
 

 
 

 

„A házak ablakában távoli fények 
Átölelik hóarcát a didergő télnek. 

Csillagszóró szórja nevető sugarát,  
Szikrázik tőle a kristályos jégvirág. 
 
 
 

Fényekből árad a reménység csillaga, 
Bútok és gondotok ne legyen már 
soha! Mézízű üzenet az ünnepi 
kalácson: Szép legyen, jó legyen az                     
idei karácsony!”  
 

 
A karácsony mindenkinek mást jelent.  
A kicsinyeknek ajándékokat a fénylő fa 
alatt, a felnőtteknek sok-sok 
teendőt, mielőtt elérkezik 
december 24.  
Számomra is nagyon sok feladattal 
jár ez az ünnep: karácsonyfát 
vásárolni, takarítani, sütni-főzni. 
Megvallom őszintén, nagyon 
elfáradok az ünnep előtti 
napokban. 
Mégis ezt a jeles napot várom 
legjobban az évben.  
Gyermekkori emlékeimből, élményeimből 
merítkezem, s mióta anyuka vagyok, 
igyekszem úgy rendezni a szentestéket, 
ahogyan azt a szüleim tették. Családunk 
karácsonyi hagyományait adom tovább 
gyermekeimnek, akik valószínűleg hasonló 
módon fognak cselekedni. 
 

A mi karácsonyunk meghitt és csendes. 
Másoké zajos, nagy ünneplés. 

Lehet mindenféle karácsony: 
egyszerű, díszes; otthon vagy 
vendégségben töltött; szegény 
vagy gazdag, egyben egyeznek: ez 
az este a szeretet jegyében telik. 
Félretesszük a haragot, sértődést, 
rosszindulatot, és örülünk. 
Nemcsak az ajándékoknak, a 
ragyogó fának, hanem 
EGYMÁSNAK. Időt, figyelmet 

szánunk szeretteinkre.  
Bárcsak minden nap így tennénk! Bárcsak 
az év többi, szürke, rohanós napján is 
eszünkbe jutna ennek az estének az 
üzenete. Más lenne a világ… 
A Suliújság szerkesztősége nevében 
kívánok minden gagarinos diáknak és 
kollégámnak békés, meghitt ünnepeket! 

Andi néni 

 
Csodálatos karácsony! 

 

Szeretetünnepnek 
hívjuk a karácsonyt. 
Ezzel a tradicionális 
ünneppel együtt jár az 
ajándékozás, a kará-
csonyi zene, üdvözlő-
lapok küldése, 
templomi ünneplések 
és a karácsonyi 

hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint 
például a karácsonyfa-állítás. December 
24. szenteste, a karácsony előestéje, Jézus 
Krisztus születésének időpontja. 
December 25-26. karácsony első és 
második napja. A karácsony a szeretetről 
szól, ilyenkor mindenki a családjával együtt 
ünnepel. 

Gáspár Lili 5.a
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VELÜNK TÖRTÉNT 

Gyöngyösön jártak a hetedikesek 

 

2016. október 6-án Gyöngyösre látogattak a hetedikes 

évfolyam tanulói. Először a gyöngyösi Mátra 

Múzeumot tekintettük meg. A múzeum három részből 

áll: a kastélyból, a pavilonból és a kertből. A 

kastélyban jártunk először, ami az Orczy család 

tulajdona volt. Az épület eredetileg barokk stílusban 

épült az 1790-es évek végén, majd 1824-ben 

átépítették klasszicista stílusban. Az aulában egy 

mamut csontváz található, amely 1949-ben került elő 

egy ásatás során. A kastélyban négy állandó és egy 

ideiglenes kiállítás látható. A négy állandó kiállítás a 

város történelmével, vadásztörténelemmel, a mátrai 

ásványokkal és ősmaradványokkal foglalkozik. Az 

ideiglenes kiállítás „A kripta titka” volt. Miután 

megtekintettük a kastély kiállításait, átmentük a 

pavilonba a kerten keresztül. A kertet sajnos nem 

tudtuk körbe járni az esős idő miatt. A pavilonban egy 

olyan kiállítást tekintettünk meg, amely a hazai 

tölgyesek szintjeit bemutatja be részletesen. A kiállítás 

nem csak a hazai tölgyerdőkkel foglalkozik, hanem a 

világ legszebb pillangóival, legnagyobb emlőseivel is. 

