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Miért jó a mi iskolánkba járni? 

Minden iskolában van valami jó és rossz. Szerintem az Egri Lenkey János Általános Iskola 

egy fantasztikus suli. Örülök, hogy ide járhatok. 

Mikor először beléptem a kapun feltűnt, hogy az udvar elég kicsi. Ez annyira nem tetszett, de 

hamar „megvigasztalódtam”, mert az épületbe érve, láttam milyen szép képek vannak a falon 

és az osztálytermek színesen vannak díszítve minden félével. Ahogy nőttem egyre több dolog 

tűnt fel és ezer kérdés merült fel bennem. Jó, hogy vannak külön szaktantermek pl.: angol, 

informatika.  

Nagyon sok programban vehetünk részt kortól függetlenül (Makk Marci hét, Lenkey nap, 

farsang, táborok) aminek örülök, mert színesebbé teszik az egyszerű hétköznapokat. Nyáron 

is foglalkozik az iskola azzal, hogy jól érezzük magunkat, hasznosan töltsük el a szünidőt. 

Rengeteg tábor van, mindenki kedvére válogathat érdeklődésének megfelelően.  

A tanítási órákon kedvesek és nyitottak a tanárok. Ez nagyon jó, mert nincs vasszigor. Jól 

értenek a tantárgyaikhoz, amit tanítanak. Mindent  részletesen elmagyaráznak, amiben 

szükséges segítenek a diákoknak. Az órák érdekesek, színesek. Sokszor a humor és 

a személyiség elengedhetetlen kelléke a tanításuknak. A lenkeys tanárok nemcsak az adott 

tantárggyal kapcsolatban segítőkészek, hanem a diákoknak egyéb dolgokban is segítő kezet 

adnak. 

Jó dolognak tartom azt is, hogy a felsősök és alsósok külön emeleten vannak, mert így a két 

korosztály nem zavarja egymást. Nekem egyedül a „vándorlással” (felső évfolyamba teremről 

teremre járunk minden órát követően) van bajom, de az iskola vezetősége próbál erre is 

megoldást találni, suliboxok béreltetésével. A „vándorlásunk” során sokat vagyunk órán az 

iskola könyvtárában, ami elég kicsi. Örülnénk, ha nagyobb lenne és több könyv közül lehetne 

válogatni. A mosdókat is lehetne kicsit korszerűsíteni.  

Sokszor hallottam az osztálytársaimtól, hogy szeretnék, ha menzánál kétféle ebédből lehetne 

választani. 

Idén és tavaly sok változás történt. Felújították az iskolát, átfestették az épületet és a 

tantermeket. Tél végére végre elkészül a két tornatermünk is. Izgatottam várom már, hogy 

milyen lesz. A suliban iskola TV is működik, amin szünetekben tájékozódhatunk az éppen 

aktuális iskolai eseményekről. 

Összességében nagyon jó iskola, sokat tanulhatunk és fejlődhetünk. 

Lovász Petra 6. a 

  



Tóth Fanni és a Színház 

Iskolánk 6. a osztályos tanulójával készítettünk interjút. Tanórán kívüli elfoglaltságáról 

kérdeztük, szívesen mesélt nekünk. 

1. Kinek az ötlete volt, hogy jelentkezz a 

színházba próba felvételre? 

- Klem Dénes tanár úr szólt, hogy van a színházban 

egy musical amiből hiányzik egy gyerekszereplő. 

2. Mi volt az első színdarab, amiben szerepeltél és 

most miben játszol? 

- Az első darabom „ A muzsika hangja” musical 

volt, és most a „Légy jó mindhalálig” című zenés 

előadásban játszom. 

3. Eddig összesen hány darabban vettél részt? 

- Eddig 5 darabban szerepeltem: A muzsika hangja, Eger kis csillagai, Csongor és 

Tünde, Öreg hölgy látogatása, Légy jó mindhalálig. 

4. Hogy telnek a próbák? 

- Én úgy gondolom, hogy egy színházi darabban nagyon sok odafigyelésre és 

koncentrációra, valamint figyelemre van szükség a próbákon és az előadásokon is 

egyaránt. A próbák általában jó hangulatban, de nagy koncentrációval telnek. Sokszor 

fárasztóak, de amikor a színpadon állok és visszatapsolnak a nézők, az mindenért 

kárpótol és felülmúlhatatlan érzés. 

5. A színház mellett hogy jut idő a tanulásra? 

- Szerencsére a tanulással nincs nagy problémám, de voltak húzósabb időszakok is, 

amikor reggeltől estig ott voltam a színházban és a következő napra készülnöm is 

kellett. 

6. Amikor nem a színházban vagy mivel töltöd a szabadidődet? 

- Gyakorlatilag már hónapok óta a színházban töltöm a napjaimat, amikor van egy pici 

szabad időm, akkor tanulok, vagy énekelek. 

7. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Folytatod a színházi szerepléseket? 

- Én színész szeretnék lenni, de szerintem 12 évesen ezt korai eldönteni, de 

mindenképpen a művészet irányába fogok haladni. 

  



Flóra, a mesemondó 

Szeretném bemutatni Figeczki Flóra 4. b osztályos tanulót, aki a Gárdonyi Géza vers és 

prózamondó verseny 2014-15-ös megyei fordulóján első helyezést ért el. 

 

 

Kik voltak a felkészítőid erre a nehéz megmérettetésre? 

– Az anyukám, az apukám és az osztályfőnököm, Liktor Tamásné Jutka néni. 

Mennyire izgultál a verseny előtt? 

– Igen, minden verseny előtt izgulok, különösen a mesemondó verseny előtt. 

Mi volt a meséd címe?  

– A néma királylány. 

Miért választottad éppen ezt a mesét? 

– Azért, mert nem vagyok olyan bőbeszédű lány, aki sokat beszél. Ha azonban elkezdek 

beszélni, alig bírom abbahagyni. Szóval ez a mese akár rólam is szólhatna. 

