abbey 

Road volt, majd 1970-ben, amikor az utolsó 

lemezük megjelent, a Let It Be, feloszlott a 

Beatles. 

 Az időutazásom végén a tárlat vezetője el-

mesélte, hogy a tulajdonos, Peterdi Gábor 

hogyan is gyűjtött össze egy múzeumnyi 

Beatles-tárgyat, lemezt. Amerikában 

tanult15 éves kora óta, és megszállottan 

gyűjtötte, vásárolta a hozzájuk kapcsolódó 

tárgyakat.  

Minden korosztálynak ajánlom, hogy láto-

gasson el ide, mert nagyon jó élmény, egy 

valódi időutazás.  

Fodor Lili  

8.a 
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Utazás a Titanic nevű hajón  

Biztos, hogy nagyon sokan hallottatok 

a Titanicról, a történetéről, és a kiál-

lításról, amit most Budapestre is el-

hoztak a szervezők. Idén november 16

-án Nagy Marianna tanár néni isko-

lánk felső tagozatoz diákjainak szer-

vezett egy csodás látogatást.  

Nagyon sokan jelentkeztünk, mivel 

kíváncsiak voltunk rá. Amint megér-

keztünk, lepakoltunk mindent, így 

mindjárt könnyebb volt figyelni. Egy 

ott dolgozó lány mindenki kezébe 

adott egy kártyát. Ez a lap egy-egy 

utas adatait írta le. Tartalmazta a 

személy nevét, korát, a kabinja szá-

mát, azt hogy milyen osztályon uta-

zott az igazi Titanic hajón, honnan 

hová szeretett volna eljutni. Amíg 

ezeket a lapokat olvasgattuk, megér-

keztünk a fedélzetre. Ott kaptunk egy 

készüléket, amit be kellett kapcsolni, 

a fülünkhöz emelni, és már hallhattuk 

is az információkat a TITANIC építé-

séről. A szövegből kiderült, hogy 1909. 

március 31-én Belfastban kezdték el 

építeni a White Star Line kérésére a 

híres nevezetes TITANIC-ot, és 

12.000 munkással majdnem 3 év alatt 

készült el ez a hajó.  

Ezután megnézhettünk egy némafil-

met az építkezésről. Annak ellenére, 

hogy néma volt, nagyon sokat mondott 

el számunkra. Miután vége lett, be-

léptünk egy terembe, ahol a TITANIC 

makettje és tervrajzai voltak. Aztán 

egy újabb szobába léptünk, melyben a 

megmaradt tárgyakat, ékszereket, ká-

végépet és hasonlókat helyzetek el. 

Megtiszteltetve érezhettük magunkat, 

ugyanis beléphettünk az 1. osztály fo-

lyosójára. Megtekinthettük az 1., a 2., 

majd a 3. osztály szobáit. Gyönyörűen, 

ízlésesen voltak berendezve.  

Ezután furcsa hangokat hallottunk, 

amelyek teljesen olyan érzést keltet-

tek bennünk, mintha egy hideg éjsza-

kán, egy rideg fuvallat borzongtatott 

volna meg minket… Majd szemből 

ránk mosolygott 5 gyerek. A fotóik 

alatt ismerhettük meg rövid életük 

tragikus történetét. Ezt bizony nem 

sok gyerek olvasta el, mert mindenki 

futott a jéghegyhez.  

Jött az utolsó pont, ahol a legelején 

kezünkbe kapott kártyán szereplő em-

berünk nevét megkereshettük, és 

megtudhattuk, hogy túlélte-e vagy 

sem. Ahogy végigkérdezgettük egy-

más, rájöttünk, hogy sokan túléltük. 

Aztán a kiállítás legvégénél fotókat 

készítettünk a TITANIC orránál. Más-

nap mindenki csak úgy áradozott a lá-

tottakról, a kedvenc részéről. Ha sze-

retnétek megnézni a kiállítást, ezt 

december 31-ig tehetitek meg. 

Kőrösi Laura 6.c 

KULTÚRA 
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KULTÚRA 

Szent Márton, aki a szeretetéről 

volt híres 

Interjú Kelemen László atyával  

Szent Márton napjaink legnépszerűbb 

szentje. Kicsik és nagyok, hívők és nem hí-

vők egyaránt ismerik nevét, életét. Ki volt ő 

valójában? A budakalászi Római Katolikus 

Egyház tiszteletesével, László atyával be-

szélgettem a szent életéről, a Márton-nap 

szokásairól, hagyományairól.  