Ezek után a pálmaházba látogattunk el, ahol egzotikus 

állatok élnek. 

Második állomásunk a visontai széntüzelésű Mátra 

Erőmű volt, amelyet 1963-ban kezdtek építeni. Ez az 

építkezés 11 évet vett igénybe. 1995-ben német 

tulajdonra került az erőmű, ami a magyar 

villamosenergia rendszer egyik legmegbízhatóbb 

alapegysége és hazánk második legnagyobb erőműve. 

A villamosenergia termeléséhez nélkülözhetetlen 

lignitet Visontán és Bükkábrányban fejtik ki. A 

társaság legkiemelkedőbb feladatai közé tartozik a 

levegő védelme. A kondenzátorok hűtővizét a Heller-

Forgó légkondenzációs tornyokban hűtik vissza. Az 

erőműnél több mint 2000 fő dolgozik. 

 Nagyon érdekesnek és hasznosnak tartottuk a 

kirándulást, hiszen sok új ismetettel és élménnyel 

gazdagodtunk. 
Gyürki Báint 7. b 

 

Nyolcadikosaink Budapestre kirándultak 

2016. október 18-án a nyolcadik évfolyamos tanulók 

Budapestre látogattak el.  A reggeli ¾ 8-as gyülekezőt 

követően elindultunk kirándulásunk első helyszínére. 

Egy izgalmas, meglehetősen zajos, buszos utazás után 

megérkeztünk a Kossuth téren található Országház 

elé. Az idegenvezető elmesélte az épület 

keletkezésének körülményeit, bemutatta építészeti 

sajátosságait és a lerombolt Parlament újjáépítésének 

történetét.  

A hosszú és egyben érdekes Parlamenti látogatás után 

lehetőségünk nyílt szétnézni a városban és 

megcsodálni a Dunára nyíló káprázatos kilátást. 

A következő állomásunk a budai Szikla Kórház volt, 

ahol a második világháború idején történő 

betegellátást ismerhettük meg. Nagyon érdekesek 

voltak az életszerű sebhelyekkel ellátott babák és a 

gondosan berendezett kórházi szobák. A hazafelé 

vezető út már csendesebben telt. A nap végén 

mindenki egyetértett azzal, hogy ez volt az eddigi 

legérdekesebb tanulmányi kirándulásunk. 

Lénárt Lili 8. c 

Október 23-ra emlékeztünk 

Október 23. az 1956-

os forradalom és 

szabadságharc 

kezdetének, valamint 

a Magyar Köztársaság 

1989-es kikiáltásának 

napja.  

 Október 23-ára 

iskolánkban ünnepi 

megemlékezéssel készültünk. Felvettük ünneplő 

ruhánkat, és 10 órától az iskola aulájában 

összegyűltünk, hogy emlékezzünk a forradalomra 

és a hősökre, akik ekkor áldozták fel életüket a 

hazájukért. A műsorban versek, korabeli 

felvételek bejátszása segítette a ráhangolódást, a 

történelmi események felidézését. Éreztük, hogy 

1956 október 23-án az országban nagyon fontos 

események zajlottak, és a hozzánk hasonló 

fiatalok az utódokért, vagyis értünk is küzdöttek.  

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a 

sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet 

megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely 

a 20. századi magyar történelem egyik 

legmeghatározóbb eseménye volt. 

Lőrik Kitti 8.a 
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Kétszeres győzelem! 

2016. október 23-án került megrendezésre a 

kegyeleti futóverseny. A rajt már korán 

reggel indult. Iskolánkból több kiemelkedő 

eredmény is született. A "legnagyobb harc" 

10:30-kor vette kezdetét. Ez a váltófutás volt, 

melyet iskolánk csapata megnyert. 

Csapattagok: Bartkó Virág 8. a, Telek Ádám 8.a, 

Bettes Máté 8.b, Koltai Tamás 8.b, Gyürki Bálint 

7.b, Szabó Keve 7.b, Benedek Máté 7.c, Reichardt 

Zalán 6.a osztályos tanulók voltak. A csapat 

hamar megszerezte a vezetést, amit végig sikerült 

megtartania. A váltó vége után egy kis szünet 

következett, majd a nyertes gagarinosok 

dobogóra állhattak. Mindenki aranyéremmel a 

nyakában, boldog arccal térhetett haza. 

Gratulálunk a csapatnak és a versenyzőknek! 

