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A novemberi lapban is számos érdekességet, újdonságot olvashattok.
Többek között érdekes rejtvényjátékok is helyet kaptak az újságban, amelyek helyes megfejtői között
nyereményeket sorsolunk ki. A rejtvényeket és a részleteket megtaláljátok az újság 23. oldalán.
Folytatódik tovább képkereső játékunk is. A novemberi lapban előforduló képeken 1 híres személy fotója
kétszer látható. Figyelmesen lapozzátok végig az újságot, keressétek meg ezt a 1 személyt, ha
megtaláltátok, írjátok le egy papírra a nevét. A lapon legyen rajta a nevetek és osztályotok is. A
megfejtést adjátok le a szerkesztőségbe (tanáriba). A leadási határidő: november 30.
Jó keresgélést, és kellemes olvasgatást kívánunk!
A szerkesztőség

Riport Éva nénivel, iskolánk intézményvezető helyettesével
- Hogyan lett tanár?
- Elvégeztem a tanárképző főiskolát. 

- Miért választotta ezt a szakmát?
- Részben családi hagyományok miatt - sok tanár van a családban -,
részben pedig azért, mert nagyon szeretem a gyerekeket,
a velük való foglalkozást.

- Mióta tanít ebben az iskolában?
- 2000. augusztus közepe óta

- Hol érzi magát a legjobban?
- Családi körben, leginkább otthon, illetve a számomra legkedvesebbekkel (barátok).

- Mi a kedvenc étele?
- A káposztafélék ( a kelbimbó a csúcs!), de igazából bármilyen zöldség,
sajtok, és fagyi! Ez utóbbi bárhol, bármikor!

- Van-e hobbija?
- Szeretek túrázni, énekelgetni (milyen meglepő  ), főzni.
Imádok moziba, színházba menni, könyvet olvasni.

- Ki a példaképe?
- A szüleim.

- Szokott –e sportolni?
- Elvétve. Görkori, biciklizés, túra. Nem vagyok túl mozgékony alkat.

Van-e háziállata?
- Jelenleg nincs. Régebben voltak hörcsögeim (Nyikita és Troppauer Hümér),
deguim (azok névtelenek voltak).
Köszönjük a riportot!
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Családi napot tartott iskolánk október 18-án. A délelőtt folyamán az
iskola diákjai, tanárai és a szülők a Bodzási úti iskolánál tettek
látogatást, ahová gyalog, kerékpárral vagy éppen lovaskocsival jutottak
el. Az osztályok útközben játékos és izgalmas feladatokat oldottak
meg. A jó hangulatú délelőttön zsíroskenyér és tea is várta a
résztvevőket a Bodzási úti iskola udvarán.

Október

22-én

délután

a

4.a

osztály vendégségben járt a 8.a
osztályban. Az ismerkedés és a
süti

közös

elkészítése

barátkozással
délután,

után,

folytatódott

mely

a

a

finomságok

elfogyasztásával zárult.

2014. november 5 - én szerdán
délután

került

sor

az

alsós

mesemondóversenyre.

Az

1-2.

helyezettek

továbbjutottak

a

Kistérségi mesemondóversenyre.
November

10-én

Kertvárosi

Katolikus

hétfőn

a

Általános

Iskolában rendezték a Kistérségi
mesemondó versenyt, ahol Bálint
Henriett 4. b osztályos tanuló IV. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Botkáné Kovács Henriett

Iskolánkban idén már 5. alkalommal rendeztük meg a gyerekek körében nagyon
népszerű alsó tagozatos Ki mit tud versenyt. Két fordulóban mérték össze
tudásukat a versenyzők. Az októberi megmérettetésen gyönyörű verseket,
meséket hallhatott a közönség, de rengeteg
információhoz jutott tollas barátainkról is,
ezen

kívül

egy

kis

humorra,

nagy

kacagásokra is maradt idő. A novemberi forduló is sok újdonságot
tartogatott. A már megszokottá vált hangszeres, énekes, táncos produkciók
között felbukkant újdonságként a mazsorett, a zumba és egy új hangszer, a
doromb is bemutatkozott. A döntőbe 15 produkciót juttatott be a zsűri.
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2014. november 7-én péntek délután a 4.b osztály családi délutánnal egybekötött Márton napi
lampionos felvonuláson vett részt. A gyerekeket az iskola előtt Márton köszöntötte, majd a menet a Tabáni
templomhoz vonult. A felvonulásra a 4.a osztályos tanulók is csatlakoztak szüleikkel.

A 2014. november 5-i papírgyűjtés eredményei
Alsó

A

Helyezés

Felső

3.b

2385 kg

I.

6.a

1680,5 kg

4.a

2149 kg

II

8.a

1303 kg

3.a

1766

III

8.b

978 kg

3.c

1325,5 kg

IV.

7.a

604 kg

1.a

696 kg

V.

5.a

401 kg

2.a

627 kg

VI.

5.b

339 kg

1.b

508 kg

VII.

6.b

121 kg

4.b

505 kg

VIII.

7.b

98,5

2.b

448,5 kg

IX.

1.c

189 kg

X.

komposztálás

ünnepnapja

(október

10.)

alkalmából

az

ÖKO

szakkörösök csatlakoztak a HUMUSZ szövetség felhívásához. A tanulók
szerves hulladékot csoportosítottak, nagyítóval félig érett komposztot
vizsgáltak, fűszernövényeket, babot ültettek, totót töltöttek ki.
A gyerekek lelkesen, tájékozottan vettek részt az eseményen.

A

Liszt

Ferenc

Ének-Zenei

Általános

Iskolában

megrendezett

„Erdélyország-Tündérország” elnevezésű városi versmondó versenyen Török
Beáta 5.a osztályos tanulónk II. helyezést ért el, Meixner Lili (5.a) és
Kántor Judit (6.b) színvonalasan szerepeltek.
2014.