Fodor Lili: Miért ilyen népszerű napja-

inkban? Miért is kötődnek a libák a 

Márton naphoz? 

László atya: Nagyon jó kérdés, hiszen 

Szent Márton nem a gyermekkorunk szent-

je. Elég sok rejtély van az ő életével kap-

csolatban. Két város harcol azért, hogy va-

lójában hol is született, Szombathelyen 

vagy Pannonhalmán. A Római Birodalom 

idején élt, egyszerű, normális családban és 

katona volt. Amikor Amiens városába, 

mint katona ment be, akkor látott egy haj-

léktalant, egy koldust, akit megszánt, elfe-

lezte a köpenyét, evvel terítette be ezt az 

embert. Ezután vált ő kereszténnyé. Ekkor 

ő még csak készült a keresztségre. Álmá-

ban látta Jézust, rajta ezzel a köpennyel. 

Életéről ezután nem nagyon tudunk sem-

mit, csak azt, hogy később egy francia vá-

ros, Tours városa megválasztja püspökké, 

amit akkor még nem akart elfogadni. El-

bújt és a hagyomány szerint a libák voltak 

azok, akik leleplezték őt. Ezért kötődik a 

Márton-naphoz a liba. 

Lili: Szokás, hagyomány ma már, hogy 

libát eszünk ezen a napon. Ön is így 

tesz? 

László atya: Megmondom őszintén, nem 

szoktam így szervezni, de előbb vagy utóbb 

mindig úgy alakul, hogy Márton napja kör-

nyékén olyan helyen vagyok, esetleg ven-

dégségben, ahol libavacsorát tálalnak. 

Lili: Milyen cselekedete, tanítása az, 

amit ön kiemelne, elmesélne számunk-

ra, gyerekeknek is? 

László atya: Szent Márton egy olyan 

szent, aki a szeretetéről volt híres. Egyet-

len egy legenda maradt fenn róla, a köpe-

nyes története, de ez is arról szól, hogy aho-

vá ment próbált jót tenni, próbált segíteni. 

Ugyan nem nagy dolgokat tett, apróságo-

kat, de ez az, amiben mindig ragadós a pél-

da. Ezt „ünnepeljük” a szentekben.  

Lili: Miért lett ő szent? Mikor és ho-

gyan lesz valakiből szent? 

László atya: Abban az időben más volt az 

eljárás, mint ma. Az első időkben azokat 

avatták szentté vagy azokat tisztelték így, 

akik szó szerint életüket adták Krisztusért, 

tehát vértanúhalált haltak. Szent Márton 

azért érdekes személy, mert ő az első olyan 

szent, akit kikiáltott a nép szentté. Nagyon 

tisztelték és őrizték az emlékét, de nem 

halt vértanúhalált. Ma már hosszabb és 

bonyolultabb egy szentté avatás. Több éves 

munka, bizonyítás, megerősítés kell. Abban 

az időben a nép kiáltotta ki valakiről, hogy 

szent, sírja fölé templomot emeltek, ábrá-

zolták több helyen, és minden évben meg-

emlékeztek halála napjának évfordulóján. 

Erre emlékezünk mi is november 11-én. 

Lili: Változtat a mi életünkön az, ha 

most éppen Szent Márton, de akár bár-

melyik másik magyar szent életét meg-

ismerjük? 

László atya: A megismerés önmagában 

véve nem tud, hiszen mennyi mindent ta-

nulunk az iskolában, és mennyi mindent 

hallunk... Egy információt nem elég megis-

merni, nem elég megtanulni, hanem azt 

nekünk le kell fordítani a mi kis életünkre. 

Nem az a feladatunk, hogy a kabátunkat 

ketté vágjuk, azzal betakarjunk valakit, 

hanem megnézni a lehetőségeket. Kará-

csony közeledtével ez mindig aktuális, hi-

szen körülnézünk a szobánkban, mi az, 

amit nem használunk, de jó állapotú és oda 

tudjuk adni a rászorulóknak. 

Biztos vagyok benne, hogy mindenki lát 

lehetőséget az adventben arra, hogy kife-

jezze, segíteni szeretne embertársain. 

Ezért is jó, hogy ilyen sok szentünk van, 

hiszen mindegyik más-más példát mutat 

számunkra világunkban.  

Fodor Lili 8.a 
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Megan Rix: Folti, a hős 

Ha unatkoznátok a karácsonyi készülődés-

ben, akkor remek kikapcsolódás lehet 

Megan Rix regénye. Az egyszerre kalandos 

és megható történet egy 11 éves kisfiú, Joe 

és egy labrador kölyök különös barátságát 

meséli el.  