Október 28-án a díjátadó ünnepségen az " 

abszolút győztes " iskolának járó díjat is mi 

vehettük át.  

Örüljünk együtt a " kétszeres győzelemnek"! 

 
Hajrá, Gagarin, csak így tovább! 

Szabó Keve 7. b 

Ismét valóra vált egy álom 

Városunkban minden évben megrendezik az 

október 23-i emlékfutást, így idén is sor került rá. 

Amikor belevágtunk a kegyeleti futóverseny 

megszervezésébe, álmomban sem gondoltam 

volna, hogy egy ilyen szuper csapat részese 

vagyok.  

Kezdődött a videóval, amit oly lelkesen 

készítettünk veletek. Majd a sok segítőkész szülő, 

nagyszülő, kolléga, az iskolavezetőség, barát, volt 

gagarinos mind mellénk állt. Mindenki ott 

segített, ahol tudott. Szervezés, zsíros 

kenyérkenés, pakolás stb. 

 
És a lényeg! A nagy szervezkedés 

eredményeképpen 750-en futottak gagarinos 

cédulával. A mi iskolánk soha nem tette 

kötelezővé a megjelenést, amit most sem 

szerettünk volna. Egy valamit viszont igen: végre 

megnyerni ezt az iskolák közötti versenyt. Végre 

sikerült, amire 25 éve vágytunk! Elsők lettünk 

váltóban, csodás eredmények az egyéni 

indulóknál is. Az iskolák közötti versenyt pedig 

óriási fölénnyel, 114,7 %-os részvételi aránnyal 

megnyertük. 

Köszönjük. hogy mindenki teljes vállszélességgel 

mellénk állt e nemes cél elérésében! 

Peti bácsi 

Színház 

A Molnár Tibor Bérlet általános iskolásai 

Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című 

előadását tekinthették meg 2016. november 14-

én. A 7. b osztály tanulói szólójegy vásárlásával 

csatlakoztak a bérletes társaikhoz. Az előadás 

közel telt házzal zajlott. 

A hetedikeseknek a Szent Péter esernyője 

kötelező olvasmány. Ezért izgalommal vártuk az 

előadást. 

Megvalósulhat-e a helyiek nagy álma, azaz lehet-

e európai település a tótok lakta Glogovából? 

Amikor az elmaradott Glogovára új plébános, 

Bélyi uram érkezik, különös csoda történik. A 

viharban Szent Péter egy piros esernyőt borít 

Bélyi uram kishúgára, Veronkára. Ezzel megindul 

Glogova felvirágzása: megújul a paplak. Telnek-

múlnak az évek, s a kis Veronka eladósorba kerül. 



4 

Megismerkedik 

Beszterce híres 

ügyvédjével, Wibra 

Gyurival. A fiatal, 

feltörekvő jogász és a 

Szent Péter esernyőjének áldásával felnőtt 

papkisasszony azonnal egymásba szeret. Közéjük 

áll azonban Wibra Gyuri öröksége, amelyet 

megboldogult apja egy esernyő szárába rejtett. S 

megindul a harc a vagyonért. 

Az egész előadás humoros volt. Szerintem a 

gyerekeknek és a felnőtteknek is egyaránt tetszett. 

A színészek is ügyesek voltak. Aki még nem 

olvasta a regényt, biztosan kedvet kapott hozzá. 

Nagyon hasznosnak tartottam az előadást, 

véleményem szerint így egyszerű lesz az 

olvasónaplót elkészíteni. Jó élménnyel hagytuk el 

a színháztermet. 

Gordos Zsaklin 7. b 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

A Bolyai 

Matematika 

Csapatversenyt 

először 2004-ben 

rendezték meg, 

akkor még csak 

kizárólag 

fővárosi csapatok 

részére. 2009-ben már az egész ország területéről 

jelentkezhettek résztvevők. 

Idén a körzeti forduló 2016. október 14-én, 

pénteken, 14 óra 30 perckor került 

megrendezésre. A csapatok 60 percig 

dolgozhattak a feladatsoron. 

 A mi iskolánkban 61 négyfős csapat mérte össze 

a tudását ezen a napon, közülük 34 csapat 

képviselte az iskolánkat. 

A megyei forduló ünnepélyes 

eredményhirdetésére 2016. október 28-án 15 

órakor került sor a SÁIK Székhely-

intézményében. A továbbjutó csapatok 2016. 

november 19-én gondolkodhattak az országos 

verseny feladatain. Iskolánkból a Mesternégyes 

nevű 6. évfolyamos csapat jutott el az országos 

megmérettetésre.   