Beszéljünk az iskoláról! Mi a kedvenc tantárgyad? 

– Az ének, nagyon szeretek énekelni. 

Mi szeretnél lenni felnőttkorodban?  

– Tanár vagy színésznő szeretnék lenni. 

Reméljük a terveid megvalósulnak! Mégegyszer gratulálok a szép eredményhez, további 

sikereket kívánok. 

Peternák Ábel 4.b 

  



Kaló Kristóf, iskolánk úszó reménysége 

Szeretném bemutatni Kaló Kristóf, 1. a osztályos tanulót.      

 

Szia! Mikor kezdted az úszást? 

– Négy éves koromban. A szüleim elvittek uszodába, s hatévesen nyertem az első érmet. 

Ki a példaképed?  

– Hosszú Katinka. Már ötévesen láttam az első versenyét. Példaképem gyurta Dániel is, akitől 

aláírásom is van. Igaz, még nem találkoztam vele, de nagyon szeretnék. 

Hány érmet nyertél már? 

– Húsz érmet nyertem. Voltam Pesten, Egerben 13, Miskolcon 7 érmet szereztem. 

Melyik a kedvenc úszásnemed?  

– A hátúszás, mert akkor könnyebb levegőt vennem. A gyorsúszást is szeretem. 

Hányszor jársz edzésre? 

– Egy héten hatszor, minden nap egy órát általában 5-6 óra között. 

Beszéljünk az iskoláról! Mi a kedvenc tantárgyad? 

– A testnevelést nagyon szeretem, mert járunk úszni. A matematika is a kedvencem. 

Mi szeretnél lenni? 

– Orvos, mert szeretnék az embereken segíteni.  

Mit szeretsz még az iskolán kívül? 

– Szeretek számítógépezni és rajzolni. 

Köszönöm a beszélgetést. További sok sikert kívánok! 

Peternák Ábel 4. b  



Kalandozások európában 

Hogyan tanulnak a finnországi általános iskolákban? 

Általános iskola: Alsó tagozat 

Az alsó tagozat 1-6. osztályig van, ahol az 

osztályfőnökök szinte minden tantárgyat 

tanítanak. Az elsős osztályokban, 30 gyereket 

is beírnak, viszont ebben az esetben 3 tanító 

foglalkozik velük. Az iskolák tárgyi 

felszerelése páratlan, minden osztályteremben 

van mosdó (folyékony szappan, 

papírtörölköző), szekrények, digitális, kézi 

érintéssel működő hangfallal felszerelt táblák, 

hagyományos krétás tábla, mágneses tábla, 

projektor, mely bármilyen nyomtatott anyagot 

a táblára vetít. A tanárok a tankönyvek feladatainak kivetítésére használják, a számítógép a 

tanári asztalon helyezkedik el, ezeket az eszközöket a tanárok minden órán használják. 

Az elsős osztályokban speciális padok 

vannak, melyben mindent tárolni tudnak a 

diákok, csak azt viszik haza, melyben házi 

feladatot kaptak. Minden diáknak egy saját 

ruhásszekrénye van, mert az iskolákban a 

váltócipő kötelező, vagy zokniban mászkál a 

diákok 90 %-a, a padló meleg (padlófűtés) 

felfázásra lehetőség sincs. Szaktantermekben 

teljes felszerelés, kémia órákon akár minden 

gyerek saját maga végezheti el a kísérleteket, 

az iskola által biztosított köpenyben és 

védőszemüvegben. A tanítási órák 45 

percesek, a tantárgyak nagy részét 

csoportbontásban tanulják a diákok, az osztály 

fele az első félévben a másik fele a második 

félévben. Az elsősöket is csoportbontásban 

tanítják több tantárgyból. Nem követelmény 

náluk elsőben, hogy meg tanuljanak írott 

betűkkel írni, hanem nyomtatott betűket 

használnak az íráshoz, a fonetikus írásmódot 

csak második osztályban tanítják. Az 

anyanyelvi oktatást nagyon fontosnak tartják. 

Az iskola könyvtárába a gyerekek rendszeresen mennek olvasni, anyanyelvi órákon is. Az 



elolvasott olvasmányokat feldolgozzák, feladatlapokat kapnak hozzá, beszélgetnek róla. A 

svéd nyelv az ország második anyanyelve, mindenhol kétnyelvű feliratok vannak, ezért az 

iskolákban is kötelező tanulni, ezen kívül tanulnak még egy idegen nyelvet, mely a diákok 

többségénél az angol nyelv. A kirekesztés minden formája távol áll tőlük, elfogadják a 

másikat olyannak amilyen. Meleg iskolai légkör, a diákok jól érzik magukat az iskolában, sok 

dicséretet kapnak, maximálisan figyelembe veszik az igényeiket. 

Általános iskola: Felső tagozat 

7-9. osztályt jelenti Finnországban. Ugyanabban az épületben van, ahol az alsó osztály 

helyileg sem nem válik el egymástól. A diákokat itt már szaktanárok tanítják, a 

számonkérések nagy része írásbeli teszt, melynek időpontját 1-2 héttel előre megtudják. A 

tantárgyak csoportbontásban tanítják továbbra is. A hiányzásokat online módon jelentik be a 

szülők. 

A diákok ingyen kapják az ebédet. Az ebédlőjük tágas, modern, szép kilátással. 

De a tanárok se járnak rosszul. 

 

Összeállította: Palencsár Vanda 6. a  



Kalandozás Európában 

Tudod kik azok a Kasubok? 

A kasubok (kasub nyelven Kaszëbi) nyugati-szláv népcsoport, nyelvük a szláv nyelvek 

csoportjába tartozik, akik Gdańsk környékén élnek Lengyelországban. A kasubokat ugyanúgy 

nemzetiségnek tekintik Lengyelországban, mint hazánkban, Egerben a görögöket vagy 

lengyeleket.  