november

13-án

Természettudományos

került

Műhely

megrendezésre
által

a

meghirdetett

Gyulai

József

„Legkedvesebb

kísérletem” verseny. A powerpoint bemutatók versenyén iskolánk nyolcadikos
tanulói Csete Dávid és Ménesi Dávid 3. helyezést értek el a 7-8. osztályos
kategóriában.
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November – Szent András hava
November 1.- Mindenszentek napja
Mindenszentek napja mindazon megdicsőült lelkek ünnepe, akikről
megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön-külön, név szerint nem
emlékezik meg. A katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe 2000 óta újra
munkaszüneti nap hazánkban.
Népszokások: Erre a napra a vetést, őszi munkákat már be kell fejezni.
November 5.- Imre
Eredete: germán eredetű, az Almarich névből
Jelentése: uralkodó, híres, hatalmas
Szent Imre herceg: I. István király és Gizella királyné fia. Életéről
krónikák és legendák alapján vannak csak információk. Születésére
nézve egyes források 1000-et jelölnek meg, míg a krónikák szerint 24
éves korában halt meg, így valószínűbb, hogy 1007-ben született. István
őt jelölte ki utódjául, és felkészítette fiát az uralkodásra. Imrét vadászat
közben egy vadkan halálra sebezte, s 1031. szeptember 2-án belehalt
sérüléseibe.
November 11.- Márton
Eredete: a latin Martinus név rövidült, magyar formája; jelentése: Mars hadistenhez hasonló, harcias, bátor.
Szent Márton: Pannoniában, Sabaria városában született, de Itáliában,
Paviában nevelkedett. Gyermekként Ticinumban (ma Pavia) nevelkedett.
12 évesen úgy döntött, felveszi a kereszténységet. Szülei ezt nem nézték
jó szemmel; 15 évesen apja akaratára belépett a hadseregbe, fiatal kora
miatt 4 évig egy gyakorló csapatnál szolgált, 19 évesen lett valódi katona.
371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg, ő azonban
tiltakozott megválasztása ellen. A legenda szerint egy libaólban próbált
elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. Fontos hittérítő munkát
végzett, a pogány falvak nagy részét megtérítette. Életét csodák,
gyógyulások kísérték. Márton tisztelete halála után gyorsan terjedt; már
életében legendák keringtek jóságáról. A tours-i zsinat 461-ben ünnepet
rendelt számára. Tisztelete egyre fokozódott, népszerűvé vált az emberek körében. Sírja felett 476-ban bazilikát
építettek, amelyet máig is rengetegen látogatnak.
Népszokások, időjóslás: November 11-e a naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő napja. Ezen a napon
rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen táncos mulatságot csapnak, ahol az asztalról
nem hiányozhat egy libafogás és az újbor. Az elfogyasztott liba mellcsontjáról megjósolták milyen lesz a tél. Ha
barna volt, esős, ha fehér, akkor havas telet vártak.
Ha Márton napján havazik, gyakran elhangzott: „Eljött Márton szürke lovon.” “Ha Márton fehér lovon jön,
enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Sokfelé azt tartják,
hogy a Márton napi idő a márciusi időt mutatja. A néphit szerint
a Márton napi eső nem jelent jót, mert utána rendszerint fagy,
majd szárazság következik. A pásztorok ilyenkor sok vesszőt
adtak ajándékba azoknak a gazdáknak, akiknek a barmai
kijárnak a legelőre, a csordába. Ez a nyaláb vessző volt a Szent
Márton vesszeje.
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November 19. – Erzsébet
Eredete: Héber eredetű bibliai név, amely az Elisabeth német névbõl származik;
Jelentése: Isten az én esküm, Isten megesküdött, vagy: Isten a teljesség, a tökéletesség.
Árpád-házi Szent Erzsébet (1207–1231): II. András magyar király és Merániai
Gertrúd lánya. Szent Erzsébet 1207-ben született Sárospatakon. 1213-ban meghalt az
édesanyja (a Bánk bán Gertrúd királynéja), ami után hosszú ideig rémálmai voltak.
Erzsébet korán elkezdte a vezeklő életmódot: gyakran böjtölt, ostorozta magát,
vezeklőövet is hordott. Éjjelente gyakran virrasztott. Gyakran maga is segített a
betegápolásban.
Erzsébet 3 nappal előbb megmondta halálának napját. Sírja mellett számos csodás
esemény történt. IX. Gergely pápa avatta szentté 1235-ben. Erzsébetet többnyire
rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. legenda szerint egy alkalommal
kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak
kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet azt mondta rózsákat. Mikor
megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában.
Népszokások: Ha ezen a napon havazik, úgy mondták: Erzsébet megrázta pendelyét. Ez a nap az őszi munkák
zárónapja.
November 25. – Katalin
Eredete: görög eredetű női név, a görög Aikateriné név magyar változata; jelentése: tiszta
Alexandriai Szent Katalin: alexandriai vértanú, Maximinus császár idejében élt. 307-ben
halt vértanúhalált. Emléknapja november 25. A bölcselők, a könyvtárak, a nyomdászok,
az ügyvédek, a filozófusok és a magasabb iskolák védőszentje.
Népszokások, időjóslás: a régi pásztoremberek ezen a napon hajtották ki utoljára a
csordát. Katalin-napkor egy zsákba dughagymát szedtek és felkötötték a
szabadkéménybe, hogy meleg és gőz járja át. Szokás volt Katalin-napján valamely gyümölcsfa ágát vízbe tenni
- ez volt a Katalin-gally -, ha ez karácsonyig kivirágzott, azt jelentette, hogy az a lány, aki az ágat vízbe tette, a
következő évben férjhez mehet.
Ha Katalinkor kopog, karácsonykor tocsog. Ennek a fordítottja is érvényes, ami azt jelenti, hogy a Katalin-napi
fagy esős karácsonyt hoz, a Katalin napi eső pedig szép, fagyos ünnepet.
November 30.- András
Szent András: A keleti egyház védőszentje, az I. században élt. A
néphit szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, az ilyen
keresztet ezért andráskeresztnek nevezik. Szent András napján a
legény vagy leány egész nap böjtöl, csak 3 szem búzát és 3 korty vizet
iszik, imádkozik, s akkor ékkel megálmodja, hogy ki lesz a
párja. András nap utáni vasárnap kezdődik az advent.
Advent és a hagyományok: Az adventben a keresztény ember készül
karácsonyra, Krisztus születésének ünnepére. A népi jámborságban
szokásos az adventi koszorú mellett a karácsony előtti betlehemezés, és a keresztény család közös Szent
Család-járása. Az adventi hagyományok, a koszorú, a négy gyertya, a naptár és az advent angyalai. Adventtől
kezdve nem tartanak lakodalmat és táncos összejöveteleket. Ekkor kezdődnek a disznóvágások.
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MIT TUDSZ A TÁNCRÓL?
A mostani újságban Éva néninek, az iskola néptánc tanárának tettünk fel kérdéseket.
-Hány éves korában határozta el, hogy táncol?
7 éves koromban.
-Mi volt ezzel a célja?
Először, hogy megtanuljak táncolni, azután pedig megtetszett a közösség, és új barátokra találtam.
-Mit akart ezzel elérni?
Kezdetben a környező településeken szerepelhettünk, aztán - nagyjából 10 évvel később - már
külföldön is megmutathattuk tánctudásunkat.
-Mi, vagy ki invitálta erre?
Szüleim hatására kezdtem el táncolni.
-Ki bátorította?
Először a szüleim, azután a tanáraim.
-Mi ihlette erre a táncra?
Előbb csak kipróbáltam, azután pedig meg tetszett a zene, és a sok közös élmény.
-Hány éve műveli?
25 éve tanulom, és 10 éve tanítom.
-Más is néptáncolt a családjában?
Ez idáig nem, de most az unokahúgom és az unokaöcsém is.
Ennyit most a néptáncról, következő számban egy másik táncművészeti ágról lesz szó.

Az e havi számban a falevélrózsa elkészítését mutatom be nektek…
Nem kell profi virágkötőnek lenni ahhoz, hogy színpompás rózsacsokrokat készítsetek falevélből, a
végeredmény mégis önmagáért beszél. Különböző hajtási technikákkal pedig más-más formákat is
készíthettek, nem lesz két egyforma köztük. Persze ez az ősz varázslatos színvilágának is betudható.
De egy kép többet mond ezer szónál 
Fontos:
-Ne legyenek túl szárazak a levelek.
-Maradjon meg a kocsánya.
-Ne felejtsd el összekötni a leveleket végeztél.
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ÍGY ÍRTOK TI
Tanulóink történetei, versei
Az utazás
Nagyon furcsa hét volt ez. Egy nap anya a lottón húszmillió forintot nyert, így apa, anya és virgonc öcsém
Palkó, meg persze én elmentünk Párizsba nyaralni. Nagyon vártuk a kikapcsolódást.
Mikor végre eljött a nap, elbattyogtunk a repülőtérre és csak arra gondoltam milyen lesz, amikor a
masszázs-szalonban kényeztetni fognak. Sajnos a repülőgép késett, így a masszázs ugrott. Ezután mikor
odaértünk elfoglaltuk a kibérelt szobánkat, és elkezdtünk kicsomagolni. Amikor a telefonomat akartam
felrakni, tölteni, valamiért eggyel kevesebb ágy volt, mint az interneten lévő képen. De valami volt ott
helyette, egy kutyaágy. Palkóra akartam rásózni az ágyat, de ő fenyegetni kezdett, hogy hoz egy példányt
abból az állatból, amit én utálok, a békából! Végül egy órányi vita után, enyém lett a kutyaágy. Egy szó,
mint száz a szálloda portása megengedte, hogy a nyaralás végén hazavigyem. Kutyánk nincs, így majd
odaadom szülinapjára Palinak. Eljött az éj. Én nem tudtam aludni. De mikor sikerült, azt álmodtam, hogy
egy manó köszöntött be hozzám és ezt mondogatta:
„Palkó igazságtalan veled, vágj vissza neki, te kis tökfej! Meglátod minden jó lesz, simogassa orrba kicsi
kezed!”
Reggel Palkó orrfájás miatt panaszkodott és azt mondta én voltam. Következő éjszaka megint megjelent a
manó és ezt dúdolta: „Palkó igazságtalan veled, vágj vissza neki, te kis tökfej! Meglátod minden jó lesz,
simogassa fülbe kicsi kezed!”
Palkó fájlalta is a fülét! Én meg akkora büntit kaptam, hogy el se lehet mondani! Borzasztó egy nyaralás!
Lekéstük a kényeztetést, kutyaágyban kellett aludnom és egy elefánt nagyságú büntetést is bezsebeltem.
Végül már most nem fáj a hátam, a bünti lejárt és szurkolok, hogy anya ne nyerje meg újra a lottót.
Valamit biztosan megtanultam: „Mindenhol jó, de legjobb otthon.”
Ménesi Enikő 4.a
A virágültetés
Szüreteltünk
Egyszer találtam egy virágmagot. Szaladtam
anyához.
Elhatároztuk, hogy szombaton leszüreteljük
- Anya! Nézd mit találtam! – mutattam a
nagymamámnál a szőlőt. Korán reggel az
kincsemet.
egész család elindult a szőlőbe. Én a
- Hű és ezt hol találtad? – kérdezte
testvéreimmel szedtem a fürtöket, apa a
lelkendezve anyu.
puttyonyba gyűjtötte a termést. Anya a
- Kint a kertben. Éppen királylányosat
fakádban taposta a szőlőt. Délutánra lettünk
játszottam, mikor megpillantottam ezt a
kész a munkával. Mama finom vacsorával
magot.
kedveskedett nekünk.
- És tudod, hogy milyen mag? – kérdezte anyu.
A család nagyon jól érezte magát a szüreten.
- Nem. – feleltem
Horváth Dóra 4.a
- Én viszont tudom.
- Akkor milyen mag? – kérdeztem izgatottan.
Utazás a világűrbe
- Ez egy muskátli mag. – válaszolta.
Harmadik osztályos koromban beszámolót
- Ültessük el! - Légyszi! – kértem anyut.
készítettem Lajka kutyáról és Gagarinról az
- Hát jó. – egyezett bele.
első űrutazókról. Azóta érdekel az űrutazás.
- Ez az! – mondtam.
Azzal nekikezdtünk a munkának. - Gyermekem,
A világűrbe űrhajóval és a hozzá kapcsolódó
hozz egy locsolót teli vízzel és pár lapát
űrsiklóval lehet feljutni. Ha űrhajós akarsz
homokot, földet! – mondta anya. Azzal
lenni, kiképzésen kell részt venni. Ha
nekiiramodtam a locsolóért és a pár lapát
megfelelően teljesítesz, eljuthatsz a csillagok
homokért. - Itt van – mondtam. - Köszönöm.
közé.
Elültette.
Szeretnék
egy
földi
irányítóközpont
Aztán egy fél évig virágzott a muskátli.
parancsnoka lenni, aki az űrutazók munkáját
Sokat foglalkoztam a növénnyel, így aztán
segíti. Sokat kell még tanulnom ehhez az
viszonylag
gyorsan
felcseperedett,
majd
álomhoz.
elpusztult.
Kurunczi Kristóf 4.a
Makrai Viktória 4.a
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Molnár Zsuzsi
A pingvin verse
Hideg van itt, didergek!
Jegesmedvék figyelnek!
E hidegben én ázom, fázom,
hogy hal a vacsi kitalálom.
Legyen hisz azt bírom,
ha ez a kaja, ó de finom!
S most, hogy e hidegben jó lett
az én sorsom,
mindjárt vidámabb e pár sorom.

