
 

Fél évszázados a Gagarin! 

50 évvel ezelőtt, 1968 áprilisában vette fel általános iskolánk az első 

asztronauta, Jurij Gagarin nevét. Ezt megelőzően az intézményt Lovász 

József úti iskolának nevezték. A kerek évfordulót nagyon színvonalas 

rendezvénysorozattal ünnepelték meg iskolánk tanárai, diákjai , illetve volt 

tanárai és diákjai. A rendezvénysorozat első állomása április 11-én, a 

költészet napján került megrendezésre. Ekkor emlékeztünk az űrhajózás 

világnapjára és névadónk, Gagarin űrrepülésére. 1962. április 12-ének 

reggelén repült először ember a világűrbe. A hetedik osztályos tanulók 

(köztük én is) színvonalas műsort adtak elő. Ebben néptánc, zenés műsor és 

Lev Kerbelj szobrának megkoszorúzása is 

szerepelt. Ezután következett a tanáraink, 

tanítónőink közös szavalata, aminek az adta 

meg ünnepi fényét, hogy mindegyik 

pedagógus iskolánk diákja volt. A versek 

után a Gagarin Emlékplakett és a Talent-díj 

átadása következett. A jubileumra való 

tekintettel ebben az évben két tanulónk 

vehette át a Gagarin Emlékplakettet. Frink 

Dávid 8.c, és Szabó Keve 8.b osztályos tanulóknak gratulálunk a Gagarin 

Emlékplaketthez, Országh Bence 8.a osztályos tanulónak pedig a  Talent-

díjhoz! Nevelőink közül Kissné Sári Judit és  Kunné Dittmár Erika, iskolánk 

szülői munkaközösségének - vezetője ugyancsak átvehette a Gagarin 

Plakettet   közösségünkért végzett munkájáért. 

E jeles nap után a Természet-és Társadalomtudományi diákkörök programjai 

következtek. Itt felső tagozatos növendékeink színvonalas prezentációkat 

készítettek. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak a bámulatos 

műsorért. Április 20-án a rendezvénysorozatot a Gagarin Gála zárta. A 

műsor méltó lezárása volt a Gagarin Napoknak. Diákjaink, tanáraink és volt 

növendékeink, köztük Alapi István, az Edda Művek gitárosa mutathatták be, 

hogy mire is képesek. A zene, tánc és ének elevenítették fel számunkra 

kulturális örökségünket. Köszönjük nekik e színvonalas műsort! Remélem, 

nektek is, kedves olvasók, egy programokban gazdag áprilisotok volt. 
Szabó Zétény 7. b 
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Velünk történt 

Gagarin Napok 

  

  

  

  



Angol-Német Civilizációs Verseny 
Az Angol-Német Civilizációs Verseny 2018. március 23-án került 

megrendezésre intézményünkben, angol nyelven országos, német nyelven 

megyei szinten. Német nyelven az idei téma a Grimm -mesék, és a Grimm 

testvérek életútja volt. Az ünnepélyes megnyitó után, amelyen az 1.b osztály 

tanulói vidám német nyelvű műsort 

adtak elő, kezdődhetett verseny. A döntő 

első felében játékos feladványokat kellett 

megoldaniuk a versenyzőknek, majd egy 

kis szünet után a csapatok egy általuk 

választott Grimm - mesét dramatizáltak, 

természetesen német nyelven. 

Helyezések: 

1. helyezés: Murmeltiere Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola 

2. helyezés: Intelligente Mädels Cogito ÁMK Dr. Krepuska Géza 

Általános Iskola Somoskőújfalu 

3. helyezés: Rapunzel Balassagyarmat Dózsa György Általános Iskola 

Az idei téma angol nyelven az 

ír kultúra volt. A megnyitón a 

4.a osztály angol nyelvű 

műsorát láthattuk. Ez után 

következtek a 

versenyfeladatok. Az első 

feladat egy Írországhoz 

köthető híresség bemutatása 

volt. Utána a gyerekeknek ír 

kultúrával kapcsolatos 

feladatokat kellett 

megoldaniuk. 