Az általuk lakott területet úgy is hívják, hogy Kasúbia. 

A népre utaló első említés 1238-ban IX. Gergely pápa 

tette. 

A kasubok egy jelentős része megőrizte saját 

kultúráját és nyelvét. A nemzetiség gyermekei olyan 

iskolákba járhatnak, ahol a kasub nyelvet tanulják, 

gyakorolják, megemlékeznek népszokásaikról, 

hagyományaikról. A nyelv és a hagyományok ápolása 

összekovácsolja ezeket az embereket. Ők nagyon 

büszkék örökségükre. Kasúbiában a hivatalok, utcák 

neveit két nyelven írják ki lengyelül és kasubul. A 

kasubok vallásos emberek, a katolikus egyházhoz 

tartoznak nagyon sokan, gyakorolják is vallásukat.  

Kartuzy város mellet található egy Szymbark nevű 

park, ahol a kasubok nagyon sok rendezvényt 

bonyolítanak le. 

A park érdekessége, hogy bemutatja kasub nemzetiség 

jellegzetes szimbólumait, pl. a kasubok használati 

tárgyait, hímzéseikben megtalálható motívumait.  

A kasubok szívesen énekelnek, jellegzetes életmódjukra is utaló népi dalukat (Kaszëbë nuty) 

meghallgathatod a youtuben. 

http://www.youtube.com/watch?v=K6Edk9EfaL4  

A feje tetejére fordított házban tulajdonképpen a 

plafonon mászkálhatsz, a berendezése viszont 

olyan, mint az eredeti házaknak, csak mindent 

megfordítva látsz. Az agyad a fordított világot 

nehezen érzékeli, sok ember rosszul van bene, 

szédül, nem találja meg az egyensúlyt. 

  

Kasub tanító, aki kis iskolában 

oktatja a gyerekeket 

Megfordított ház a Szymbark parkban 

http://www.youtube.com/watch?v=K6Edk9EfaL4


Védd a Földet és takarékoskodj! 
A Föld a mi otthonunk. Ha nem vigyázunk rá, tönkremehet! 

Tegyél te is azért, hogy ez ne történjen meg! Ha 

megforgatod a földgömböt a nagy részén kék színt, azaz 

vizet látsz. A 71% vízből mindössze két és fél százalék 

édesvíz, azaz ennyi alkalmas emberi fogyasztásra. Az 

ember mindössze három napig bírja víz nélkül. 

Ma egy átlagos magyar családban az egy főre 

jutó vízfogyasztás napi 100 liter!! Ez nagyon nagy 

mennyiség. A csapból 10 másodpercenként 1 

liter víz folyik ki. Amíg szappanozol, fogat mosol 

vagy mosogatsz, zárd el a csapot! A 

meghibásodott csöpögő csapból egy nap alatt 

több mint 100 liter víz is elfolyhat. Sürgősen meg 

kell javítani! Ha teheted, zuhanyozz! Ahol van rá 

lehetőség, ott össze kell gyűjteni az esővizet. 

Ezzel öntözz! Használjatok a háztartásban 

környezetkímélő mosó- és tisztítószereket! 

A levegő szinte valamennyi élőlény számára 

nélkülözhetetlen. Te is sokat tehetsz saját 

lakóhelyed védelme érdekében! Gyalogolj és 

kerékpározz! Inkább tömegközlekedési eszközökkel 

(autóbusz, villamos, metró stb.) utazz, mint 

autóval!  

Ha autóval visznek iskolába, vigyétek el a 

környéketeken lakó gyerekeket is! Ha 

autóval utaztok, tervezzétek meg 

ésszerűen az utat még a városban is, hogy 

ne fogyjon feleslegesen a benzin! Ezzel 

kevesebb szennyezőanyag jut a levegőbe, 

és olcsóbb is lesz az autózás. 



Törekedjünk arra, hogy mindennapi 

életünk során kevesebb szemét 

keletkezzen! Gyűjtsük szelektíven a 

hulladékot! Újrahasznosítható hulladék a 

papír, a műanyag, a fém, az üveg és a 

komposzt. 

Az energia felhasználás csökkentésére 

egy-két ötlet: A házad körül a fák és a 

bokrok védenek a zajtól, az erős fénytől és 

a széltől. Éjszakára vedd lentebb a fűtést, 

ezzel csökkentheted a szoba 

hőmérsékletét! Kapcsold le a lámpát, ha nincs rá szükséged! Használd a természetes fényt, 

amíg csak lehet! Használj energiatakarékos izzókat! Télen tartsd csukva az ajtókat, ablakokat! 

Szigeteld le az ajtókat és az ablakokat, így nem szökik ki a meleg! Fontos a megújuló 

energiaforrások használata (szélerőmű, napelemek, geotermikus energia, vízenergia.)  

Lovász Petra 6. a 

  



Hagyományok, népszokások 

Január 1.:  Újév 

A babonák legszélesebb skálája is szilveszter ünnepéhez kötődik. Ekkor teszünk fogadalmakat 

(melyeket rendszerint nem tartunk be), s ekkor tehetünk legtöbbet következő évi sikereinkért. Csupán 

néhány évszázada lett január első napja az újév kezdete, a régi időkben ugyanis tavasszal vagy ősszel 

kezdődött az újesztendő. Az újévi szokások az idők folyamán nem változtak; még mindig úgy tartják 

az év első napja döntő szerepet játszik abban, milyen szerencsénk lesz az újévben. Sokan készítenek 

szerencse pogácsát vagy tortát, melybe egy érmét sütnek. Aki megtalálja az érmét, annak nagy 

szerencséje lesz. Az óévtől mindig hangosan, zajosan búcsúztak el, hogy elijesszék az ártó 

szellemeket. Fontos, hogy az év utolsó napján csupa jó dologgal vegyük körül magunkat: mosni, 

takarítani tilos, mert az nem hoz szerencsét. Az év utolsó napján fontos szerepet kapnak az ételek is. 