Molnár Zsuzsi
A madarak verse
Sokan vagyunk mi nagyon-nagyon,
többen, mint a toll a sason.
Repülünk gyönyörűen a napfényben,
segítünk, ha valaki eltéved.
Jó útjelzők vagyunk mi,
ha sok ember megy nyaralni.
Szép a hangunk dalolunk,
napnyugtával nyugodunk.

Molnár Zsuzsi
A tigris verse
Molnár Zsuzsi
Csíkok fednek engem mindenütt,
kölyköm ma reggel a fűben feküdt.
Mondtam neki: - Gyere már!
- A sok kis pocok csak rád vár!
Óvatosan meglessük,
majd ebédre megesszük.

Molnár Zsuzsi
A természet
A természet nagyon jó,
ott van a sok látnivaló.
Jártam én már hegyen-réten,
szarvast, sőt már rókát is néztem.
Egy nagy élmény természetben járni,
de még nagyobb a természetet látni!

A nyuszi verse
Ugrok egyet: Hopsza hopp!
Pár ugrás és ott vagyok!
Hogy ott legyek ahol lennem kell,
hogy ne legyen most december!
Farkincám puha, bojtos,
ha koszos vagyok szőröm bolyhos.
Én vagyok a háziállatod,
ha kihajítasz, bánhatod!
Én vagyok a cukiság,
nem fér belém turpisság.
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In memoriam Radnóti Miklós
– Emlékezés Radnóti Miklósra
Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten.
Születése
édesanyjának,
Grosz
Ilonának
és
ikertestvérének életébe került. 1921-ben édesapja,
Glatter Jakab is elhunyt. Ezután nagybátyja, Grosz
Dezső neveltette. Budapesten tett kereskedelmi iskolai,
majd gimnáziumi érettségit. 1927-28-ban a csehországi
Reichenberg (Liberec) textilipari főiskoláján tanult.
1930 őszén beiratkozott a szegedi Ferenc József
Tudományegyetem bölcsészeti karára, magyar-francia
szakra. Tanárai közül különösen szerette országos hírű
költő és tudós tanárát, Sík Sándort, aki újkori magyar
irodalmat oktatott.
Barátaival együtt indította az 1928 című folyóiratot.
1929-től kezdve már csak Radnóti néven publikált
(megváltoztatva vezetéknevét). Első verseit a Jóság
című antológiában és többek között a Kortárs, a
Nyugat, a Népszava, a Szocializmus, a Munkás Kórus,
a Munka és a Valóság című folyóiratokban publikálta.
1930 tavaszán Budapesten jelent meg első kötete, a
Pogány köszöntő, a Kortárs kiadásában. Második
verseskötetének az Újmódi pásztorok éneke (1931)
verseinek több mint a fele Szegeden keletkezett. A
kötetet azonban elkobozták, Radnótit pedig izgatás és
vallásgyalázás címén nyolcnapi fogházra ítélték, ezt Sík
Sándor közbelépésére felfüggesztették.
A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma kiadásában
jelent meg Radnóti két verseskötete: a Lábadozó szél
(1933) - amelynek egyik leghosszabb költeménye, az
Ének a négerről, aki a városba ment önálló kötetként is
napvilágot látott (1934) - és az Újhold (1935).
1935. augusztus 11-én házasságot kötött a szerelmes
verseit már kora ifjúságától ihlető Gyarmati Fannival.
Radnóti őt Fifinek becézte. Szerelmes verseit a
Virágének című kötet tartalmazza. 1936-ban tette közzé
a Nyugat a Járkálj csak, halálraítélt! című verseskötetét.
Zsidó származása miatt 1940. szeptember 5. és
december 18. között munkaszolgálatos volt. 1944.
május 20-án ismét munkaszolgálatos lett. A szerbiai Bor
közelében felállított táborba hurcolták, rézbányában és
útépítésen dolgozott. 1944. szeptember 17-én innen
indították el utolsó útjára. Erőltetett menetben nyugat
felé
hajtották
a
beteg,
kimerült,
elkínzott
munkaszolgálatosokat. Radnótit a Győr megyei Abda
község határában 21 társával együtt 1944. november 9én agyonlőtték.
HAJNAL
A szálló porban az úton
még csak a hajnali szél kanyarog.
Övig mezítlen férfiak
állnak a fényben arany patakok
partján s aranyban mosdanak.
Csattan a víz, tele füttyel a táj
s fenn a hegyen tüzeket rak a nap.

„Radnóti Miklós oly átlátszóan tiszta
volt, hogy az ilyet nem szoktuk
nagynak tekinteni életében; persze
épp ez az átlátszóság az igazi
nagyság.”
(Weöres Sándor)

"Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint
ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta fehérlik
bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog irtani holnap
már a favágó, - várja, de addig is új levelet hajt."
/Első ecloga - részlet/

KÉT KARODBAN
Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te
hallgatlak.
Két karodban átölelsz te
ha félek.
Két karommal átölellek
s nem félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem.

Az ökrök száján véres nyál csorog,
az emberek mind véreset vizelnek,
a század bűzös, vad csomókban áll.
Fölöttünk fú a förtelmes halál.
(Razglednicák)

GYERMEKKORI EMLÉK
Hogy kínáljanak itt, azt sose várd,
jobbra a konyha, kérj magadnak, bíztat rokonom, a jó Eduárd.
S én kérek, ujra kérek s nagy kerek,
zsírba mártogatott kenyerekkel
settengek és a konyha-némberek
szivét lágyítva hangosan nyelek.
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Őszi versek
LESZNAI ANNA
Gesztenyehullás
Mióta hazulról elmentem
Hány rózsa nyílott Künn a kertben
Hány fecske rakta puha fészkét,
Hol barnán szeli az ég kékét
Az eresz a tető alatt.
Hány pillanatot mulasztottam,
Amelyben durva héja pattan
A gördülékeny gesztenyének.
És szára hajlik, magva válik
Koppanva hull a kert faláig.