Joe elvesztette édesapját és minden vágya, 

hogy kapjon egy kiskutyát. Ez még nem 

lenne szokatlan, ám a vágya egészen más-

képp teljesül, mint gondolnánk.  

Belép a Segítő Mancsok Egyesületbe, mely-

nek célja, hogy mozgássérült emberek szá-

mára segítő kutyákat, társakat neveljenek.  

Így kerül kapcsolatba Foltival, az újszülött 

labrador kutyussal. Lépésről lépésre követ-

hetjük nyomon, ahogy a kis bolondos ku-

tyakölyökből okos, megbízható segítő válik.  

Joe előbb tanfolyamokon majd Foltin ke-

resztül megtanulja a gondoskodást és a fe-

lelősségvállalást azokért, akiket szeretünk 

és azokért, akik rászorulnak. 

A Folti, a hős igazi karácsonyi olvasmány a 

szeretet erejéről, a bizalomról, a barátság-

ról. 

Nagy Zsófia Fanni 

6.c 

Kody Keplinger: A Hazugságháló 

 

Történetünk főszereplője Sonny Ardmore, 

aki példásan jól hazudik. Bármiről van szó, 

legyen az a tökéletesnek beállított családi 

háttér, mely korán sem tökéletes. 

Az egyetlen, aki tud néhány dolgot Sonny 

valódi életéről, Amy Rush, a legjobb barát-

nője. Nála tölti az éjszakáit is. Közös ben-

nük, hogy mindketten utálják Ryde Crosst, 

aki egy suliba jár velük, ám Ryde odáig 

van Amyért. Egy este randira is hívja e-

mailen keresztül. A két lány kihagyhatat-

lan alkalmat lát ebben a srác megviccelésé-

re. Sonny azonban egyre több estét beszél 

át a fiúval, rájön, hogy megkedvelte. Ryde 

viszont végig azt hiszi, Amyvel beszélt. 

Sonny ismét hazudozni kezd. A háló egyre 

gyengül, félő, hogy elszakad, és akkor 

mindennek vége. Elveszít mindent. Vajon a 

szörnyű igazság utoléri a főszereplőnket? 

Ha igen, az egész életéről lerántaná a lep-

let?  

Ujfalvi Laura 

8.a 

Diáktoll 

Mikulás és a manói 

Egyszer régen, valahol messze északon élt 

egy hosszú és ősz szakállú Mikulás segítői-

vel, a mindig vidám kicsi manókkal. Ezek a 

lények egész évben figyelték a gyerekek 

viselkedését, és persze készítették az aján-

dékokat. Az egyik évben azonban december 

elejére Mikulás nagyon beteg lett.  

A manók pánikba estek, hogy most mi lesz 

velük, hogyan fogják eljuttatni az ajándé-

kokat a világ különböző pontjaira a gyere-

keknek. Csak az mentette meg őket, hogy 

közben Mikulás fia felcseperedett, nagyon 

ügyesen kezelte az apja szánját. A nagy ké-

szülődés után elindultak a rénszarvasok-

kal, és minden gyerek megkapta az ajándé-

kát. Ha az ajándékokat nem sikerült volna 

kiszállítaniuk, én is tovább tudnék mesélni 

nektek.  

Lakos Márton 

5.c 

 

KÖNYVAJÁNLÓ ÉS DIÁKTOLL 
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NÉMET 

Német rész: 

 

1. Letzte Tag der Woche 

2. Gegensatz der Ordnung 

3. Wohnort 

4. nicht wir, sondern … 

5. Ich bin ein Tier, grau, verstockt und kräftig… 

6. Ein Viertel von Hundert 

7. Wartezeit vor Weihnachten 

8. fünfzig Prozent 

9. „Nikolaus Pferde“ 

10. kleine Blume von Alpen 

11. letzte Monat im Herbst 

Nagy Zsófia 6.c 

1                        

2                      

3                     

4                    

5                     

6                               

7                       

8                     

9                         

10                          

11                         

 

- Seit wann  unterrichten Sie schon in dieser Schule?  

- Ich arbeite hier schon seit 6 Jahren.  

- Was unterrichten Sie noch ?  

- Ich unterrichte Deutsch und Ethik in dieser Schule.  

- Wie finden Sie diese Schule und die SchülerInnen ?  

- Ich fühle mich hier ganz gut, alle Kinder sind sehr nett und freundlich. Es gibt immer 

Probleme, aber ich glaube, hier ist die Atmosphäre ganz angenehm.  