Leggyakrabban malacsült kerül az asztalra. Tilos azonban a csirke, pulyka fogyasztása, hiszen ezek az 

állatok "elkaparják" a szerencsét. Úgy tartják, aki az újév első napján apró szemes ételt fogyaszt, 

például lencsét vagy babot, az sok pénzt várhat az újévben. Az év utolsó napjának jellegzetessége, 

hogy szinte mindenki fogadalmat tesz. Érdemes olyan dolgot megfogadni, amit legalább az újév első 

napján betartunk, így van esély rá, hogy nem vesznek kárba az ígéretek. 

Január 6.:  Vízkereszt 

Ekkor kell a díszeket eltenni a következő évre és valamilyen módon eltávolítani a fákat 

otthonainkból. Vízkereszt, azaz az Úr megjelenése vagy háromkirályok az egyik legősibb 

keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának momentumait 

kapcsolja egybe: 

 a napkeleti bölcsek imádása (és korábban, a karácsony ünnepének kialakulása előtt Jézus 

születése); 

 Jézus megkeresztelkedése a Jordánban; 

 Jézus első csodája (a víz borrá változtatása) a Kánai menyegzőn.  

Ezek közül később keleten Jézus keresztsége lett hangsúlyos (erre emlékeztet a vízszentelés), 

nyugaton pedig a napkeleti bölcsek látogatása került előtérbe – olyannyira, hogy a római katolikus 

egyház a második vatikáni zsinat óta csak ezt ünnepli vízkeresztkor, a többit más napokra helyezték át. 

A római katolikus egyházban főszabályként január 6-án ünneplik. Az ó naptárat használó keleti 

keresztény egyházak a Gergely-naptár szerinti január 19-én tartják, mivel a Julianus-naptár jelenleg 13 

nap késésben van a Gergely-naptárhoz képest. A katolikus egyházban a karácsonyi ünnepkör advent 

első vasárnapjától, a karácsonyi idő karácsony előestéjétől a vízkeresztet követő vasárnapig tart. 

Vízkereszt a farsang kezdete. Az ünnephez számos népszokás kötődik; ezek közül ma már csak az él, 

hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát. 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/vizkereszt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Napkeleti_b%C3%B6lcsek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_%28foly%C3%B3%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1nai_menyegz%C5%91&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vatik%C3%A1ni_zsinat
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Február 14.:  Valentin nap 

A Bálint-nap, vagy ahogyan más formában is használjuk, a 

Valentin-nap a szerelmesek napja, ám eredete rendkívül 

bizonytalan, akárcsak azon keresztény ünnepek sokasága, 

amelyek valamilyen római kori rítushoz kapcsolódnak. 

Szent Bálint napján, február 14-én tartják az angolszász 

országokban a Valentine's Day ünnepét, amely a 20. század 

második felében a világ más részein is elterjedt. A Valentin-

nap ma azt jelenti, hogy a szerelmesek megajándékozzák 

egymást, kivéve például Finnországot, ahol inkább a barátok üdvözlik egymást 

levelezőlapokon. A római tavaszkezdet, a megtisztulás ünnepe volt ugyanis a Lupercalia, a 

rossz kiűzése, a tél végének megünneplése. 

Busójárás 

A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a 

busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első 

holdtölte határozza meg. Régen Farsangvasárnap 

reggelétől Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A 

Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek 

maskarába. Mohácson a hagyomány eredetét a törökűzés 

legendájával is magyarázzák. A mondának mely szerint a 

Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült őslakos sokácok 

megelégelve a rabigát, ijesztő álarcokba öltözve, maguk 

készítette zajkeltő eszközökkel, az éj leple alatt csónakokkal átkelve a Dunán, kizavarták a 

törököket Mohácsról aligha van történeti alapja. Minden bizonnyal a balkáni eredetű sokácok 

korábbi hazájukból hozták magukkal a szokást, mely aztán Mohácson formálódott tovább és 

nyerte el mai alakját. A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid 

bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött cifra harisnyát húztak, 

lábukon bocskort viseltek. A bundát az öv vagy marhakötél fogta össze derekukon, erre 

akasztották a marhakolompot. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a soktollú, fából 

összeállított buzogányt tartották. A leglényegesebb azonban, ami a busót busóvá teszi: a 

fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett birkabőrcsuklyás álarc. Az így beöltözött 

busókat kísérik a jankelék, akiknek az a szerepe, hogy távol tartsák az utca népét, főleg a 

gyerekeket a busóktól. Hamuval, liszttel, ma már csak ronggyal vagy fűrészporral töltött 

zsákjukkal püfölik a csúfolódó gyerekhadat. A lefátyolozott arcú nőket és a lakodalmas 

viseletbe öltözött férfiakat, továbbá a karneváli jelmezű alakokat maskarának nevezik. 

Mohácson. régen a tülkölő, kereplő, kolompot rázó és „bao-bao!”-t ordítozó busó csoportok 

tulajdonképpeni célja az volt, hogy házról-házra járva kifejezze jókívánságait, elvégezze 

varázslatait és részesüljön azokban az étel-ital adományokban, amiket sehol sem tagadtak 

meg tőlük. 



Farsang 

A farsang a vígság azon időszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelőzi. A Farsangot 

rendesen  január 6.-ától hamvazó szerdáig tart. A tél és tavasz küzdelmét szimbolizáló. Nem 

kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően néphagyományokra épül. A farsangot a 

mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok jellemzik, azaz 

az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt előtt. A gazdag lakomákkal a természetet kívánták bőségre 

ösztönözni. Hagyományosan ilyenkor tartották az esküvőket is. A legismertebb farsangi 

népszokások az asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi jelmezek, köszöntők, farsangtemetés. 

