
 
 

Az újév és az új év 

Január 1. a Gergely-naptár szerint az új év első napja: újév.  A magyarság 

körében újév napjának népies neve kiskarácsony. Gyakran éjfélkor 

tűzijátékkal ünneplik.  

Ezen a napon régen az emberek házról-házra jártak, és jókívánságokkal 

köszöntötték egymást. Azt gondolták, hogy ami az új év első napján történik 

az emberrel, vagy amit cselekszik, az egész évben ismétlődni fog. Aki 

ilyenkor elsőként húzott vizet a kútból, az szerencsét hozó „aranyvizet” 

merített, amiből a családtagokat is megitatták. Aki elsején reggel 

megmosakodott a kút 

vizében, egész évben 

friss maradt. Nagyon 

fontos volt a jó 

cselekedet az év első 

napján. Sokan lencsét 

esznek azért, hogy 

gazdagok legyenek az 

egész évben. 

Előírások, tilalmak: 

baromfit enni tilos, 

mivel elkaparná, 

kikaparná a 

szerencsét a házból. Babot, lencsét, borsót, rizst kell fogyasztani, mert az sok 

pénzt hoz a házba. Az első látogató férfi legyen, mert az hozza a szerencsét. 

Különleges újévi köszöntők: „Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, bort, 

barackot, kurta farkú malacot, szekerünknek kereket, az ó évnek keretet! 

Hadd ihassunk, hadd ehessünk az új évben eleget!” 

Bu...Bu…Bu…Buborék! Majdnem… Bu…Bu…Buék! Mindenkinek boldog és 

szerencsében gazdag új évet kívánunk! 
Demeter Laura, Gáspár Lili, Visnyovszky Panna 6.a 
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Velünk történt 

Christmas party 

This funny 

and 

educational 

event was 

held at our 

school on 20 

December 

2017. Our 

teachers of 

English 

started 

preparations 

in November with teaching Christmas vocabulary, Xmas Carols to us. 

Fourth graders and upper graders were invited to the school in this 

winter afternoon who had to form a group of four members. There 

were several tasks in separate classrooms lead by language teachers. 

For example: Christmas puzzle, Christmas Quiz, Karaoke, Interactive 

Games, Wordsearch… Every group had a small card with the students’ 

names on it. These cards were signed by the teacher after achieving 

the goals in the classroom. When the group had 4-5 signatures on the 

card, we had to drop it into a box in the school hall. Every grade has 

its own box. A signal could be heard at the end of the ‘game period’, 

and we got together in the hall of the school. The stage was nicely 

decorated … Then the organizer teachers pulled out some cards from 

the boxes. These lucky groups got a small Christmas present. Finally 

a nice Christmas song was sung in English and in German. We had a 

great time! 

Visnyovszky Panna és Demeter Laura 6.a 
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Akikre büszkék vagyunk 

A Bolyai matematika csapatverseny megyei fordulóján 3-8. évfolyamig 

nagyszerű eredmények születtek. Országos fordulóra továbbjutott a 3. 

évfolyamról a 3.c „Számológépek” csapata: Bodnár Bianka, Kállay Cintia, 

Rigó Roland, Szviták Márió. Felkészítő tanáruk: Pakodi Beáta. 

A Bolyai anyanyelvi csapatversenyen is szép sikereket értünk el. Az 

országos döntőbe jutott csapataink és a döntőben elért eredményük: 

3. évfolyam 

18. hely: Betűvetők: Augusztin Anna, Dérer István, Mede Jázmin, Paczári 

Zétény 

Felkészítő tanár: Budafokiné Kiss Éva 

4. évfolyam 

19. hely: Hegyikecskék: Al-Assaf Meymoona, Kakuk Luca, Tóth Eszter, 

Verebélyi Jázmin 

Felkészítő tanár: Oszvaldné Telek Beatrix  

Iskolánk két pedagógusa is részesült a sikerben: a Nógrád megyei tanári 

fődíjat a versenyző diákok száma és eredményességük alapján Nagyné Barta 

Angéla és Majláth Gizella kapta. Gratulálunk! 