BARTOS ERIKA
Dió
Diót szedtünk vödörbe,
Becsúsztunk egy gödörbe.
Kiborult a sok dió
Szétgurult millió
Összeszedtük dühösen,
Hazavittük közösen.
Kalapáccsal megtörtük,
Puha belét kitettük.
Készen lettünk estére,
Betettük egy edénybe.
Körbeültük mindhárman,
Elrágcsáltuk magában!

CSANÁDI IMRE
Levélsöprő
Köd szitál,
hull a dér,
lepörög a
falevél:
földre szökik,
szemétnek,
aki éri, ráléphet, sziszegő szél
söpri-hajtja,
hullongó hó
betakarja.

KÁNYÁDI SÁNDOR
Novemberi verselő
Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régtől nem kelepel
kéményen a gólya.
Csóka- s varjúsereg
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
a nagy károgásnak.
Pedig fúj, ahogyan
fújni tud November,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.
Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlkárogják dühét
a csókák s a varjak.
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Különleges tájak, helyek
A Sivatagok
Most egy nagyobb témában fogok nektek írni, ez a hely, több hónapon keresztül kísérni
fog titeket. Ez a táj nem más, mint a sivatag. Rengeteg fajtája van és a mostani rovatba
két sivatag tipussal ismerkedhetünk meg: a szikla- és a kősivataggal. Először egy kis infó
az összes sivatagról: Nagyon kevés csapadék hullik, van olyan, hogy pár évig nem is esik
az eső. Nappal nagyon meleg van, éjszaka pedig lehűl a levegő. Csak a szárazság- és a
meleg-tűrő élőlények tartózkodnak ott, mint a tevék vagy a sivatagi rókák például, a
kaktuszok, cserjék. A nem minden sivatag sík terület, hanem van köztük hegyes,
völgyes is.
homoksivatag►
Néha szoktak lenni homokviharok. Hogy keletkezik? A porviharok a tavaszi melegedés
során nem ritkák. Az erős sugárzás miatt felmelegedő kopár felszínekről feláramlás
indul, amely port kap fel. Ha erős szelekkel frontok is áthaladnak az
adott térségen, porvihar keletkezik.
◄homokvihar

Most, hogy tudjuk mi a sivatag, kicsit foglalkozzunk a szikla- és a kősivatagokkal. A kettő sivatagnak van egy közös nevük,
méghozzá a hamada. A szó hallatán valaki a homoksivatagot képzeli el, de ez a szó a szikla- és a kősivatagot jelzi. A hamada
nagyobb, csupasz és sziklafelszínes helyeken keletkezik. A nagyobb kődarabok között homok, sós por és a kövekről lehasadt
sziklaszilánkok hevernek. A Szaharának 70%-a hamada. Ezeken a hamada sivatagokon nem homok van a felszínen, hanem
nagyrészt nagyobb kődarabok. Általában az uralkodó színek a sárga, a
kárminvörös és a barna. A hamada jelentős közlekedési akadályt jelent
a sivatagban utazók számára. A köves, egyenetlen felszínnel sem a
tevék, sem a mai gépjárművek nem birkóznak meg könnyedén. A
mélyen rejtező talajvíz és az egyenetlen sziklafelszín az élőlények
számára egyik legkellemetlenebb környezetet jelentik. A növényzet
igen gyér, néhol teljesen hiányzik.
hamada►

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
MINDEN, AMI SPORT
Fittness:
Táncfélék csoportjába sorolják. Minden mozdulat összefügg egymással. Egészen gyermekkorban kell elkezdeni, hogy minden
rendben menjen az izmokkal, és a fejlődéssel. Inkább bemutatózásra alkalmas, mint versenyzésre. Azt még el kell mondani,
mielőtt még a szülőknek rágjátok a fülét (inkább lányok) hogy fittnessezni akartok, gondoljátok át elég kitartóak vagytok-e
és megvan-e az alaphajlékonyságotok hozzá. Ha minden adott, akkor hajrá!

Interjú - Gulyás Erika 6.a osztályos tanulóval
Mióta sportolsz?
Középső csoportos korom óta.
Melyik egyesületben versenyzel?
o A hódmezővásárhelyi Hód-Fitness sportegyesületben.
Milyen szinten tartasz?
o Az iskolások szintjén.
Mennyit foglalkozol vele?
o Heti 6 órában foglalkozom vele.
Miért, és Kiknek ajánlod?
o

Azoknak, akik kitartóak, szeretnének sikeresek lenni.
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Kutyabarátoknak
Magyar kutyafajták
Magyar vizsla
A tíz legnépszerűbb kutyafajták között rangos helyet foglal el a magyar
vizsla is. Régi magyar vadászkutya, amely több fajta keresztezéséből
alakult ki. Kiválóan alkalmazható vízben, szárazon, mezőn erdőben
egyaránt apró és nagyvadak apportírozására, keresésére. Hazánkban
népszerűek voltak a vizslaversenyek. Értelmes engedelmes, könnyen
tanítható. Gazdájához hűséges, gyerekekkel kedves. Remek jelzőkutya,
de ennek ellenére idegenekkel is barátságos. Kisebb kedvencekkel tartva
gondok akadhatnak vadászösztöne
miatt. Mozgásigénye nagy igazán
sportos, energikus állat. A magyar vizslákra jellemző az elegáns megjelenés, a
könnyed felépítés, a harmonikus mozgás. Testalkata szikár, a szépség és erő
harmóniáját tükrözi. Zsemleszínű szőrzete alig kíván gondozást. Hetente egyszer a
szőrét át kell fésülni egy erős sörtekefével. A karmait röviden kell tartani. Nyugodt,
jóindulatú, érzékeny, nagyon szerethető,
gyermekbarát kutyus. A durva
bánásmódot nehezen viseli, de a szerető gazdának a csillagokat lehozná az égről.
Rendkívül könnyen tanítható, de házőrzőnek nem alkalmas: a besurranót éppúgy
körülrajongja, mint a közeli barátot.

A kutya etetése (fajtától függően)
A kutyáknak kiegyensúlyozott étrendre van szükségük, amely tartalmazza a megfelelő mennyiségű
fehérjét,zsírt,szénhidrátot,vitaminokat és ásványi anyagokat A kutya energia szükséglete függ méretétől és a korától és
persze a mozgásigényétől is. Négy hetes korában napi négyszer tápláljuk, 6 hetes kortól három hónapos korig napi
háromszor, három hónapostól egy éves korig napi kétszer, majd egy éves kortól napi egyszer. Kiválóan alkalmasak az
ellenőrzött minőségi előre gyártott állat eledelek. A megfelelő mennyiségű táplálkozás mellett, biztosítani kell a
folyadékpótlást tiszta víz formájában. Nagyon fontos, hogy az állatnak külön etető és itató edénye legyen, amit
mindig tisztán tartunk. A csontokra a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett nincsen szükség, de a kutyáknak mégis
kedvenc rágcsálnivalójuk, nem mellesleg a fogaikat is tisztán tartják.