Farsanghoz kötődik egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi busójárás is. Az ételek 

közül Magyarországon tipikusan a húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi fánk terjedtek 

el. A farsang utolsó napja húshagyó kedd, és a 

másnap, hamvazó szerda, már a nagyböjt első 

napja. Ezt egy napra felfüggesztve, torkos 

csütörtökön elfogyasztották az összes maradék 

ételt. A farsangi időszak legjellegzetesebb 

édessége és egyben étele a farsangi fánk. 

Garantáltan még a legnagyobb akaraterővel 

rendelkezők sem bírják ki, hogy legalább 

farsangi időszakban ne csábuljanak el egy finom 

farsangi fánk kedvéért! Farsangkor fánkot kell 

enni, és illik házilag is készíteni. 

Nagyböjt 

A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. 

Lényege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés a hitben való elmélyülés, 

a kiengesztelődés és a lemondás révén. A nagyböjt lelkületének része az ima és a szegények 

megsegítése is. A nagyböjt a keresztény naptárban az a húsvétot megelőző, hamvazószerdával 

kezdődő, negyven hétköznapra eső időszak. Magyarországon, nagyanyáink idejében szokás volt, hogy 

a zsíros edényeket hamvazó szerda előtti, húshagyó kedden elmosták, és csak húsvétkor vették elő 

őket. A böjti fegyelem azért idővel enyhült, a hústilalom csak a pénteki napokra és hamvazószerdára 

vonatkozott, a napi egyszeri étkezés helyébe az egyszeri jóllakás lépett. 
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Süssünk Fánkot farsangra! 

Pampuska 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 5 dl tej,5 dkg élesztő, 2 egész tojás, 2 tojássárgája, 1 evőkanál vaj, 

1 mokkáskanál cukor, csipetnyi só, a sütéshez olaj, tetejére porcukor, baracklekvár 

Elkészítés: A hozzávalókat bekeverés előtt néhány órával meleg helyen előkészítjük. Az 

élesztőt langyos tejben felfuttatjuk, s a többi hozzávalóval együtt lágy tésztát dagasztunk. 

Amikor duplájára kelt ujjnyi vastag tésztát nyújtunk, kiszaggatjuk, s az ujjunkkal kicsit 

benyomjuk a közepét. Forró olajban mindkét oldalát aranysárgára sütjük. Papírszalvétára 

szedjük. Porcukorral, baracklekvárral tálaljuk. 

 

 

  



Téli sportok 

A hódeszka 
A hódeszka ismertebb nevén snowboard már 

régóta ismert volt. Azonban, ezt eleinte  inkább  

közlekedés

re, mint a 

sportra 

használták, 

és nem is úgy néztek ki mint a mostani deszkák.  

A 19. század második felében divatossá vált, így egyre 

többen kezdték űzni, néhányan extrémen is. 1914-ben 

megrendezték az első olyan snowboard szerű eszközzel 

történő világbajnokságot is.Így magával hozta a téli hódeszkás sport tevékenységeket is. 

A sí 
A síelés olyan téli sport, melyben havon lehet 

csúszni a cipőnkre erősített két keskeny lécen, 

azaz síléceken. OLIMPIAI sportág. 

Legnépszerűbb síző helyek: Svájci 

Alpok,

Kékeste

tő. 

A jégkorcsolya  
A korcsolyák hollandoktól és amerikaiaktól 

kapták mai alakjukat. Kezdetben az acél penge 

talpfára volt erősítve és szíjakkal erősítették a 

lábukra. Újabban aztán az egész korcsolyát 

acélból gyártották 

és számos ötletes 

módon erősíthették 

a lábukra. A mai 

korcsolyák inkább 

pengetalpú cipőre hasonlítanak, melyeket pánttal rögzíthetők a 

lábunkra. 

A természetes jég jobban csúszik, míg a műjégpályák nem 

annyira, mert műhó is van a tetején.  



Safer Internet Day 

A BIZTONSÁGOS INTERNET NAPJA 

2015. február 20. 

Az internetezés veszélyei 

Az internetes zaklatás (cyberbullying) 

• Internetes zaklatásról beszélünk, amikor valaki az internetet vagy mobil eszközöket 

arra használja, hogy szándékosan bántson másokat. Míg az iskolai zaklatás a tanítás 

végén befejeződik, addig az interneten történő folytatódik az áldozat otthonában is.  

• Nagyobb nyilvánosság előtt zajlik, több a tanú, aki, ha nem tesz ellene semmit, 

látszólagos egyetértést mutat.  

• Az áldozat gyakran ismeri zaklatóját, vagy arra is van példa, hogy a zaklató az 

anonimitás álarca mögé bújik.  

Erotikus képek küldözgetése (sexting)  

• A tizenévesek körében „divatos” viselkedés a sexting, vagyis a saját magukról, 

önmaguk vagy (belegyezésükkel) ismerősök által készített, erotikus képek és videok 

interneten keresztül történő küldözgetése.  

• Felelőtlenségük következtében nagy a veszélye annak, hogy felkerülnek általuk nem 

kívánt oldalakra, vagy elindul a teljes lejáratásuk a képek nyilvánosságra hozásával, 

esetleges módosításával, terjesztésével.  

Online játékok 

• Ismeretlen emberekkel játszhatnak együtt a résztvevők.  

• Könnyen előfordulhat, egyesek annyira beleélik magukat egy játékba, hogy úgy érzik, 

bármit megtennének azért, hogy nyerjenek, vagy eljussanak a következő szintre. 

Fontos az időkorlátok felállítása és betartása!  

Közösségi oldalak 

• A közösségi oldalak népszerűségének fő oka, hogy könnyen lehet kapcsolatokat 

létesíteni, kommunikálni ismerősökkel és ismerkedni ismeretlenekkel.  