’Salgótarjánról diákoknak’ várostörténeti vetélkedőn az első helyet 

szerezte meg a 8.a osztály csapata. Tagok: Márkus Boglárka, Horváth Anna, 

Lonsták Ádám és Országh Bence. Felkészítőjük: Majláth Gizella tanárnő 

 

November 10-én, a Bolyai János Gimnáziumban tartották a Megyei Angol 

Civilizációs Versenyt. Első helyezést ért el a 7.c osztály négy fős csapata: 

Czikora Áron, Csonka Kristóf, Végh Mátyás, Vendel Ádám 

Felkészítő tanár: Balogh Andrea tanárnő 

 

Sportlövészet megyei diákolimpián az I. helyet Sütő Rebeka, a II. helyet 

Molnár Hanna szerezte meg. 

 

Iskolánk idegen nyelvi munkaközössége idén XXIII. alkalommal hirdette 

meg angol és német nyelvű prózamondó versenyét a megye 7. és 8. 

osztályos tanulói részére. A versenyre 2017.november 23-án délután került 

sor. A tanulók három kategóriában mérhették össze tudásukat: angol 

nyelvből a 7. és 8. évfolyam külön-külön, míg német nyelvből a 7. és 8. 

évfolyam együtt adhatott számot nyelvi felkészültségéről és előadói 

tehetségéről. A színvonalas előadásokat szakértő zsűri bírálta el. 
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Eredmények:  

Angol nyelv 7. évfolyam 

1. helyezés: Végh Mátyás 7.c 

Felkészítő tanár: Balogh Andrea tanárnő 

Német nyelv 

3. helyezés: Szabó Keve 8.b 

Felkészítő tanár: Kadlótné Hulitka Julianna tanárnő 

 

November 27-én rendezték meg a Városházán az október 23-ai futóverseny 

ünnepélyes díjkiosztóját. Az iskolák közötti versenyben intézményünk 

szerezte meg az első helyet. Köszönjük minden résztvevőnek az eredményes 

versenyzést! 

Jó tanuló jó sportoló díj 

Idén iskolánkban 8 személy vehette át a Jó tanuló- jó sportoló díjat. Ezek a 

gyerekek azon kívül, hogy az iskolában remekül teljesítenek, iskolán kívül 

is sokat dolgoznak. Igazán megérdemlik az elismerést, hiszen a feltételeknek 

ehhez a díjhoz nagyon nehéz megfelelni. Ezek a követelmények pedig a 

következők:  

Az iskolai 

bizonyítványban: alsó 

tagozaton: 4.8-as átlag, 

felső tagozaton: 4.5-ös 

átlag. 

Valamilyen országos 

sportversenyen elért 1.-6. 

helyezés. 

Névsoruk a következő:  

Alb Zalán, Balázs Fanni, 

Hegedűs Flóra, Klecsány 

Fruzsina, Lénárt Lili, 

Oravecz Lara, Reichardt Liza, Reichardt Zalán. 

A díjátadót 2017. december 14-én tartották meg a József Attila Művelődési 

és Konferencia Központ színháztermében. Ezúton is szeretnénk még egyszer 

gratulálni a díjazottaknak. Köszönjük, hogy munkátokkal növelitek az iskola 

jó hírét! 

Gratulálunk minden kedves diáknak, aki átvehette ezt a díjat! 
Megyer Ajna 8.b 
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A tanár is volt gyerek 

Darvas József             

Hol töltötte gyerekkorát? 

Etes községében nőttem fel, ott éltem gyerekkoromat. 

Milyen tanuló volt általános iskolában?  

Mindig négyes, vagyis jó osztályzatot kaptam 

tanáraimtól.  

Mi volt a kedvenc tantárgya? 

A testnevelés órát szerettem a labdarúgás miatt. 

Reál vagy humán beállítottságú volt ekkor? 

A reál tárgyak felé hajlottam már ekkor is, a 

humán tárgyaktól tartózkodtam, és ez a mai 

napig nem változott. 

Gyerekként is a tanári pályára készült? 