Néhány jó tanács!
 A 6-8 hetes kölyköt naponta
háromszor-négyszer etessük,
mégpedig mindig friss,
langyos, pépes ételekkel.
 Az adagokat fokozatosan
növeljük! A kölyök viharos
gyorsasággal fejlődik;
táplálékszükséglete testtömegéhez viszonyítva körülbelül kétszer annyi,
mint egy felnőtt ebé!
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Fiúknak
Utasszállító repülőgépek
Airbus A380
Az Airbus A380 legjellemzőbb, ez idáig egyedülálló tulajdonsága a
két, a gép teljes hosszában elnyúló utastér. A sugárhajtású
utasszállító repülőgépek közül két szinttel eddig egyedül a Boeing
747-es típusa rendelkezett. Ugyanakkor azon az alsó utastéren kívül
fent csak a pilótafülke és egy kisméretű (első osztály: 8–16, új típusú
business class 20–22, turistaosztály körülbelül 60 utas) utaskabin
található, amely nem húzódik végig a test teljes hosszában, míg az
Airbus A380-ason mindkét szinten, teljes hosszban, teljes értékű
utastereket alakítottak ki, és ezeket változatos módon lehet variálni a
megrendelők kívánsága szerint. A Singapore Airlines gépén, a
luxusosztályon tizenkét hálószoba áll az utasok rendelkezésére, amely külön ülésekkel és fix ággyal rendelkezik. A
közel-keleti megrendelők bizonyos gépeikre éjszakai klubot és játszóteret is megálmodtak, míg a kínaiak olyan
változatot is fontolgatnak, ami a nagy utasforgalom kiszolgálására csak turistaosztályú helyekkel rendelkezne. A két
szintet két lépcső köti össze, a gép elején egy egyenes, a végén egy félköríves. A pilótafülke a Boeinggel
ellentétben az alsó szinten található.
Boeing 747
A Boeing 747, becenevén a „Jumbo Jet”, egyes vélemények
szerint a legismertebb repülőgép a világon, az első szolgálatba
állított szélestörzsű utasszállító repülőgéptípus. Fejlesztését az a
Boeing Commercial Airplanes kezdte meg, amelyik az 1960-as évek
– szintén – legnagyobb utasszállító repülőgépét, a Boeing 707-et
tervezte. Az új típus elődjénél két és félszer nagyobb lett. 1970-ben
állt szolgálatba a Pan American és a TWA színeiben, 37 évig tartotta
többek között az egy járaton ülő legnagyobb utaslétszám rekordját,
amelyet az Airbus A380-asa döntött meg 2007-ben.
A típus négyhajtóműves, kétszintes felépítésű, utas-, teherszállító és egyéb altípusai készültek. Az utolsónak
szolgálatba állított 747–400 altípus meglehetősen magas szubszonikus sebességre is képes, három utasosztályon
416 főt, két utasosztállyal 524 főt képes akár 13 470 km-es interkontinentális távolságra elszállítani. A típus kiváló
siklószámmal rendelkezik és meglehetősen biztonságosnak mondható. Szolgálatba állítása óta 49 db gép zuhant le,
robbantották fel vagy szenvedett egyéb módon olyan „A osztályú” repülőeseményt, amelyben a törzs is jelentősen
megrongálódott. Ebből 21 esetben nem veszett oda emberélet, hat esetben tíz főnél kevesebb vesztette életét és 3
gép semmisült meg robbantás, vagy lelövés következtében a levegőben. 2007 decemberéig 1399 db-ot adtak át a
megrendelőknek, ezek 122 féle variációban készültek el.
Airbus A380 felépítése

Boeing 747 felépítés
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Dunkleosteus ősragadozó
A Dunkleosteus a legnagyobb méretű Arthrodira-fajok közé tartozott. A
késő devon csúcsragadozójának számított. Számos Dunkleosteus
maradvány került elő Észak-Amerikából, Lengyelországból, Belgiumból és
Marokkóból.
A legnagyobb Dunkleosteus, a Dunkleosteus terrelli 10 méter hosszú és
3,6 tonna súlyú volt. Csak a páncélos őshal tudta megközelíteni a méretét.
Mivel vastag, csontos páncélzat védte a Dunkleosteus-fajok testét, ezek az
őshalak lassú mozgásúak voltak; de azért erősek is. Sajnos e halakból
inkább csak az elülső csontos páncélzatok kövesedtek meg, a hátsó
részek nem. Emiatt a Dunkleosteusok hátulsó részének az alakját csak
elképzelni tudjuk. Ebben segít a Dunkleosteusok egy kisebb rokona, a
Coccosteus, amelynek hátulsó része is megmaradt mindmáig. Fogak helyett, ezeknek az állatoknak két csontos
lemez ült az állkapcsukon, amely csőrszerű képződményt eredményezett.
A chicagoi Field Természetrajzi Múzeum, és a Chicagói Egyetem
kutatói biomechanikus modeleken kisérleteket végeztek el, rájöttek,
hogy a halak között a Carcharodon megalodon után a Dunkleosteusnak
volt a legerősebb harapása. Ily módon ugyanabba a kategóriába került,
mint a Tyrannosaurus és a modern krokodilok, amelyek szintén igen
erős harapással bírnak. Ezek a halak igen gyorsan nyitották szájaikat.
Így a zsákmány beszívodott a szájba. Ezt a módszert sok ma is élő hal
használja. A legújabb morfológiai vizsgálatok szerint, növekedésük
során, e halak állkapcsa változásokon ment keresztül. A fiatalok
állkapcsa merev volt, épp úgy, mint a Coccosteusé, és valószínűleg
csak puhatestű élőlényekkel táplálkoztak; a felnőttek állkapcsa viszont
mozgékonyabbá, hajlékonyabbá vált és így nagyobb és erősebb páncélzatú állatokat is zsákmányolhattak. A
tudósok szerint, ezek a halak élőhelyüknek minden részét birtokba vették, úgy a partmenti vizeket, mint a nyílt
tengert és a mélységeket is. Számos páncélzaton Dunkleosteus fognyomok találhatók, amely arra hagy
következtetni, hogy ezek a halak egymást is zsákmánynak tekintették. Sokszor a kövületek közelében, csontokkal
teli „köpetek” is vannak. Valószínűleg amit nem tudtak megemészteni, azt visszaöklendezték

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

HAJRÁ CSAJOK!
A bőrápolás nagyon fontos, így hát mindig tisztítsátok meg alaposan az arcotokat. Én a
glicerines szappanra esküszök, mert az málam hatékonyan bevált a pattanások ellen. De
ha mégis pattanásod lesz, NE nyomd ki! A serdülőkori pattanások még pár nap múlva,
magától nyomtalanul elmúlnak. De ha szeretnéd, hogy még hamarabb elmúljon, helyileg
(csak a pattanást) bekenheted mézzel, vagy desztillált vízzel hígított teafaolajjal
(gyógynövényboltokban, patikákban kapható) esetleg fogkémmel, kamillateával, ezek
használata nem célszerű minden nap, mert kiszárítja a bőrt.
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XBOX360
Ebben a rovatban bemutatom nektek az XBOX 360-at,
amit szerintem mindenki ismer! Az XBOX 360 legelső
változatát 2005-ben adták ki persze akkor fehér színben,
de csak egyetlen hibája volt az, hogy már négyen nem
tudtak rajta játszani, mert a hűtője nem bírta el ezért is
behalt, de a Microsoft megcsinálta a legújabb változatát,
amit 2009-ben adtak ki. Érdekesség: Az XBOX-ot a
Microsoft gyártja. Van kinect hozzá, ami a mozgást
érzékeli.

2005-ös verzió

2009-es verzió

Játékok az XBOX-hoz
Minecraft XBOX 360 Edition
Az utóbbi években járványként söpört végig a játékvilágon a Minecraft élménye, mindez olyannyira igaz,
hogy a Minecraft-ból immáron több millió példány kelt el világszerte, a sikert pedig egy dobozos kiadással
szeretnék megnövelni a fejlesztők, így történhetett, hogy a játékból egy Xbox 360 Edition is napvilágot látott,
ami garantáltan mindenki számára felejthetetlen élményekkel kecsegtet majd. A Minecraft világában olyan
mértékű szabadság vár ránk a betöltését követően, amilyenre más játékok esetében még garantáltan nem
volt példa. A korlátok hiányának és az óriási szabadságnak köszönhetően a Minecraft garantáltan már néhány
perc után beszippant bárkit, legyen szó kicsikről vagy nagyokról, lévén egy igazi, kortalan szórakozásról van
szó!

FIFA 15
Idén sem hagyja a rajongókat új FIFA-játék nélkül az Electronic Arts! A FIFA 15 természetesen az új évadban is
számtalan apró, de annál fontosabb újdonsággal kíván elkápráztatni minket. A FIFA 15-ben megjelentek végre
az érzelmek, illetve az érzelmi reakciók, amelyek ugyanakkor a közönségre, a szurkolókra is hatást gyakorolnak,
így a helyzettől függően reagálnak majd mindenre, ami a mérkőzésen történik, sőt mi több, más-más reakciókat
várhatunk a hazai pályán és idegenben is. A FIFA 15-ben természetesen a mesterséges intelligencia is
finomhangolásra került, így megjelentek a csapattaktikák, aminek köszönhetően a játékosok a helyzeteknek
megfelelően reagálnak majd, így képesek lesznek az időhúzásra, vagy arra, hogy erőteljesebben védekezzenek,
ha az állás úgy kívánja, sőt mi több, olyan újdonságok is megjelennek a küllem tekintetében, mint például a
folyamatosan használódó pálya.