• Sokan elkövetik azt a hibát, hogy túl sokat mutatnak meg magukból, és így válnak 

nevetség tárgyává, vagy posztolják őket a különböző oldalakon, durva kommentekkel. 

Ekkor viszont már hiába magyarázkodnak. Ráadásul ezek nem csak a figyelmetlen 

„áldozat” életét, de a családja mindennapjait is megkeseríthetik.  



Chat-IM 

• Az internetes beszélgető programok minden korosztály körében divatos 

kommunikációs csatornák.  

• Vannak olyan felnőttek, akik kimondottan gyerekekkel, fiatalokkal akarnak chatelni, 

mert hátsó szándékaik vannak. Nem árt óvatosnak és egészségesen bizalmatlannak 

lenni.  

• Az anonimitás álarca mögé bújva elkövetett cselekedetekért ugyanúgy felelni kell! 

 

Néhány tanács a biztonságosabb internetezés érdekében: 

• Ha úgy gondolod, törvénybe ütköző vagy ártalmas tartalmat találtál az interneten, 

ha bármi gyanút kelt benned, ha az internetre feltöltött fényképedet, videódat az engedélyed 

nélkül valaki máshol megjelenteti és ez téged rosszul érint, tehetetlennek érzed magad, 

haladéktalanul mondd el a szüleidnek, tanárodnak, vagy írj róla a Kék Vonalnak (www.kek-

vonal.hu/emil)!  

• Ha úgy érzed, hogy zaklatásnak vagy kitéve, ments le minden bizonyítékot. Tiltsd 

le a zaklatót, vagy töröld ki a kapcsolati listádról. Próbálj meg nem válaszolni vagy 

visszavágni! Jelentsd! (szülőnek, felnőttnek, Kék Vonalnak).  

• Ne vegyél részt egy másik személy képeinek, üzenetének, sértegetésének 

továbbításában! Azt gondolhatod, ez csak egy vicc, de még bűncselekményt is elkövethetsz 

ezzel. Nézegetni és továbbítani az ilyen fajta dolgokat, annyit jelent, hogy hozzájárulsz egy 

internetes zaklatáshoz. Félreállni és hagyni, hogy csak megtörténjen, ugyanolyan rossz. 

Jelentsd, ha ilyet tapasztalsz! 

• Ha úgy gondolod, törvénybe ütköző vagy ártalmas tartalmat találtál az interneten, 

ha bármi gyanút kelt benned, ha az internetre feltöltött fényképedet, videódat az engedélyed 

nélkül valaki máshol megjelenteti és ez téged rosszul érint, tehetetlennek érzed magad, 

haladéktalanul mondd el a szüleidnek, tanárodnak, vagy írj róla a Kék Vonalnak (www.kek-

vonal.hu/emil)!  

• Ha úgy érzed, hogy zaklatásnak vagy kitéve, ments le minden bizonyítékot. Tiltsd 

le a zaklatót, vagy töröld ki a kapcsolati listádról. Próbálj meg nem válaszolni vagy 

visszavágni! Jelentsd! (szülőnek, felnőttnek, Kék Vonalnak).  

Ne vegyél részt egy másik személy képeinek, üzenetének, sértegetésének 

továbbításában! Azt gondolhatod, ez csak egy vicc, de még bűncselekményt is elkövethetsz 

ezzel. Nézegetni és továbbítani az ilyen fajta dolgokat, annyit jelent, hogy hozzájárulsz egy 

internetes zaklatáshoz. Félreállni és hagyni, hogy csak megtörténjen, ugyanolyan rossz. 

Jelentsd, ha ilyet tapasztalsz! 

• Amit az életben nem teszel, azt ne csináld online se! . Vagyis csak olyat mondj vagy 

tegyél az interneten keresztül, amit személyesen is vállalnál! 
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• Ne add ki a jelszavadat!  

• Alaposan gondold át, milyen képeket és videókat teszel fel magadról, vagy engeded 

meg, hogy nyilvánosságra hozzanak rólad. Ha feltöltesz egy fényképet vagy videót, azt bárki 

letöltheti, megváltoztathatja, továbbküldheti, közzéteheti az interneten. 

• Ne nyisd meg az ismeretlenektől kapott e-maileket! Nem tudhatod, mit tartalmaznak, 

pl. vírust, vagy illegális tartalmakat. 

 

www.saferinternet.hu 

www.kek-vonal.hu 

www.internethotline.hu 

www.biztonsagosinternet.hu 

 

Az összeállítást készítette Pásztor Ferenc tanár úr prezentációja alapján Szabó Tamás 7. a 
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Keresztrejtvény 

Az alábbi vicc poénja a keresztrejtvény megfejtése  

Az iskolában farsang van. Jönnek a gyerekek álarcban. Először Pistike lép be, rajta egy nagy 

medve álarc. 

– Hát, te minek öltöztél? – kérdi a tanítónéni. 

– Én vagyok a medve. 

– Jól van ügyes vagy. 

Következő gyerek: 

– Hát, te minek öltöztél? 

– Én Piroska vagyok, a Piroska és a farkasból. 

– Jól van, ügyes vagy. 

Jön be Móricka, feje csillagokkal díszítve, és egy csavart húz maga után. 

– Hát te ki vagy? 

– Én vagyok a………………………….. 

 

 

 

  



Meghatározások: 

1. A viccben szereplő Pistike álarca – becézve. 

2. Iron Man magyarul. 

3. Szemellenzős sapka. 

4. Lepke más néven. 

5. Télen a nyakunk köré tekerjük. 

6. Kopoltyúval lélegzik. 

7. Eredmény a fociban. 

8. Farsangi édesség. 

9. Minden nap kapunk suliban. 

10. Az ötös osztályzat. 

11. Varrószerszám. 

12. Értéktelen. 