Helyezések:  

1. helyezés: Shamrock Ladies Városligeti Magyar-Angol Kéttanítási 

Nyelvű Általános Iskola, Budapest 

2. helyezés: We Wish We Were Irish Budafoki Kossuth Lajos Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapes 

3. helyezés: Potatoes Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű 

Általános Iskola, Budapest 

Különdíj: Irish Dreamers Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium, 

Salgótarján 
Megyeri Ajna 8.b 
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Jubileumi Gagarin Gála 
Nagy örömöt szerzett Julika néni, mikor felkért, hogy a gálaműsoron 

Kevével együtt konferáljunk. 

Azt sem tagadhatom, hogy amint megláttam az előadás hosszát, kissé 

megszeppentem. 

Az est során azonban kiderült, nem volt okom riadalomra! 

A „színfalak mögötti” csodálatos, izgalommal telt hangulat azonnal magával 

ragadott. 

Igaz, a produkciókat oldalról (a függöny mellől) láttam, de mondhatom: 

nagyon szórakoztató, színes műsor volt. 

Nyitószámként a Gagarin dalnokokkal és már gimnazistákká érett volt és 

jelen tanulókkal megerősített kórusa énekelt. 

Olyan sokan voltak! Lelkes együttdalolásuk azonnal boldog alaphangulatot 

varázsolt. Az alsósok kedves – magyar népszokásokat bemutató – játékai 

teljesen elbájolták a büszke szülőkből álló közönséget. 

A kulisszák mögül végre megfigyelhettem a felkészítő pedagógusok sokszor 

rejtve maradó odaadó munkáját. 

A Viganó!!! pedig Profi!! 

A Gagarin Gálák immár hagyományosan leglátványosabb eleme: Cimbi néni 

által „kinevelt” tornászok bemutatója következett. Lélegzetelállítóan 

akrobatikusak voltak, néha már azt hittem, a reflektorokat is lerúgják. 

Természetesen…tomboló siker! 

A szünet utáni visszafogottabb hangulatú részben egyéni kiemelkedő 

művészi teljesítményeket bemutató társaink léptek fel. 

Nagy ámulattal figyeltem az iskolából jól ismert gyerekek tehetségét! Nem 

is hittem volna, hogy ennyire szépen tudnak zenélni, ennyire szórakoztatóan 

mondanak prózát! Az egyéni teljesítmények után ismét osztályközösségek 

(német és angol nyelvi műsorral) mutatkoztak be. 

Az angol két tanítási nyelvi osztályokkal együtt mondtam a számomra 

kedvesen ismerős szöveget, boldogan emlékezve, mikor nyolc évvel ezelőtt 

egy kissé fonnyadt gumikrokodillal masíroztam fel-le a színpadon…ó, 

boldog gyermekkor! 

Az est végén Alapi István a gitárjával ismét remek hangulatot teremtett, és a 

gyerekek nagy örömére autogramot is osztogatott. Természetesen először a 

„Versmondó lány” kapott aláírást egy puszi kíséretében. Vaoooo….   

A függöny mellett a tanítványaikért izguló tanárokkal, a sok fellépő jó 

baráttal közösségben remek hangulatú estét éltünk meg ezen a jubileumi 

gálán. 

Hajrá, Gagarin! 
Márkus Boglárka Viktória 8.a 
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Társadalomtudományi diákkör 
2018. április 17-én került megrendezésre a 

Társadalomtudományi diákkör. Az iskola 

tanulói idén is színes bemutatókkal készültek 

erre a délutánra. Ez alkalommal 15 diák 

vállalta szereplését az érdeklődő közönség 

előtt. Király Réka 5.d osztályos tanuló kazári 

néphagyományok és népviselet 

bemutatásával, valamint Tóth Ákos Bence 

segítségével, tánccal nyitotta a diákkört. A délután folyamán az érdeklődők 

mesékről, Walt Disneyről, történelmi eseményekről szóló prezentációkat 

hallgathattak meg, megismerhették a nyaktiló történetét, sétálhattak 

képzeletben, híres kastélyokban. A 8. a osztályos tanulók megidézték Hamlet 

dán királyfit,angolul és magyarul is. Viszont jelen korunk tragikus 

eseményei is helyet kaptak az előadások között: a csernobili atomkatasztrófa, 

szeptember 9-ei terrortámadás. Ornyik Petra 6. a osztályos tanuló a Mindenki 

című Oscar-díjas kisfilmről készített előadást. Végül, de nem utolsósorban 

Szabó Keve tartott élménybeszámolót a Szép magyar beszéd országos 

versenyen szerzett tapasztalatairól és élményeiről. Utólag is gratulálunk neki 

és az összes tanulónak, aki részt vett ezen a délutánon. 
Fürjesi Zsófia 6.a 

Látogatás a Petőfi Irodalmi Múzeumba 
A 7. évfolyam egy budapesti kirándulás keretein belül meglátogatta a Petőfi 

Irodalmi Múzeumot. 