- Welche Klassen mögen Sie ?  

- Ich mag alle Klassen, besonders die Klasse 6.b und meine Klasse, die 8.b.  

- Was machen Sie in Ihrer Freizeit?  

- Ich habe ganz wenig Freizeit. Ich lese gern, höre Musik, oder verreise. - 

-  Vielen Dank für das Interview.  

a 6. b osztály németesei 

Interview mit unserer Deutschlehrerin: mit  Frau Németh 
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ANGOL 

Angol rész: 

How many even numbers are there between 1 and 19?  (9)     
 

Which sport is Niki Lauda famous for?    (Forma  1 – car racing) 
 

Who was known as „Bard of Avon”?  
William Shakespeare 
Gerorge Eliot  
John Milton 
Agatha Christie 

 

What does the abbreviation CD stand 
for? 
Canadian Disc 
Computer Disc 
Compact Disc 
Champion Disc 
 

Which country does the Mercedes Benz 
originate from?  
England 
USA 
Germany 
China  
 

The English Club Manchester United is 
mostly linked with which colour? 
violet 
black 
blue 
red 
 

What kind of animal is a dalmatian?   (dog) 
 

Whose creation was the detective character Sherlock Holmes?  (Sir Arthur Conan Doyle) 
 

What is Yosemite in the United States? 
Canyon 
Desert 
National Park 
State 
 

Which of these materials is th ebest conductor of electricity? 
copper 
wood 
rubber 
plastic 

 

Which of the following was a Greek mathematician? 
Pythagoras 
Herodotos 
Platon 
Donald Trump 
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Translate the lyrics of „What a Wonderful 

World”  from Louis Armstrong: 

I see trees of green, red roses too 

I see them bloom for me and you 

And I think to myself what a wonderful world 

I see skies of blue and clouds of white 

The bright blessed day, the dark sacred night 

And I think to myself what a wonderful world 

The colors of the rainbow so pretty in the sky 

Are also on the faces of people going by 

I see friends shaking hands saying how do you do 

They're really saying I love you 

I hear babies crying, I watch them grow 

They'll learn much more than I'll never know 

And I think to myself what a wonderful world 

Yes I think to myself what a wonderful world 
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SZÍNES 

Adventi koszorú története 
 

Az első adventi koszorút, illetve annak ősét 1838-ban Johann Heinrich Wichern német protes-

táns lelkész készítette el. Ekkor alapította meg az első gyermekotthont Hamburgban, ahol na-

ponta tartott istentiszteletet. Az épület főtermében egy nagy szekérkereket függesztett fel, 

amelyen 23 darab gyertya volt. Karácsonyig naponta egy-egy gyertyával többet gyújtott meg.  

A fenyőből készített egyszerűbb koszorút 1960-ban Berlinben készítették el először. A fenyő-

ágakra már csak négy gyertyát rögzítettek. Az I. világháború után már egész Németországban 

elterjedt az adventi koszorú használata. Hazánkban a II. világháborút követően került az asz-

talokra.  

Napjainkban többféle alapanyagú koszorút készítenek, de egy biztos, négy gyertyát rögzítenek 

rá, amelyek gyakran változatos színűek. A katolikusok szerint azonban a gyertyák színének is 

jelentése van, ezért ők például három lilát és egy rózsaszín gyertyát helyeznek el az adventi 

koszorújukon. (Az első, a második és a negyedik lila, a harmadik rózsaszín.) 

Házi zserbógolyó recept 

hozzávalók / 4 adag 

150 g zabkeksz 

110 g dió 

200 g sárgabaracklekvár 

150 g étcsokoládé 

elkészítés 

Egy aprítógépbe dobjuk a zabkekszet, a di-

ót, és ledaráljuk. 

Hozzáadjuk a lekvárt, jól összekeverjük, 

majd sütőpapírral bélelt tepsire kis gombó-

cokat gyúrunk. Minimum 1 órát pihentet-

jük a hűtőben. 

A csokoládét összetörjük, vízgőz felett meg-

olvasztjuk, majd óvatosan a golyókra önt-

jük. 

A zserbógolyók tetejét megszórjuk egy ke-

vés darált dióval, majd újabb (minimum) 1 

órát a hűtőben pihentetjük. 

Forrás: http://www.nosalty.hu/ 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/zabkeksz
http://www.nosalty.hu/alapanyag/dio
http://www.nosalty.hu/alapanyag/sargabaracklekvar
http://www.nosalty.hu/alapanyag/etcsokolade
http://www.nosalty.hu/