13. Vadászmadár. 

14. Ilyen lesz a vaj vagy a dió, ha megromlik. 

15. December 24-én ünnepli a névnapját. 

16. A mérges kutya …. 

17. Egyik jelentése erőd,ebben laktak a királyok. 

18. A viccben ezt csinálja Móricka a csavarral. 

19. A fúrógép lyukat … a falba. 

20. Aki az esőben kint marad… 

21. Időmérő eszköz. 
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Tanulóink saját írásai 

Egy esti vihar 

Amikor a feleségemmel hullócsillagot néztünk, szép tiszta volt az idő. A csillagok, mint több 

száz pici szempár. 

Egyszer csak kezdett elsötétülni az égbolt. A távolból halk morajlás hallatszódott és  villant is 

valami kis fénycsóva. A szél elkezdett felerősödni. Egyre csak rángatóztak a nádszálak, majd 

az eső is elkezdett szemerkélni, és a „hang” is egyre hangosabban hallatta magát. A „fény”, 

ami az előbb még csak villanásnak látszott, kezdett villámnak látszani. Az eső is eleredt, de jó 

sűrűn. 

– Ááááá! Gyerűűűűnk! Elkapott minket a vihar! Gyerünk!- kiabáltam én.  

Az eső, ami verte a házakat, a szél ami tépte a nádast , és az a fülsüketítő mennydörgés és a 

villám, mintha a Jóisten fényképezett volna (vakuval). 

– Gyerünk gyorsan be a Lángos Királyba!- mondta a feleségem.  

Ott vártunk egy jó három-négy órát, amíg el nem állt az eső és el nem csendesedett a dörgés. 

Ugyanúgy csak halk morajlás lett abból a szörnyen hangos dörgésből és a villámlásból is csak 

kis fénycsóva lett, a szélnek az ereje pedig lecsökkent kis fúvásra.  

Szörnyű, de mégis izgalmas kaland volt ez számunkra.  

Holtzer Illés 4/b. osztály 

 

Liza 

történet egy kis kutyáról 

Egyszer volt egy lány, aki kapott szülinapjára egy kiskutyát. Nagyon megörült neki és már 

rögtön játszani indultak, de anyu megállította őket:  

– Állj – mondta – először válassz neki nevet! 

– Tényleg!!! – kiáltott – Mi legyen a neved? Talán Bodri? Nem, nem! Inkább Tappancs? 

Nem, az sem… Tudom már! Legyen Liza! Akkor Liza induljunk labdázni! 

Egy órát játszottak. Utána pihentek és bemutatta Lizát a kiscicának, Cirminek. Rögtön barátok 

lettek. Egy héttel később Liza már teljesen beilleszkedett. Minden nap labdáztak és sétáltak a 

kislánnyal. Telt múlt az idő, elszaladt hat hét. 

– Kislányom gyere ide – mondta apa. 

– Máris– s rohant apjához. 



– Niki, el kell vinnünk Lizát a második oltására. 

– Jó, de mikor? 

– Holnap! – hangzott a válasz 

– Holnap? Jaj meg kell fürdetnem, hogy holnap ne legyen piszkos 

S már szaladt is kutyájához. 

– Gyere Liza! 

A kutyus örömmel ment gazdija után. 

– Egy kis sampon… Jaj ne mocorogj! – mondta, miközben a kutya bundáját dörzsölgette. 

Eljött a nagy nap. 

– Gyere Liza, megyünk az állatorvoshoz… 

– Megérkeztünk. Gyere kutyuskám, nem kell félned – biztatta kutyáját Niki. 

Az állatorvosi rendelő előtt várakoztak. Végre behívta őket az orvos. 

– Következő! – kiáltott ki az előtérbe. 

Bementek. Lizát egy nagy asztalra fektették. Azután, mikor nyugodt lett beadták neki a szurit, 

Liza nem is nyüszített. 

– Jaj de ügyes vagy kiskutyám – mondta és megsimogatta kis buksiját. 

Amikor hazaértek boldogan játszottak.  

Két évvel később Niki nagy lány lett. Egyre inkább lógott barátaival és alig törődött Lizával. 

Egyik éjszaka Liza elhatározta, hogy megszökik és elhagyja barátját. 

– Szia Niki, szia ház!– mondta szomorúan, s kilépett a jól ismert házból az utcára. 

Ment, s ment utcákon keresztül, zegzugos helyeken át, míg végre talált magának egy kis 

vackot. S mire álomra hajtotta volna a fejét, valaki megszólította. 

– Hahó kislány, jól vagy? – kérdezte egy ismeretlen hang 

– Ki vagy te és mit akarsz? 

– Nyugi, nem bántalak! Csak segíteni akarok! 

– Nem baj, csak egy karcolás a lábamon! 

– Jól van, de azért segítek! 

S miközben ellátták a sebet, Niki felébredt. Kereste kutyáját, de nem találta. Anyukája és 

apukája ezzel nyugtatta: 

– Nincs baj, majd iskola után megkeressük! Induljunk, mert elkésünk! 

Már rohantak is a kocsihoz. Eközben Liza és a másik kutyus teljesen összebarátkozott. 

– Szóval Liza megmutassam a környéket? – kérdezte Csoki az ismeretlen eb. 



– Persze! 

S már mondta is: 

– Ott, a sarok végén van egy étterem. Onnan kapjuk majd meg a maradékot esténként. Ja és 

ott szokták tartani a kóbor kutya gyűléseinket. Ma is lesz egy. Eljössz velem? 

– Igen, persze. Hánykor lesz? 

– Este nyolckor. 

– Oké. 

– Gyere, Liza mondanunk kell a vezetőnek, hogy te is a gyűlésen leszel! 

A vezető egy öreg dobermann volt. Örömmel fogadta, hogy új tagjuk lesz. 

– Nagyszerű! – s elvonyította magát– akkor este találkozunk. Most menjetek, aludni akarok! – 

s álomra hajtotta fejét a vezető. 

– Liza, szerintem mi is pihenjünk! Tudod sokáig tart majd a gyűlés – mondta Csoki. 