TOMB RAIDER
Lara Croft, a legendás kincsvadász hatalmas hírnévre tett szert legelső, 1996-os megjelenése óta. Most
azonban a Crystal Dynamics elérkezettnek látta az időt, hogy újragondolja a sorozatot és beavassa a
játékosokat Lara karrierjének kezdetébe.A fiatal Lara mindössze 21 éves, aki frissen hátrahagyva az
egyetemet első felfedező útjára indul. Egy hajószerencsétlenség következtében Japán partjaira sodródik, s az
ismeretlen terepen kezdetét veszi a túlélésért folytatott harc. Az új Tomb Raider minden eddiginél
realisztikusabb módon mutatja be a törékeny lány első kalandját, ahol az akció mellett lopakodás és logikai
feladványok tömkelege vár ránk. A többjátékos opciókhoz pedig további kiegészítéseket tölthetünk le az
Xbox Live piacteréről.

KINECT SPORTS ULTIMATE COLLECTION XBOX 360
Újra itt a Kinect Sports legfelturbózottabb kiadása, az Ultimate Collection, mely az első és a második epizód
mellett extra DLC-ket is tartalmaz - így hetekre elegendő testmozgás borítékolható! A Kinect mozgásérzékelős
technológiáját kihasználva páratlan játékélményt nyújt mindkét Kinect Sports, mely kicsiknek és nagyoknak is
egyaránt ajánlott. A két program összesen 13 kipróbálható sportágat kínál fel, melyek közt megtalálható a
kosárlabda, a foci, a bowling, a röplabda, a golf vagy a síelés is. Itt biztosan megleled kedvenc sportjaidat, sőt,
az sem kizárt, hogy a tévé előtti ugrándozás által új kedvenceid lesznek.
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GOOGLE PLAY áruház
Röviden: a google play az az androidon alapértelmezett
áruház. Amit nagyon könnyen lehet kezelni:
1. lépj be az alkalmazásba
2. jelent kezz be (gmail cím + jelszó). Ha pedig nincs, hozz
létre
3. fogadd el az általános szerződési feltételeket.
4. És már be is léptél az áruházba.

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

Könyvmustra
Francesca Simon: Rosszcsont Peti
Egy rosszcsont gyerek minden vásott trükkjét, csínyét és rémtettét ismerhetjük meg
részletesen, hogyan szekírozza öccsét, hogyan bosszantja fel a szüleit és a
tanárokat. De mindig valami furmányos ötlettel kibújik a
büntetések alól.
Geronimo Stilton és Tea Stilton
Két remek pacák, akarom mondani pocok rendkívüli könyvei. Minden korosztály
szívesen olvassa el. Míg Tea inkább a kislányok kedvence, Geronimo a fiúkat
szórakoztatja. Mindig valami rendkívül jó és izgalmas dolog, de, mindig. Ütköznek
valami galibába.

Jacqueline Wilson: Kettős játszma
Egypetéjű ikrek, ám mégsem egyformák. Bár sokan összetévesztik őket, a tízéves
ikerpár, Ruby és Garnet két külön világ. Ruby mindig szerepelne, Garnetnek egy
porcikája sem kívánja a reflektorfényt. A két testvér mégis elválaszthatatlan, mindig
és minden körülmények között együtt cselekednek, akár hétköznapi tennivalókról,
akár valami csínytevésről van szó. De tarthat-e örökké ez a szoros összetartozás,
amikor annyi minden változik körülöttük? Egy kis faluba költöznek, ahová özvegy
apjuk barátnője is velük tart. Új környezet, új iskola, ráadásul Ruby merész tervei,
melyekhez ikertestvérének is jó képet kell vágnia.
C.S Lewis: Narnia krónikái
Narnia az örök tél birodalma, melyet a Fehér Boszorkány tart uralma alatt. Egy jéggé
dermesztett ország, ahová nem jár a Mikulás, és nem létezik a karácsony.
A szabadítóról szóló jóslat viszont életben tartja a reményt.
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Leiner Laurával sok szem közt. - Interjú az írónővel.
Néhány hete sikerült felvennem a kapcsolatot az írónővel, aminek nagyon örültem. Azt írta, hogy
szívesen válaszolna a kérdéseimre-kérdéseitekre. A 29-éves írónőnek az összes tini regénye
hatalmas sikert aratott.
Eddigi könyvei:
Remek! (2005), Ez is Remek! (2008), Közhelyek (2008), Russel & Bee (2008), Nyomból is megárt
a sok (2008), A Szent Johanna gimi 1. – Kezdet (2010), A Szent Johanna gimi 2. – Együtt (2010), A
Szent Johanna gimi 3. – Egyedül (2010), A Szent Johanna gimi 4. – Barátok (2011), A Szent
Johanna gimi 5. – Remény (2011), A Szent Johanna gimi 6. – Ketten (2012), A Szent Johanna gimi
7. – Útvesztő (2012), A Szent Johanna gimi 8/1. – Örökké (2013), A Szent Johanna gimi 8/2. –
Örökké (2013), A Szent Johanna gimi – Kalauz (2013), Bábel (2013), Akkor szakítsunk (2014), Bexi
sorozat 1. – Késtél (2014)

Én: - Gyerekkorodban sokat olvastál, szerettél olvasni?
Laura: - Igen, nagyon szerettem/szeretek olvasni. 
Én: - Mikor döntötted el, hogy író leszel? Ez volt az eredi terved?
Laura: - Nem, 18 éves koromig nem tudtam, hogy író leszek. Csak akkor tudatosult bennem, hogy talán érdemes egy
kiadóhoz fordulnom, amikor megírtam az első regényemet Remek! címmel, majd rögtön utána a folytatását is.
Én: - Ki a kedvenc magyar illetve külföldi íród?
Laura: - Sok kedvenc íróm van, Hunter S. Thompson, Douglas Adams, J.R.R Tolkien és Philip K. Dick művei a kedvenceim. 
Én: - Milyen zenéket szeretsz? Egyezik az ízlésed valamelyik könyvbeli szereplő ízlésével?
Laura: - Inkább a fiú karakterek zenei stílusa áll hozzám közel, rock és metál rajongó vagyok. 
Én: - Tervezel-e valamikor filmet az Szjgből, a Bábelből, az Akkor szakítósunkból, vagy esetleg az új könyvedből?
Laura: - A Szent Johanna gimiből nem, azonban a többi regényemből örülnék, ha készülne film. 
Én: - Volt olyan könyv, amit esetleg saját élményeid alapján írtál?
Laura: - Nem, a regényeim fikciók, teljesen kitalált történetek.
Én: - Melyik könyvbeli szereplőddel tudnál azonosulni a legjobban?
Laura: - Minden karakterem nagyon közel áll hozzám, de azt hiszem, hogy a legújabb regényem főszereplőjével, Rebekával
tudok a legkönnyebben azonosulni.
Én: - Miért a gimnazistákat választottad témának az Szjgben? Esetleg a többi könyvedben?
Laura: - Négy évvel ezelőtt, az első Szent Johanna gimi rész megjelenésekor úgy éreztem, hogy nagyon kevés mai regény
szól ennek a korosztálynak. 
Én: - Hány órát ,,dolgozol" naponta?
Laura: - Amikor egy regényen dolgozom, akkor napi 7-8-9 órát írok folyamatosan, de ezt megelőzi egy olyan időszak, amikor
fejben felépítem az egész könyvet.
Én: - A dedikáló körutadon (Ha lesz. Az egyik Ustream adásodban láttam, hogy mintha mondtad volna, hogy lesz) jössz-e
Csongrád megyébe azon belül Szegedre, Vásárhelyre?
Laura: - Igyekszem nagyon sok helyre eljutni, hamarosan elkezdődik a dedikáló út szervezése. 
Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, és sok szeretettel üdvözlöm a Vásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tanulóit és
pedagógusait!
Leiner Laura

Remélem sok mindent megtudtatok az írónőről és a könyveiről.
Sok szeretettel ajánlom az összes könyvét! Fantasztikusak!

18

◄1896. november 1. - Lezajlott Magyarországon az első hivatalosan megrendezett
labdarúgó-mérkőzés.

1810. november 7. - Gyulán megszületett Erkel Ferenc
zeneszerző, a nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz
megzenésítője.►

◄ 1904. november 9. - Nagyjából 5 percig tartott az
első motoros repülőgépes repülés.

1944. november 9. - Radnóti Miklós halála. Radnóti Miklós magyar költő,
okleveles középiskolai tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője.►

◄1844. november 13. - A magyar nyelv napja, az államnyelvé nyilvánítás emlékére.