Nem. Az akkori elképzeléseim szerint épületvillamossági szerelőnek 

készültem, amit el is végeztem a 214-es Számú Ipari Szakmunkásképző 

Intézetben. 

Ki volt nagy hatással Önre? 

A középiskolában Gombás Lajos tanár úr volt az, aki nemcsak a fizika, de a 

kémia iránt is felkeltette az érdeklődésemet. 
Ottmár Bence és Szabó Keve 8.b 

Negyven éve a pályán:  

Interjú Takácsné Édes Katalin tanár nénivel 

Hány éve tanít, és miért éppen a történelem-ének szakot választotta? 

Ez a 40. tanév, hogy elkezdtem tanárként dolgozni. Világéletemben, mióta 

az eszemet tudom, mindig foglalkoztam zenével, és tanultam 

kisgyerekkorom óta zenét, úgyhogy az biztos volt, hogy az egyik, amit 

tanítani szeretnék, az ének lesz. Gimnazista koromban két tantárgy közül 

kellett választanom: magyar vagy történelem. Végül a történelem mellett 

döntöttem, arra a szakra jelentkeztem, és végeztem el a történelem szakot. 

Nem bántam meg, de a magyar továbbra is a kedvenc témaköreim egyike.  

Szeretek olvasni, szeretem a verseket, az irodalmat. 

Mi a véleménye az intézményünkről és a diákokról? 

9. éve dolgozom a Gagarinban, előtte más iskolákban tanítottam. Nagyon 

sok jó tapasztalatom van, természetesen kevésbé jó is, de alapjában véve azt 

gondolom, hogy a gyerekek nagyobb része azért jár ide, hogy olyan 

oktatásban részesüljön, ami lehetővé teszi, hogy komoly középiskolákban 
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vagy egyetemeken tanulhassanak majd tovább. Néhány gyereknek csak a 

szülei szeretnék ezt, és néha ezek a gyerekek megnehezítik a tanárok 

munkáját. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a gagarinos gyerekeknek 

itt jó dolguk van, és a gagarinos kollégák rendkívül sokat tesznek azért, hogy 

a gyerekek jól érezzék itt magukat. 

Szeretett itt dolgozni? 

Igen, először furcsa érzésekkel jöttem ide tanítani, mert teljesen más típusú 

iskolákban dolgoztam, volt bennem egy kis fenntartás is, de a tapasztalataim 

arra predesztináltak, hogy azt mondjam, jó dolog, hogy a pályámat itt 

fejezhetem be, ebben az iskolában. 

Sajnálja, hogy nyugdíjba megy? 

Sajnálom is, és nem is, mert elválni nehéz. Ugyanakkor az élet hoz magával 

annyi problémát az ember családjában, ami miatt mindenképpen jó, hogy 

majd többet tölthetek az idős anyukámmal, a családtagjaimmal, úgyhogy 

örülök is. 

Mióta énekel? 

Mióta kinyitottam a számat. Szerintem hamarabb énekeltem, mint 

beszéltem, apró gyerekkoromtól mindig énekeltem.   

Mivel fogja ez után az idejét tölteni? 

Az a tervem, hogy a mellett, hogy a családommal foglalkozom, nyelvet 

tanuljak, mert ez kimaradt az életemből. Remélem, lesz rá valamilyen 

módom, hogy legalább alapszinten megtanuljak angolul. A tanítást sem 

fogom teljesen abbahagyni: egy vidéki iskolában, heti két délután zenét 

fogok tanítani továbbra is.  

Mire emlékszik vissza a 

legszívesebben? 

Ez egy érdekes kérdés, mert 

sok jó dolog történt velem a 

40 év alatt. Aminek igazából 

nagyon örültem, a legelső, 

mindent elsöprő boldogság 

az volt, amikor 

pályakezdőként megtudtam, 

hogy Salgótarjánban fogok 

tanítani, mert nagyon 

szerettem volna salgótarjáni pedagógus lenni. Pályázni kellett az üres 

álláshelyekre, és nagyon boldog voltam, hogy Salgótarjánban sikerül 

elhelyezkednem.  
Gáspár Lili, Demeter Laura, Visnyovszky Panna 6.a 
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Ajánló 

Thor: Ragnarök 

A Thor: Ragnarök egy 2017-es amerikai akció sci-fi és szuperhős film. 