A Mesternégyes csapat tagjai: Alb Levente, 

Fejérvári Bálint, Kun Máté, Sipos Kristóf 

Felkészítő tanáruk: Kissné Sári Judit 

Az országos versenyen a csapat a 27. helyezést 

érte el, melyhez szívből gratulálunk! 

Fancsik Roland 5. c 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

2106. november 11-én már második alkalommal 

adott helyet intézményünk a Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny Heves-Nógrád megye területi 

fordulójának. A versenyen iskolánkat 35 csapat 

képviselte. A kreativitást, anyanyelvi 

műveltséget, fantáziát és nem utolsó sorban 

nyelvi ismereteket feltételező versenyre nagy 

lelkesedéssel és szorgalommal készültünk. A több 

mint 260 résztvevő csapat közül a 

legeredményesebbek november 22-én az egri 

díjkiosztó ünnepségen vehettek részt. Közülük is 

kiemelkednek a 3. a osztály tanulói, akik az első 

helyet megszerezve országos döntőn képviselték 

iskolánkat. A döntőben a 24. helyezést érték el. 

Gratulálunk a csapatoknak és felkészítő 

tanáraiknak. 

Eredmények: 

1. hely: Író Csodák 3.a  Al-Assaf Meymoona,  

Kakuk Luca, Tóth Eszter, Verebélyi Jázmin  

Felkészítő tanár: Mustóné Krajcsi Mónika  

2. hely: Nyelvtanulók 7. b 

Megyeri Ajna, Ottmár Bence, Somoskői Bianka, 

Szabó Keve József 

Felkészítő tanár: Kadlótné Hulitka Julianna  

4. hely: Süti Szörnyek 6. Sáfrány Sára, Reichardt 

Liza, Motyovszki Eszter, László Dorina 

Felkészítő tanár: Majláth Gizella  

6. hely: PRÓK  4. a Alb Zalán, Bakos Máté, 

Büki Marcell, Mátrai Martin Mór 

Felkészítő tanár: Bodócs Péterné  

 

Visnyovszky Panna 5.a 



5 

Halloween 

Halloween is a celebration on 

the night of October 31st. It is 

most practiced in the United 

States and Canada. Children 

wear costumes and go to peoples' homes saying "Trick 

or treat!" to ask for candy and people give it to them. 

The suggestion is: "Give me a treat or I will play a trick 

on you." People often dress up as ghosts, witches, or 

other scary things for Halloween. 

On 28th October 2016 we had a Halloween Party at 

our school. In the morning some upper-graders gave 

candies (TREAT) to the children but those who were 

late from school, got flour on their faces… (TRICK). 

There was a great party in the hall, lots of children 

were dancing, we had a fantastic time. Almost 

everybody wore scary costumes but nobody was 

scared. Some of our teachers wore funny, ’frightening’ 

costumes, too. We hope that there is going to be a 

Halloween Party next year, too when we will be 

allowed to wear our costumes all day long! 

Fürjesi Zsófia, Galbács Janka, Gáspár Lili 5.a 

Martinstag 

Unseren 

traditionellen 

Martinstag haben 

wir auch dieses Jahr 

gefeiert. Wir 

gedenken an diesem Tag St. Martins guter Taten 

und der Hilfsbereitschaft. 

Am 10 November wurde ein Deutschwettbewerb 

für die Oberstufe veranstaltet. Als Vorbereitung 

haben wir Presentationen gemacht.  

Wir haben in kleinen Gruppen gearbeitet, Gänse 

gemalt, Puzzle-Stücke zusammengelegt, Rätsel 

gelöst und das Lied „Ich gehe mit meinen 

Laternen gesungen. Wir waren Guter Laune.  

Am Ende gab es ein kleines Büfett mit Brezeln 

und Tee, die den Schülern sehr gut geschmeckt 

haben.   

Am 11 November war der Martins-Umzug mit 

den selbstgebastelten, schönen, bunten Laternen 

durch die Schule. 

Keve Szabó 7. b  

 

 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

Lénárt Lili - Olaszországban jártam 

2016. november 11-től 13-ig 

nem csupán a turizmus kapott 

hangsúlyt Velence utcáin, 

hanem a városba látogatók egy 

nemzetközi tájfutó versenybe is 

betekintést nyerhettek. Ide 

látogattam el magam is, a 

Salgótarjáni Dornyay Sport-

egyesület versenyzőjeként.  