Liza is beleegyezett és álomra szenderült.  

Eközben Niki is hazaért. Kereste Lizát, de nem találta. Eljött az este. Liza és Csoki elindultak 

a gyűlésre. Az út nem volt hosszú. Amikor odaértek Liza látta, hogy egy csapat kutya kört 

alkot. A kör közepén az öreg dobermann ült, s megszólalt: 

– Köszöntsétek az új tagot,Lizát!  

Megkérte, hogy menjen be mellé a kör közepébe. 

– Liza hadd mutassalak be a K.K.E tagjainak! 

– Minek a tagjainak?– kérdezte Liza 

– A Kóbor Kutya Egyesület tagjainak. 

– Ó, ó, ó! Így már értem! – kiáltott föl Liza 

– Na szóval hadd mutassalak be nekik! Ott van Korom, aki azért került utcára, mert el kellett 

költözni a gazdáinak. Aztán ugyanezzel az okkal van itt Pumi is. És még sorolhatnám a többi 

esetet! De most már nem mondom, mert jön a vacsi! 

S abban a pillanatban annyi csontot és húst dobtak ki az ablakon, amennyien voltak. A nagy 

lakoma után visszamentek a kutyák a vackukhoz. Liza és Csoki is így tett. De mielőtt 

elindultak volna, Liza megköszönte a vezetőnek, hogy a csapat része lehet. 

– Köszönöm! 

– Nincs mit! De most már menjetek ti is! 

Liza és Csoki elmentek a vackukhoz, de mielőtt aludtak volna, Liza megkérdezte: 

– Mit csinálunk holnap? 

– Nem tudom – mondta álmosan Csoki 



Reggel Csoki ébresztette Lizát. Ezen a napon is sokat kalandoztak. Aztán két nappal később 

Lizának szóltak a barátai, hogy egy plakátot láttak az ő képével. Elvitték a plakáthoz. A 

plakáton ez a felírat állt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Jaj, biztos keresnek! 

- Figyeljetek, nagy baj lenne, ha hazamennék? 

–  Nem – felelték 

– Csoki hazakísérsz? 

– Persze. 

Amikor odaértek, a kapuban azt mondta Liza Csokinak: 

– Nyugi, majd találkozunk a gyűléseken és talán holnap este is. 

– Jó– mondta Csoki örömmel. 

Egymásra mosolyogtak. 

– Szia – mondta Liza 

– Szia Liza – mondta Csoki 

Liza bement az udvarra. Amikor Nikivel találkoztak mindketten örültek. Niki megígérte, hogy 

ezentúl foglalkozik kutyájával. 

Tanulság: Foglalkozz állatoddal, ne hanyagold el! 

Írta: Dudás Orsolya 3.b 

  

 

Keresem a kutyámat!!! 

Ha látták, vagy ha tudják hol van, 

akkor jelentkezzenek ezen a címen: 

Orgona út 6. 

Előre is köszönöm! 

Kovács Niki 



A kutya 

Az én kedvenc állatom a kutya 

Nem lesz nekem jobb állatom soha! 

Ki azt hiszi, hogy a kutya buta, 

Nincs igaza nehogy mondja mondja! 

S mivel a kutyákért rajongok, 

Mindig ha rájuk nézek ragyogok. 

Ennyi lett volna e szép versecske 

Ha a kutyát nem szeretted tanultál belőle. 

Estók Éva 

 

  

Az én kutyám: Buksi 



Könyvajánló 

Szántai Zita:  

Hűvösvölgyi gimnázium B épület 

A Hűvösvölgyi gimnázium B épületében sosem áll 

meg az élet. Új lány érkezik az osztályba Bori 

(főszereplő) legjobb barátja helyére. Minden fiú az 

új lány, Vivi szívét akarja meghódítani. Vajon 

kinek sikerül? És miért kell az osztálynak 

színdarabot előadni? Mindezt megtudhatjátok, ha 

elolvassátok ezt az izgalmas, olykor szomorú és 

vicces történetet. Eddig ennek a könyvnek 3 része 

jelent meg. 

 

 

 

 

Erich Kastner:  

A két Lotti 

Igaz ez kötelező olvasmány is volt 4. 

osztályban, de szerintem fantasztikus könyv. 

Aki még nem tudná, két ikerlányról szól 

(Luiséről és Lottiról) szól, akiket 

gyermekkorukban szétválasztották, és a Bühl 

tónál, egy táborban ismerkedtek össze. 

Eleinte nem nagyon szívlelték egymást, de 

hamar megbarátkoztak, majd kitalálták, hogy 

cserélnek, Luise meg anyához Lotti pedig 

apához. Végül összehozzák az elvált szülőket 

és újra együtt a család. Bátran ajánlom 

kicsiknek, nagyoknak egyaránt! 

 



Leiner Laura: Bábel 

Egy nyári zenei fesztiválról szól ez a könyv. Zsófi ( a 

főszereplő) és barátai leutaznak Pápára, hogy 

megnézzék és meghallgassák a fesztivált. Hat napot 

töltenek ott, ez alatt az idő alatt rengeteg minden 

történik velük: félreértés, szerelem, orvosi sátor, 

berúgás.  „ Ha voltál már fesztiválon, azért fogod 

szeretni, ha még nem voltál, azért.” 

 

 

 

 

 

Olvasó kalóz 

Testvértörténetek 

Kizárólag alsósoknak való, de felsősök, ha 

szeretnék semmi akadálya, hogy elolvassák. 

Összesen hat történetet foglal magába ez a 

könyv. Nagy betűkkel és szép illusztrációkkal 

van dúsítva. Vidám, vicces történetek vannak 

benne: utánozás, kistesó, társasozás, testvéri 

viták. Alsós koromban én is nagyon szerettem 

ezt a könyvet! Jókat lehet rajta derülni. 

 

 

 

Lovász Petra 6.a 