A Marfel-moziuniverzum tizenhetedik alkotása, amely a Thor és a 

Thor: Sötét világ folytatása. A filmet Taika Waititi rendezte. 

Főszerepben: Chris Hemsworth-Thor. További fontos szereplők: Tom 

Hiddleston- Loki, Mark Ruffalo-Bruce Banner/ Hulk, Cate Blanchett-

Hela, Tessa Tomphson-Valkrye.  

A Bosszúállók: Ultron kora 

eseményei után Thornak 

továbbra is látomásai 

vannak álmában, melyben a 

Ragnarököt, avagy az 

asgardi (otthona) 

világvégét és a végtelen köveket 

látja. Hosszas utazásba kezd, mely 

során a kövek után kutat. 

Testvérével, Lokival 

szembesülniük kell azzal, hogy 

soha nem ismert nővérük, Hela fogja előidézni a pusztulást. Thort 

pörölyétől megfosztva bebörtönzik az univerzum túlsó felén. Az 

idővel versenyt futva próbál megszökni, de előtte gladiátorviadalt kell 

túlélnie, amelyben ellenfele korábbi szövetségese, a szintén bosszúálló 



Hulk. Később ő és Thor fogvatartója, Valkrye szövetséget kötnek a 

félistennel, és Loki segítségével együtt próbálják legyőzni Helát. 

Fürjesi Zsófia 6.a 

Érdekességek 

Újév más országokban 

Úgy gondolom, most így újév alkalmával szinte mindenkit érdekel, hogy 

milyen módon szokás ezt a jeles eseményt megünnepelni. Persze én most 

nemcsak a magyarországi szokásokról beszélek. Erről az iskolánkban 

hagyományosan megrendezésre kerülő Újévköszöntő műsorban a 2. c 

osztályos tanulók közreműködésével már hallhattunk. Most a Föld 

különböző kultúráiból gyűjtöttem össze néhány érdekességeket. 

Németországban hozzánk hasonlóan sertést fogyasztanak az asztalnál az év 

első napján. Kivétel a Rajna vidéke, ahol a lovat részesítik előnyben. Ezen 

kívül a németeknél hagyomány még a gyümölcskenyér és az olyan kalács 

fogyasztása, amibe pénzt sütöttek. Ausztriában a hagyomány szerint 

ilyenkor nagy bált tartanak, a bécsi főtérre csak úgy áradnak a keringőzni 

vágyó emberek. Az alpesi hegyek között ekkor újévi énekesek járnak házról 

házra, köszönteni a lakosokat. A lakók ilyenkor ki is takarítanak, kifüstölik 

a házat és az istállókat, hogy távozzanak a rossz démonok. Görögországban 

Vazul- kenyeret szoktak sütni, amibe néhány pénzérme is kerül. Aki 

megtalálja,  és nem nyeli le a pénzt, arra az új évben jó dolgok fognak várni. 

Itt szokás még, hogy a gyerekek a cipőket kitisztítják, és az év első napjának 

reggelére Vazul a jó gyerekek cipőjét mindenféle jóval tölti meg. 

Olaszországban hosszú tésztából készült ételt esznek, hogy ezzel 

garantálják a hosszú életüket. Amit még érdekesnek találtam, az a japánok 

ünneplési szokásai. Itt egy héttel újév előtt rizstorzát sütnek, amit csak újév 

napján esznek meg. Náluk az újév ünneplése 108 harangütéssel kezdődik, és 

az ünnep egészen jan. 7- ig tart. Az első 3 nap pihenőnap, amit a családdal 

töltenek. Ezt megelőzően a házat kitakarították, és az ajtókat fenyőággal 

díszítették.  