1928. november 18. - Bemutatták az első Mickey egér rajzfilmet.
Ez volt az egyik első szinkronhanggal ellátott rajzfilm is.►

◄1855. november 19. - Vörösmarty Mihály halála. Vörösmarty Mihály magyar költő, író, ügyvéd, a
Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, a magyar romantika egyik
legnagyobb alakja. A Szózat írója.

1964. november 21. Budapesten felavatták az Erzsébet-hidat.►

◄1953. november 25. - A magyar labdarúgó
"Aranycsapat" a londoni Wembley stadionban
6:3 arányban legyőzte a hazai pályán,
akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat.

1856. november 26. - Először jelent meg az Alice Csodaországban című könyv.►

19

ENGLISH CORNER
Halloween
Halloween is a special occasion celebrated on the night of October 31st. It is
celebrated in the United States and Canada. Children wear costumes and they
go to peoples' homes saying "Trick or treat!" to ask for candy and sweets in the
United Kingdom, or lollies in Australia, and then people give it to them.
Exercises
Underline the correct answer!
1. Which day is Halloween Day?
- November 1st
- October 1st
- October 31st

2. What is the symbol of
Halloween?
- Pumpkin lantern
- Apple
- Candy

Thanksgiving
Thanksgiving Day is a national holiday celebrated primarily in the United
States and Canada as a day of giving thanks for the blessing of the harvest
and of the preceding year. It is celebrated on the fourth Thursday of
November in the United States and on the second Monday of October in
Canada.

Exercises
Underline the correct answer!
1. When do American people celebrate Thanksgiving?
- On the fourth Thursday of November.
- On the first Thursday of November.
- -On the fourth Thursday of October.
2. When do Canadian people celebrate Thanksgiving?
- -On the second Monday of October
- On the second monday of October
- On the third Thursday of October
3. What is the symbol of Thanksgiving?
- Turkey
- Egg
- Scone
The first student who gives the correct answers will get a present!
Please, give your answers to Miss Zsóka Csikós!

3. At Halloween how do
children greet residents?
- Trick or treat!
- Trick or bacon!
- Trick or apple!
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Pumpkin pie recipe
Place 1 piece of pre-made pie dough down into a (9-inch) pie pan and press
down along the bottom and all sides. Pinch and crimp the edges together to
make a pretty pattern. Put the pie shell back into the freezer for 1 hour to firm
up. Fit a piece of aluminum foil to cover the inside of the shell completely. Fill
the shell up to the edges with pie weights or dried beans (about 2 pounds) and
place it in the oven. Bake for 10 minutes, remove the foil and pie weights and
bake for another 10 minutes or until the crust is dried out and beginning to
color. For the filling, in a large mixing bowl, beat the cream cheese with a hand
mixer. Add the pumpkin and beat until combined. Add the sugar and salt, and
beat until combined. Add the eggs
mixed with the yolks, half-and-half,
and melted butter, and beat until
combined.
Finally, add the vanilla, cinnamon,
and ginger, if using, and beat until
incorporated. Pour the filling into the
warm prepared pie crust and bake for 50 minutes, or until the center is set.
Place the pie on a wire rack and cool to room temperature. Cut into slices
and top each piece with a generous amount of whipped cream.
Ingredients
1 (8-ounce) package cream cheese,
softened
2 cups canned pumpkin, mashed
1 cup sugar
1/4 teaspoon salt
1 egg plus 2 egg yolks, slightly beaten
1 cup half-and-half
1/4 cup (1/2 stick) melted butter
1 teaspoon vanilla extract
1/2 teaspoon ground cinnamon
1/4 teaspoon ground ginger, optional
1 piece pre-made pie dough
Whipped cream, for topping
Directions
Preheat the oven to 350 degrees F.

CROSSWORDS
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The Boxtrolls - Doboztrollok
amerikai animációs családi film 2014

Sajthidán mindenki a gazdagság, az előkelőség és a lyukas sárga színű sajtok
megszállottja. A macskaköves utcák alatt ott élnek a doboztrollok, akik
éjszaka előmásznak a csatornákból, és ellopják azt, ami a lakóknak a
legértékesebb: a gyerekeiket és a sajtjaikat. Legalább is így szól a legenda,
amiben a helybéliek hisznek.
Némo nyomában
amerikai animációs film

Az élet a Nagy Zátony környékén tele van veszélyekkel. Jól tudja ezt Pizsi, a
kis bohóchal, s erre próbálja megtanítani egyetlen fiát, Némót is. Ám az
ifjonc - ahogy az már lenni szokott - tele van kalandvággyal, és amikor eljön
az idő, el kell hagynia otthonát, és elindulni az iskolába. Pizsi idegesen
kíséri őt, és szorongva figyeli minden mozdulatát. Aggodalma nem is
alaptalan, mert Némó, dacolva intelmeivel, túlúszik a biztonságos határon,
hogy megnézzen egy hajót, és az apa tehetetlenül nézi végig, ahogy egy búvár
hirtelen elragadja csemetéjét.

Demóna – Maleficent
amerikai fantasy, 2014

A gyönyörű és tisztaszívű fiatal lány, Demóna (Angelina Jolie) idilli
körülmények közt nevelkedik egy békés erdei királyságban, egy nap azonban egy
hadsereg szállja meg a környéket, megtörve a vidéken uralkodó harmóniát.
Demóna azonban kiáll a népért, és a királyság legelhivatottabb védelmezője
lesz. Nem sokkal később viszont könyörtelen árulás áldozatává válik, amelynek
hatására addig tiszta szíve kővé változik. A lány és a megszálló király
örököse közt ádáz küzdelem veszi kezdetét, Demóna pedig bosszúból megátkozza
ellenfele újszülött kislányát, Csipkerózsikát. Ahogy a gyermek kezd
felcseperedni, Demóna kénytelen rádöbbenni, Csipkerózsika kezében van a
királyság békéjének és egyben talán saját boldogságának kulcsa is.

Filmklasszikus:
Reszkessetek betörők
amerikai vígjáték 1990

A Chicago kertvárosában
élő
MacCallister
család
a karácsonyi vakáció
idejére Párizsba készülődik. A szülők, Kate és Peter egy áramszünet miatt
későn ébrednek, így fejveszve pakolnak. Két gyerekük közül, Kevin és bátyja
Buz közül a sietségben Kevint otthon felejtik. Kate csak Párizsba veszi észre,
de a repülőjegyek elkeltével, a gyerekért nem tudott hazautazni. Míg a család
Párizsban van, az otthon marad fiú, egyedül a házba, tévézés közben zajt hall,
és erre felfigyelve kihallgatja, amint két betörő, Harry és Marv elhatározták,
hogy kirabolnak minden üres házat az utcában, beleértve a MacCallister-házat
is
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1.
1848. március 16-án Petőfi
Sándor leül a Pilvax
kávéházban egy asztalhoz. A
pincér odamegy hozzá és
megkérdezi:
- Petőfi úr! A szokásos
unicumot hozhatom?
- A dehogy! Tegnap láthatta
milyen balhét csapok, ha részeg
vagyok
2.
Mi volt a rövidlátó turista utolsó mondata egy
romániai erdőben tett túrán?
"- Mondja, maga mindig bundában szedi a
málnát?"
3.
A rövidlátó, szemüveges
tanárnő kezdi elveszíteni a
türelmét.
- Te, ott hátul. Mikor volt az
Aranybulla?
- Tudom is én...
- Mikor volt a tatárjárás?
- Tudja a fene.
- De hiszen ezt a múlt órán
tanultuk. Mit csináltál tegnap este?
- A bulizni voltam. Iszogattunk a haverokkal.
- És... és ezt csak így kijelented? Hogyan akarsz
átmenni a vizsgán?

- Sehogy. Én a vízvezetékszerelő
vagyok, és a fűtőtestet jöttem
megjavítani.
4.
A fényképészetbe betér egy
szőke:
- Szeretnék erről a filmről
képeket csináltatni.
- 9x13?
- 117, de miért kérdi?
5.
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.
6.
Pistike áthívja a barátját a
szomszédból
Már egy ideje játszanak, amikor
megkérdezi
a kis vendég Pistikétől :
-Te, mi ez a nagy kiabálás a másik szobában.
-Ja nem érdekes,csak az apám próbálja
megértetni anyámmal a házi feladatomat.
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Fejtsétek meg az alábbi rejtvényt, a megoldást - névvel és osztállyal küldjétek be a szerkesztőségbe. A helyes megfejtést beküldők között 3
db ajándékot sorsolunk ki. Beküldési határidő: nov. 30.!