A tájfutás egy olyan sportág, ahol térkép és tájoló 

segítségével kell a versenyzőnek egy számára 

ismeretlen pályát teljesítenie. A pálya több pontból áll, 

melyeket a lehető legrövidebb idő alatt kell érintenie a 

versenyzőnek. A pontok között az útvonalat a tájfutó 

maga választja meg. Tájfutni bárhol lehet: a 

versenyeket többnyire erdőben rendezik, de vannak 

városi, parkos és ligetes helyszínek is.  

Az Olaszországban megrendezett verseny három 

területen folyt. Az első pályát a Velencéhez közeli 

Jesolo félszigeten tűzték ki. Ez a verseny nagyon 

izgalmas volt számomra, mivel a tengerparton is 

megmérettethettem tudásomat. A következő versenyt 

éjszaka, Velence belvárosában rendezték meg. Ezt a 

fajta versenytípust is nagyon érdekesnek találtam, 

mivel sötétben fejlámpával futhattam Velence 

csatornái között. A szállásunk Jesolo félszigeten volt, 

így egy nagy hajóval jutottunk el a helyszínre. A 

verseny különlegességét fokozta - a szokatlan éjszakai 

időponton túl - hogy a legfőbb közlekedési 

útvonalakat leszámítva, a képen látható, vagy még 

attól is szűkebb sikátorokban tudtunk célunkhoz 

eljutni. 

 
A záróverseny magas mediterrán fák között, Eraclea 

parkos erdeiben került megrendezésre.  

Az összesített versenyeredmények alapján a dobogó 

legfelső fokára állhattam fel. Úgy gondolom, hogy ez 

volt életem eddigi legkülönlegesebb és egyben 

legizgalmasabb tájfutó versenye.  

Lénárt Lili 8. c 
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ISMERD MEG! 

Interjú a ’büfés nénivel’, Levenda Évával 

Mióta dolgozol a büfében? 

-2001 óta, kisebb megszakításokkal, amikor a két 

kislányom született. Akkoriban 

alkalmazottak voltunk, és 

anyukám segített a büfé 

üzemeltetésében. 

Mivel foglalkoztál ezelőtt? 

- Tanultam, mivel 2001-ben 21 

évesen kerültem ide. Viszont 

van a kereskedőn kívül más szakmám is. 

Kozmetikus vagyok. 

Mit csinálsz az órák alatt? 

-Előkészülök a következő szünetre. A polcokat 

újra feltöltöm, takarítok, kiviszem a szemetet, 

ilyesmik… 

Nem zavar, hogy a diákok tegeznek? 

-Nem zavar addig, amíg a tiszteletet megadják. A 

legutóbbi Diákparlamenti ülésen részt vettem, és 

említettem ezt a problémát, illetve a köszönés, 

kérek, köszönöm szó hiányát. Úgy érzem, azóta, 

ha nem is mindenkinél, a dolog pozitív irányban 

változott. 

Mi a véleményed a bevezetett egészséges 

táplálkozással kapcsolatban? 

- Sajnos az én árukészletem is jelentősen változott 

a törvény bevezetésével. Ki kellett vonnom 

azokat a termékeket a büfé kínálatából, amelyek a 

cukor illetve só tartalmuk miatt tiltó listára 

kerültek. Az egészséges táplálkozást fontosnak 

tartom, de nem gondolom, hogy ebben a 

formában célravezető. 

Fürjesi Zsófia 5.a 

AJÁNLÓ 

Hideg napokon, iskola után, nincs is jobb egy meleg 

ágynál, egy bögre forró teával a kezünkben, 

bekuporodni a sarokba és olvasni. Ilyen borongós 

napokra ajánlom Leiner Laura Bexi sorozatát. Kezdjük 

az első részével, a Késtél-lel. 

Budai Rebeka avagy Bexi, egy felkapott tizenéves 

énekesnő, aki Budapesten él. Minden rendben van az 

életében, mielőtt egy műsormeghívást el nem fogad, 

ahol a Pop/Rock sztár leszek sztárjával, Nagy Márkkal 

kell duettet énekelnie.  