 A tavaly 200 éve született Arany Jánosról szóló kiállítást néztük meg.  

A kiállításon helyet kaptak modern, interaktív 

,,feladatok”, de megnézhettük Arany székét, 

melyben sok művét írta. Ezért is volt élvezetes 

a kiállítás számunkra. Nemcsak a tananyagot 

daráltuk, mint az órákon szoktuk, hanem egy 

olyan irodalomórában lehetett részünk, amely 

felejthetetlen élmény marad számunkra. Rendezhettünk filmet a Walesi 

bárdokból, mely segített átismételni Arany balladáját. Versenyeztünk, hogy 

melyik csapat találja el a legtöbb Arany által használt, számunkra többnyire 

ismeretlen szavakat. Alkothattunk céget Toldi nevét felhasználva. Sok vicces 

név született belőle. Az egyik kedvencem a Toldi-Cars.kft volt. Nagyon 

élveztük a kirándulás minden percét. Reméljük, a jövőre utazóknak is így fog 

tetszeni. 
Molnár Hanna 7.c 
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Szakma Sztár Fesztivál 2018 
2018. április 23-25. között rendezték meg az idei Szakma Sztár Fesztivált 

Budapesten, a Hungexpo területén. A fesztivál tulajdonképpen egy verseny, 

ahol a  középiskolás tanulók szakmai tudásukat mutathatják be. A verseny 

célkitűzése a gyakorlatigényes szakmák vonzerejének növelése. 

Iskolánkból 48 fős csoport látogatott ki a fesztiválra. Betekintést nyerhettünk 

a tanulók tudásába. Rengeteg stand adott lehetőséget, hogy kipróbálhassuk a 

szakmák nehézségeit, de a nagy tömeg miatt csak kevesen éltek a 

lehetőséggel.  

Ez a kirándulás a hetedikeseknek volt igazán érdekes, mert ők még a 

pályaválasztás előtt állnak. Összességében nagyon tartalmas rendezvényen 

vehettünk részt. 
Gyürki Bálint 8. b 

Versolvasó délután 
2018. április 12-én tartotta meg 

iskolánk versolvasó délutánját. Több 

mint 30 tanulónak hallgattunk meg a 

kedvenc versét. Iskolánk jubileumi 50 

éves évfordulója alkalmából 

meghívták intézményünk egyik volt 

tanárát, Fürth Róbertnét, aki egyik 

legkedvesebb versével köszöntötte a 

jelenlévőket. Ebben az évben is megtisztelte a közönséget két tanuló, 

Gyetvai Jázmin 8. c és Szabó Keve 8. b osztályos tanulók, akik saját 

költeményüket mutatták be. Nagyon vidám és szomorú verseket is 

hallhattunk. Remélem, a jövő tanévben még többen kedvet kapnak ehhez az 

iskolai programhoz. 
Demeter Laura 6.a 
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A tanár is volt gyerek 

Interjú Jutka nénivel 
Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Először a természetismeretet 

szerettem nagyon, utána 7.-ben bejött 

a kémia, és azt megszerettette velem 

egy kedves tanárbácsi.A 

középiskolában a testnevelést is 

nagyon kedveltem, mert 

kézilabdáztam is. 

Miért lett tanár? 

Mindig is tanár szerettem volna lenni, 

csak az változott, hogy milyen szakra jelentkezzek. Először testnevelés-

matekra szerettem volna, majd utána elmentem vegyésznek, de rájöttem: az 

nem az én világom, és váltottam kémia-matematika szakra. 

Járt-e versenyekre? 

Nem jártam, csak sport versenyekre, mert akkoriban még nem voltak 

tudományos megmérettetések. 

Volt-e olyan tantárgy, amit utált? 