KVÍZJÁTÉK

Egy kis játékra invitálunk benneteket.
Válaszoljatok
helyesen
a
következő
kérdésekre, küldjétek be a válaszokat a
szerkesztőségbe – névvel és osztállyal
ellátva nov.30-ig! A helyes megfejtők között
3db ajándékot sorsolunk ki. Jó keresgélést,
kutakodást kívánunk!

Kérdések:

Olvass és keress!

Ha az újságban szereplő cikkeket, rovatokat, riportokat
figyelmesen elolvassátok, válaszolni tudtok a következő
kérdésekre:
1. Hogyan hívták igazgatóhelyettes Éva néni hörcsögeit?
2. Milyen állattal kapcsolják össze a Márton napot?
3. Hogy hívják másképp a kő-és sziklasivatagokat?
4. Mit álmodtak meg a közel-keleti megrendelők az
Airbus380 repülőgépre?
5. Milyen zenei stílust kedvel Leiner Laura írónő?
6. Hány percig tartott az első motoros repülőgépes repülés?
A válaszokat névvel és osztállyal ellátva küldjétek be a
szerkesztőségbe (tanáriba). A helyes megfejtők között
ajándékot sorsolunk ki. Jó keresgélést!
A két kép között 8 eltérés található!
Keresd meg mind a 8 különbséget!

1.Milyen magasak lehetnek a legnagyobb
hullámok? (a cunamikat kivéve!)
2.Mikor keletkezett a szörf sport?
3.Mennyi idős a Föld?
4.Melyik sportág a legártalmasabb a
környezetünkre?
5.Hány éves kortól vállalhat munkát egy
gyerek Magyarországon?
6.Mennyi gyereknek kell még ma is szerte a
világon dolgoznia?
7.Melyik állat költözik be szívesen
az elhagyott földimalac odúkba?
8.Hol nőnek fel a fiatal csikóhalak?
9.Mikor tárja szét a farkát a siketfajd?
10.Hová rakják a temetőbogarak a petéiket?
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Suliszkóp – november
(március 21. - április 20.)
Nyugisan indul a hónap. Ne aggódj, mert csak az első két
hét lesz eseménytelen, utána annyi iskolai teendő zúdul
rád, hogy még az is lehet, vágyakozva gondolsz majd
vissza november elejére. Ne hajtsd túl magad, mert
feszültté válsz, ami olyan emberekkel is konfliktust
szülhet, akiket nem akarsz megbántani.

(április 21. - május 20.)
A hónap tökéletesen alkalmas a tanulásra, szellemileg a
topon vagy, valósággal brillírozol, és olyan dolgok is
világossá válnak, amiket eddig egyáltalán nem értettél.
Használd ki ezt az időszakot, fejleszd magad, mert jövőre
megtérül az energia. Csak így tovább.

(június 22. - július 22.)
(május 21. - június 21.)

Nemcsak a régi problémák rendeződnek, de olyan új
ismeretségekre tehetsz szert, melyek révén sok
hasznos, az épülésedre szolgáló információ birtokába
jutsz. Azonban ne bízd el magad, és ne kérkedj a
szerencséddel, mert ez könnyen visszaüthet.

(július 23. - augusztus 22.)

Döcögősen indul a november, úgy érzed, nemcsak fáradt vagy, de
minden összeesküdött ellened. Mostanában valóban nem alakultak
túl jól a dolgok, de ha önsajnálatba süppedsz, csak romlik a helyzet,
ezért bármilyen nehéz is, próbáld meg más szemmel nézni az
utóbbi idő történéseit! Olvass sokat az önismerettel, önmagad
erősítésével kapcsolatban, mert régi kérdésekre kaphatsz választ.

(szeptember 23. - október 22.)

Magad is meglepődsz, mennyi energiád van, és mennyi
mindenre képes vagy anélkül, hogy az nagyobb megerőltetést
jelentene. Látványos eredményeket érsz el az iskolában,
örömmel tölt el, amikor látod erőfeszítéseid gyümölcsét. Arra
azonban vigyázz, hogy megmaradjon az egyensúly, a tanulás
mellett pihenj is és menj el kikapcsolódni.

Ha úgy érzed, pihenned kell, mindenképpen tedd meg a
hónap elején, mert november második felében nem lesz rá
lehetőséged. Nálad ugyanis már most elkezdődik a téli
szünet előtti utolsó nagy hajrá, és december közepéig nem
igazán fogsz tudni lazítani. Figyelj oda az egészségedre, szedj
sok vitamint, mert fogékony lehetsz a tipikus őszi
betegségekre.

(augusztus 23. - szeptember 22.)

Buzog benned a tettvágy, ráadásul egy csomó izgalmas dolog
történik a magánéletedben, de bármennyire is szeretnél
mindenre befolyással lenni, jobb, ha hagyod, hogy a maguk
útján haladjanak az események. Ha így teszel, sok
felejthetetlen élményben lesz részed, ráadásul egy olyan
kapcsolat kezd kibontakozni, ami sokáig elkísér majd.

(október 23. - november 22.)

Légy óvatos, ha új kapcsolatokról van szó! Ne tárulkozz ki
rögtön az újdonsült ismerősöknek, mert lehet, hogy
olyasvalaki férkőzött a bizalmadba, aki vissza is él vele.
Inkább mindenkivel tartsd meg a három lépés távolságot, és
csak semleges témákról beszélgess, ne foglalj nyíltan állást!

(december 22 - január 20.)
(november 23 - december 21.)

Idén sok olyan feladat is a te nyakadba szakadt, ami valójában nem
a te dolgod lett volna. Szerencsére az év végén jön a kárpótlás, már
novemberben is érzed a pozitív változásokat, fellélegezhetsz, és
pihenhetsz egy kicsit. Több időd marad a kikapcsolódásra, és a
barátaiddal is érdemes többet lógnod, mert általuk egy olyan
személyt ismersz meg, akivel komolyra fordulhatnak a dolgok.

(január 21 - február 18.)

Mostanában úgy érzed, leragadtál egy ponton, nem haladsz
egyről a kettőre. Új kihívásokra vágysz, és egy kis ötleteléssel
hamar rá is jössz, mi az, amivel leköthetnéd az energiáidat, és
a haladásodat is szolgálja. Nagy lelkesedéssel veted bele
magad az új teendőkbe. Takarékoskodj az energiáiddal, mert
mozgalmas hónapnak nézel elébe.

Hajlamos vagy túlvállalni magad, ezért mindig gondold át
alaposan, mielőtt valamire igent mondasz. Ha nem táblázod
be magad túlságosan, lesz időd észrevenni és értékelni az ősz
szépségeit, most különösen fogékony vagy apró örömökre. Ez
nagyszerű dolog, mert a környezeted is érzékeli a belőled
sugárzó pozitív energiát, november közepére azt veheted
észre, hogy mindenki veled akar lenni.

(február 19 - március 20.)

November első hetében azt hiszed, ez a hónap az abszolút
mélypont az évben. Sokat vitázol a szeretteiddel, az
eredményeid sem a legjobbak, ráadásul kezdesz fáradni, az
őszi szünet ellenére is alig várod a téli szabadságot. Szorítsd
össze a fogad, és próbálj meg kitartani, mert bár a november
valóban nem lesz a kedvenc hónapod, a december minden
téren enyhülést hoz majd.

25

Szerkesztőség:
Felelős szerkesztő:
Török Zsolt
Szerkesztők:
László-Molnár Angelika
Csikós Erzsébet
Bereczki Milán 4.a
Dávidházi Dóra 4.a
Kősasvári Dávid 4.a
Ménesi Enikő 4.a
Miklós Emma 4.a
Miklós Imola 4.a
Szakál Dániel 4.a
Szarka Gerda 4.a
Csanki Melinda 5.a
Meixner Lili 5.a
Gulyás Erika 6.a
Gyulafalvi Krisztina 6.a
Lantos Zétény 6.a
Pocsai Anna 6.a
Sándor Adrienn 6.a
Szilléry Egon 6.a
Horváth Kíra 6.b
Kántor Judit 6.b
Gazdag Panna 7.a

Az újság kiadását támogatja a DÖK.
Iskolaújság e-mail címe:
vargatamas.alt.isk@gmail.com