Innentől kezdve az 

események 

felpörögnek; régi és új 

szerelmek, a média, és 

sok más is  

közrejátszik, hogy Márk 

és Beka közt ne menjen 

gördülékenyen a 

munka.10 év fölött 

ajánlom, egyszerű, de 

izgalmas olvasmány. 
Molnár Hanna 6. c 

TUDTAD-E? 

A manga 

A manga a képregény 

japán nyelvű általános 

elnevezése. Japánon 

kívül a japán mangák 

jellemző stílusában 

készített képregényekre 

használják, szűkebben 

csak a Japánban készültekre. Alkotóit mangakáknak 

hívják. 

Régen tekercsekben voltak a megrajzolt mangák. A 

60-70-es években már újságban és könyvekben is 

megjelentek. 

Az elnevezés eredete 
A kifejezés jelentése szó szerinti fordításban 

"véletlenszerű képek" vagy "vázlat", de mostanra a 

szótárakban is csak képregény címszóval van 

feltüntetve. A szó két kandzsiból, avagy kínai eredetű 

japán írásjegyből tevődik össze.  

Anime: Az anime (アニメ, ejtése [anime], az 

„animation” szó rövidüléséből) a rajzfilm általános 

elnevezése Japánban. A szigetországon kívül a japán 

stílusú rajzfilmek összefoglaló neve. Akicó, dráma és 

romantikus anime sorozatok is vannak. Itt 

Magyarországon is voltak anime- sorozatok; a 

Pokemon volt a legismertebb.  

Animés tv csatorna Magyarországon: Anime Plusz 

(A+)  

Az A+ vagy Anime+ ifjúsági rajzfilmadó volt, amely 

2004. december 4-én kezdte meg 

sugárzását. A csatornát a Minimax 

üzemeltette, műsorideje annak 

sávjában, műsorzárást követően este 

8-tól hajnali 2-ig tartott. Adásideje 

nagy részében animéket, kisebb részében pedig 

amerikai és koprodukciós rajzfilmeket sugárzott. 

2006. szeptember 6-án a Sony Pictures Television 

International (SPTI) felvásárolta az A+ csatornát, és 

2007. július 2-án beépítette az Animax nevű 

nemzetközi csatornahálózatába, így át is nevezve 

Animaxra. (Forrás: Wikipédia) 
Kovács Balázs 6. c 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kandzsi
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnai_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A1n_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rajzfilm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A1n
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Nutria 

A nutria a névről valószínű, hogy nem jut 

eszünkbe különösebb dolog, hiszen ez a név az 

amerikai spanyoloktól ered. Azonban magyar 

neve már megmosolyogtat bennünket: 

hódpatkány. 

Képzeljünk el magunk elé egy rövid, vastagnyakú 

és széles fejű vaskos kis állatot, melynek mellső 

lábai és ujjai rövidebbek, mint a hátsók, de mind 

a mellső mind a hátsó lábain erős úszóhártyák 

vannak. Metszőfogaik érdekes módon 

narancssárgák. 

Testének hossza 

40-45 cm, a 

farkáé pedig 

majdnem 

ugyanennyi. A 

teste egy átlagos 

hódhoz hasonló, gesztenyebarna és szürke 

színekben pompázó, míg a farka a nevéből 

adódóan a patkányéhoz hasonlítható. 

A hódpatkányt értékes bundájáért serényen 

vadásszák. A 20. század elején évenként mintegy 

1.5 millió bőr került a kereskedelembe; ebből a 

gyöngébb minőségűeket nemez gyártásához, a 

hosszú és tömött szőrűeket pedig prémek 

beszegésére használták.  

A hódpatkány Dél-Amerika még teljesen néptelen 

őserdős és mocsaras vidékein él a legnagyobb 

tömegben, csakhogy az innen származó prém a 

meleg éghajlat következtében csekélyebb értékű. 

Nyáron most már nem igen fogják az állatot, s 

Argentínában ezt meg is akarják szüntetni. Mint 

minden prémes állat esetében, ennél is szükséges 

lett a védelem, s ezt legújabban szabályozták is. 

A különleges  állatok sorába sorolható nutria 

egyike azoknak, akiket az emberiségnek jobban 

kellene ismernie. (Forrás: Internet) 

Horváth Anna 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

JÓ ÉTVÁGYAT! 

Karácsonyi gesztenyés kekszgolyók 

 

Hozzávalók 

Kakaós masszához: 30 dkg darált keksz, 25 dkg 

porcukor, 4 dkg kakaópor, 8 dkg ráma, fél dl tej, 

1 dl meggylé.  