Megyeri Ajna 8.b 

 

Horoszkóp- Mit hoz az új év? 
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A 2018 júliusig rendkívül pozitívan hat majd a Bak egész életére, így az év 

első felében 

kifejezetten nagy 

előrelépésre számíthat 

életének számos 

területén. Ez évben a 

középpontba kerül a 

spontaneitás és a 

kreatív önkifejezés, 

ami éppúgy 

fellendítheti helyzetét, 

mint emberi 

kapcsolatait.  

A Vízöntő számára a 

2018-as évben talán a 

legfontosabb dolog az 

lehet, hogy megtalálja 

belső, lelki egyensúlyát, ez hozhatja el ugyanis számára a tartós boldogságot. 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a megoldás önmagában rejlik, melyet 

mindenképpen a felszínre kell hoznia magából!  

A Halak számára 2018 legnagyobb ajándéka az idő lesz, s ez hatalmas kincs! 

Az év folyamán ugyanis olyan változások állhatnak be az életében, melyek 

által időt nyerhet végre azon dolgok művelésére, melyeket igazán szeret, 

legyen az önfejlesztés, hobbi, esetleg egy új dolog kipróbálása. 

2018 a Kos számára egy igen "könnyű" évnek ígérkezik, amikor is lesz 

alkalma bőségesen önmagára és a számára igazán fontos dolgokra 

koncentrálni, így sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb lehet majd ez év 

során, mint eddig bármikor!  

2018 a Bika számára valószínűleg sokkal kevésbé lesz stresszes, mint a 

megelőzőek, ami nagyon jó hír e jegy szülötteinek, hiszen a Bika talán 

minden más jegynél jobban szereti a nyugalmat, s most nagyon úgy tűnik, 

hogy 2018 a béke éve lesz!  

2018-ban az Ikrek úgy érezheti, több energiája van, mint valaha, s remek 

formájának köszönhetően, ez az év kiválóan alkalmas lehet arra, hogy 
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drámai változásokat tegyen az életében, esetleg teljesen új, eddig ismeretlen 

területeken is kipróbálja magát, méghozzá, nagy eséllyel, nem is rosszul! 

A 2018-as év kimenetele a Rák esetében, nagyban függ attól, hogy mennyire 

optimistán tekint a jövőre, s, hogy látásmódja mennyire illeszkedi a 

környezetében lévőkéhez. Ez inspirálhatja a Rákot, így önfejlesztésre 

sarkallhatja, ami által pedig nagyban bővülhet tudása, ismeretei, s ez záloga 

lehet későbbi előmenetelének.  

Az Oroszlán jegy szülötte előtt 2018 tekintetében egy kihívásokkal teli év 

áll, melyben ahhoz, hogy sikeres legyen, megeshet, hogy a szokásosnál 

jobban kénytelen lehet alkalmazkodni az egyre változó körülményekhez, ám, 

ha ez sikerül, akkor páratlan sikereket érhet el. 

A Szűz jegy szülötte 2018-ban, az év elejétől az év végéig, rendkívül 

elfoglalt lehet, mivel sok mindent zárhat le végre idén, s arathatja le 

gyümölcseit. Mivel a Szűz nagyon ügyel a részletekre, az egyetlen 

hátráltatója eredményességének az lehet, ha ezt túlzásba viszi, s elveszik a 

részletekben.  

A 2018-as esztendő során a Mérleg érzelmi életében nagy fordulat 

következhet be, mely egészen átformálhatja gondolkodásmódját, 

értékrendjét. Mindez által inkább a boldogságra és az élet apró örömeinek 

élvezetére kezdhet koncentrálni a világmegváltó dolgok helyett, s ez 

igencsak nagy elégedettséggel töltheti el.  

A Skorpió számára 2018-al eljött a pihenés és zavartalan fejlődés ideje! Az 

év során akkor lehet a legboldogabb, s érheti el a legtöbbet, ha ezúttal nem 

annyira másokat akar lenyűgözni, vagy éppen nem a maximális teljesítmény 

elérésére koncentrál, hanem inkább arra, hogy olyan életet alakítson ki 

magának, amiben igazán jól érzi magát. 