Gesztenyés masszához: 15 dkg darált keksz, 5 

dkg porcukor, 25 dkg gesztenyemassza, kevés 

rumaroma, 10 dkg ráma.  

Plusz még: 1 üveg meggybefőtt, majd a 

forgatáshoz kókuszreszelék.  

Elkészítése: A kakaós masszához a kekszet 

összekeverjük a porcukorral, a kakaóporral, a 

rámával, a tejjel valamint a meggylével. 

A gesztenyés masszához a darált kekszbe 

belekeverjük a porcukrot, belereszeljük 

almareszelőn a fagyott gesztenyemasszát, 

meglocsoljuk a rumaromával, és összegyúrjuk a 

vajjal. 

Kisebb golyókat formálunk a gesztenyés 

masszából, a közepébe egy - egy szem meggyet 

teszünk. A kakaós kekszmasszából annyi darabot 

csípünk ki, ahány darab gesztenyés golyó van. 

Ezt követően nagyobb golyókat formálunk a 

kakaós masszából nedves kézzel, majd a két 

tenyerünk közé téve teljesen kilapítjuk. 

Középre helyezzük a gesztenyés golyót, utána 

körbe vonjuk a kakaós masszával, 

megformázzuk, kókuszreszelékbe megforgatjuk 

őket, és kész is. ( Forrás: Internet) 
Ormai Soma 6. c 
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TÖRD A FEJED! 

Sudoku 

 

Ottmár Bence 7. b 

HUMOR 

-Miért nem tud a t-rex tapsolni? 

-Mert kihalt! 

 Hogy hívják a kínai tűzoltót? 

 Hát ...  Telefonon! 

Két ember beszélget az ősvilágban. A feleség 

mondja: 

 Drágám, mondj olyat, amit még soha senkitől 

nem hallottam! 

 Internet. 

Horváth Gergő 6. c 

Könyvtárban: 

Bemegy a szőke a könyvtárba, és megszólítja a 

könyvtárost: 

- Kérek egy hamburgert és egy adag sült krumplit! 

Mire a könyvtáros megbotránkozva: 

- De hölgyem, ez egy könyvtár! 

Erre a szőke: 

- Jaj, bocsánat! 

Majd suttogva: 

- Kérek egy hamburgert és egy adag sült krumplit! 

 

Kutyus: 

Szőke nő telefonál a rendőrségre: 

- Segítsenek, kérem elveszett a kutyusom! 

-De hölgyem, ez itt a rendőrség! Itt fontosabb 

dolgokkal kell foglalkoznunk! Próbált már 

plakátokat kirakni? 

- Ne szórakozzanak velem! Szegény kutyusom 

nem is tud olvasni! 

Ki jön szembe? 

- Mi történik, ha két szőke nő rohan egymás 

felé? 

- ??? 

- Összetörik a tükör. 

 

Tik-tak: 

- Miért nyalogatja a szőke nő az óráját? 

- ??? 

-Mert tik-tak és csak két kalória... 
Visnyovszky Panna 5.a 

 

Két párna beszélget: 

- Jaj, de fáj a fülem!!! 

A másik: 

-Mitől???? 

-Huzatot kaptam. 

 

Horror 

-Miért nézi otthon 19 szőke nő együtt a 

horrorfilmet? 

-??? 

-Mert a műsorújságban az volt írva, 18 alatt nem 

ajánlott. 

 

A sofőr 

Szőke nő beül az autóba: 

- Nem értem, itt 3 pedált látok, de nekem csak 2 

lábam van! 

 

Most mi lesz? 

A szőke női autóst megállítja a rendőr: 

- Hölgyem! Önt fel kell írnom gyorshajtásért! 

Kérem a nevét!  

Mire a szőke mérgesen:  

- Igen? És akkor engem holnaptól, hogy fognak 

hívni? 

 

Rendőrök.... 

Két rendőr fürdik a tóban. Arra megy a főnök. 

Az egyik meglátja:  

- Itt a főnök bukjunk le! 

Az egyik lebukik a víz alá, a másik felkiált:  

- Szia, főnök!!!!  

 

 

 Fürjesi Zsófia 5.a 

 



 

Fancsik Roland 5. c 
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Fancsik Roland 5.c 
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Lászlók Dóra 5. a 

Pillanatképek 
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