2018 kifejezetten a Nyilas évének ígérkezik! Ezen esztendőben úgy érezheti, 

mintha extra energiája lenne mindenre, s ez így is van. Mindez által sokkalta 

könnyebben megy majd a munka, na és persze, az aktív szórakozásra is jut 

majd ideje bőven, de legalábbis több mint az eddigi években, így valóban 

egy mozgalmas, izgalmas és kifejezetten eredményes évre számíthat!  

Galbács Janka és Lászlók Dóra 6.a 

Forrás:www.bestocafe.hu 
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140 éve született Molnár Ferenc (1878. január 12.) 

Irodalmi hírmondó · 1 perc olvasnivaló  

Neumann Ferenc néven született dráma-, regény- és újságíró. A Pál 

utcai fiúk (1907) című regénye és Liliom (1909) című drámája már 

életében világhírűvé tette, irodalmi megítélése azonban 

ellentmondásos volt. Színművei többségét kortársai közül sokan 

tehetsége eltékozlásának, a polgári ízlés egyszerű kiszolgálásának 

látták. 

A Pál utcai fiúk története erősen 

önéletrajzi ihletésű. A Molnár Ferenc 

otthonául is szolgáló pesti belváros 

nagyon is valóságos, egymással harcoló 

fiúbandáit az 1896-os millenniumra 

készülő Budapest építkezései egymás 

után szorították ki a környék üres 

telkeiről, megszűntetve a „grundokat.”  

Már sikeres írónak számított, amikor az I. világháború alatt Galíciába 

ment, hogy onnan tudósítson a harcok kimeneteléről. Élményeit Egy 

haditudósító emlékei (1916) című könyvében összegezte. 

A pesti folklór egyik központi alakja. Rengeteg városi legendát és 

anekdotát tulajdonítanak neki, amiknek azonban valószínűleg csak a 

töredéke igaz. 

https://www.libri.hu/konyvszakerto/irodalmi-hirmondo/ 
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TOP 10 

A leggazdagabb gyerekek 

 

10. JADEN SMITH 

Will SMITH fia, a fiatal énekes saját filmes és zenei karrierjéből 

származik 8 M $-os vagyona. 

9.  DANNIELYNN MARSHAL 

Modell, 10 M $ a vagyona. 

8. SURI CRUISE 

Tom CRUISE lánya, szüleinek kb. 500 M $-os vagyonát fogja 

örökölni. 

7. VALENTINA PINAULT 

Salma HAYEK és egy francia milliárdos gyermeke 7 évesen egy 

12 M $-os házat kapott. 

6. A GATES gyerekek  

Bill Gates gyermekei (3) közel 80 Milliárd $-on osztozhatnak. 

5. EVE, REED és ERIN JOBS 

Az APPLE volt vezérigazgatójának Steve JOBS (+) gyermekei, 

aki halála után 19 Milliárd $-t hagyott utódaira. 

4. GEORGE ALEXANDER LOUIS herceg 

Erzsébet királynő dédunokája, aki 4 évesen 3,6 Milliárd $-os 

vagyonnal rendelkezik. 

3. MOULEY HASSAN herceg 

A marokkói király VI. Mohamed legidősebb fia, akinek 1 Milliárd 

$-a van.  

2. NICK D’ALOISIO 

Angol programozó 30 M $-os vagyonnal. 

1. BECKHAM GYEREKEK 

770 M $-os vagyont örökölhetnek. 
Szabó Zétény 7.b 

Forrás:www.youtube.com 
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Jó étvágyat! 

Újévi malacsült 
 

A babona szerint újévkor lencsét kell enni, hogy sok pénzünk legyen. 

A malaccal és a kéményseprővel is kell valamit kezdeni, én a 

malacsütés mellett döntöttem. Aki evett belőle, azt mondta, jól 

határoztam!  
Hozzávalók /6 adag/ 

2 kg süldő malac (comb) 

1 teáskanál só 

bors ízlés szerint (őrölt) 

3 gerezd fokhagyma 

10 dkg füstölt szalonna 

1 dl sör 

3.5 dl víz 

3 ek disznózsír 
Elkészítés 

Előző nap az apróra vágott fokhagymával, szalonnával 

megtűzdeljük és őrölt borssal megszórjuk a húst. A sót (asztali) 

0,5 dl vízben feloldjuk, és fecskendővel több oldalról a bőr alá 

juttatjuk. Ha a bőrt só éri, akkor rágós lesz, és nem ropogós. 

Hűtőbe tesszük. 

Sütés előtt éles késsel másfél ujjnyi távolságban a bőrét 

bekockázzuk, majd tepsibe tesszük. 

 2-3 evőkanál zsírt rakunk köré, és hozzáöntünk 2-3 deci vizet, 

alufóliával lefedve, előmelegített sütőben 180°C fokon egy órán 

át pároljuk. 

Ezután az alufóliát levesszük, és ropogósra sütjük, miközben 

sörbe mártott szalonnaszelettel többször kenegetjük. 

Melegen körettel, hidegen salátával is tálalható, pl. tojásos-

lilahagymás lencsesalátával. 

Jó étvágyat kívánok! 

 

Forrás:www.nosalty.hu 
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http://www.nosalty.hu/alapanyag/suldo-malac
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/bors
http://www.nosalty.hu/alapanyag/fokhagyma
http://www.nosalty.hu/alapanyag/fustolt-szalonna
http://www.nosalty.hu/alapanyag/sor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/viz
http://www.nosalty.hu/alapanyag/disznozsir
http://www.nosalty.hu/recept/tojasos-lilahagymas-lencsesalata
http://www.nosalty.hu/recept/tojasos-lilahagymas-lencsesalata


 

Unaloműző 

JOKES 

1.  Can a kangaroo jump higher than a house?  

Of course, a house doesn't jump at all. 

 

2.  A prisoner is finally released, after many years in jail. He stands at the 

pavement, jelling, "I'm free! I'm free!"  

A little kid walks up to him happily and joins, "I'm four! I'm four! 

 

3. Mother is waking up her son:  

" Paulie, come, wake up, you have to go school." 

"Aw mom, just a bit more sleep, please." 

"No, it's really high time, now get up!" 

"But I don't want to. The children annoy me and the teachers are complete 

pain!" 

"Stop it, now. Get up and off to school with you!" 

"Mom, give me two good reasons why should go to the school." 

"Paulie, first of all, you're 45, and second, you're the headmaster." 
By Fürjesi Zsófia 6.A 

 
 

14 



Újévi viccek 

Január elseje, korán reggel: 

-Mit csinálsz, szomszéd? 

-Havat hányok. 

-Úristen, te mit ittál?! 
 

Hogy hívják Stallone dublőrjét? 

- Pótszilveszter. 
Ottmár Bence 8.b 

Dolgozatokból … 

Mit tartalmazott a jobbágyrendelet? 

- A jobbágyokat robotokra kell cserélni. 

- A mórok fedezték fel a mór stílust…. Leginkább a spanyoloknál terjedt el, 

akik kiirtották a mórokat. A stílus maradhatott. 

- IV. Béla idején járásokra oszlott az ország , a legismertebb járás a tatárjárás 

volt. 

- István királyt a pápa felkente a trónra. 

- Többféle kerek számot ismerünk, de a legkerekebb szám a nulla. 

- Az emberiség nem győz hálát adni Edisonnak, akinek lángelméjéből 

kipattant a villamos, amely szikrájával hajtja a kocsit és benne az utast. 

- Az volt a szép, amikor az éhenhalt sereg kitakarodott az országból. 

- Zrínyit a bécsi kamara által felbérelt vadkan ölte meg. 

- Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát. 

- A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen 

gyalog folytatták útjukat. 

- Arany János velszi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra. 

- Lilla férjes asszony volt, és fogalma sem volt róla, hogy Csokonai 

valamilyen érzelmet táplál iránta. Egyébként is, őt Vajda Juliannának 

hívták, honnan tudta volna, hogy neki írta a Lilla-verseket? 

- Kölcsey 1815 januárjától 1816 tavaszáig nem írt verset. Ebből 

az időszakból 3 verse maradt ránk. 

- A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem 

volt mit tenni. 

- Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel fejünk 

belül üres sötét.  
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