Nem mondanám hogy utáltam, csak nem szerettem. Ilyen volt a rajz, mert 

nem tudtam rajzolni, és még most sem nagyon tudok, de a művészettörténet 

már édekelt. 

Mit szólt ahhoz, hogy Gagarin Emlékplakettet kapott? 

Nagyon örültem, főleg hogy az 50. évfordulón kaptam meg ezt a kitüntetést. 

A térdműtétem miatt nem vehettem részt az ünnepségen, ezért igazi 

meglepetésként ért, mikor eljött hozzám Annamari és Angéla néni, 

megláttam kezükben a virágcsokrot, és megpillantottam a Gagarin Plakettet, 

majdnem elsírtam magam. 

Hány éve tanít? 

1981-től tanítok, pályámat egy baglyasi általános iskolában kezdtem, majd a 

Petőfiben folytattam, s végül itt  a Gagarinban megüresedett egy hely, mert 

Zsóka néni nyugdíjba ment. Erre a helyre pályáztam, egy matematika-kémia 

szakos tanárt kerestek, és örültem, hogy én tölthettem be ezt a helyet. 

Melyik tanítványa versenyeredményére a legbüszkébb? 

Minden tanítványomra büszke vagyok, de legbüszkébb Fülepi Dávidra, volt 

gagarinos tanulóra, aki országos 1. helyezést  ért el. 

Köszönjük az interjút.  
Gáspár Lili, Fürjesi Zsófia és Visnyovszky Panna 6.a 
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Akikre büszkék vagyunk 

Interjú Szabó Kevével 
Melyik versenyeredményedre vagy a legbüszkébb? 

A Kazinczy “Szép Magyar Beszéd Versenyre”, amit 2018. április 6-8-án 

Kisújszálláson rendeztek meg. Valahogy más volt, mint a többi, ez volt az első 

országos verseny, amire eljutottam. 

Mit szóltál ahhoz, hogy Te és Frink Dávid kaptátok  a Gagarin Emlékplakettet? 

Szóhoz sem jutottam. Nem gondoltam volna egyáltalán, kellemes meglepetésként 

ért, nagyon örültem.  

Nem is sejtetted, hogy meg fogod kapni? 

Mindenki mondogatta az osztályban, hogy biztos majd én kapom ezt a díjat, de én 

megpróbáltam a másik oldalról megközelíteni a dolgokat, hogy nem csak én járok 

ebbe az iskolába, nem csak én kaphatom. 50% esélyt láttam rá. 

Várod a középiskolát? 

Várom mindenképpen, szeretnék új embereket megismerni, új baráti kapcsolatokat 

kialakítani. Már várom az egyetemet és a felsőoktatást is. 

Hová mész tovább? 

A Bolyai János Gimnázium ötosztályos képzésére. 

Mi fog a legjobban hiányozni? 

A jó barátaim, az általam kedvelt tanárok, a diáktársak és természetesen a testvérem, 

mert nem fogok vele napközben találkozni. 

Szerettél-e a Gagarinba járni? Miért? 

Szerettem ide járni. Amikor kicsi 

elsősként idekerültem, akkor 

tulajdonképpen befogadtak. Én 

Debrecenben kezdtem el az általános 

iskolát, aztán egy hónappal az 

iskolakezdés után hazaköltöztünk, és 

szeretettel fogadtak, segítőkészek voltak, 

és ez egyre jobb kapcsolatokat 

eredményezett mind a tanárokkal, mind a 

diákokkal. Ez tetszett meg először, és 

tetszik a mai napig is. 

Szoktál versenyek előtt izgulni? 

Őszintén szólva, nem mindig. A trombitaversenyek előtt igen, de ahol írni kell, nem 

igazán. Mindig attól félek, hogy meg kell szólalni, de közben tudom belül azt, hogy 

képes vagyok lenyűgözni a közönséget egy-két jó humoros megfogalmazással.  

Mi szeretnél lenni felnőtt korodban? 

Orvos szeretnék lenni mindenképpen, édesanyám nyomdokaiba lépni. Háziorvos 

vagy baleseti sebész, ez egy nagy kihívás számomra. 

Sok sikert kívánunk! 

Fürjesi Zsófia, Gáspár Lili 6.a 

9 



 

 

Művészet 

Az álomgyáros 
Egy álomba rejtett titok, 

mely néha rajtad vihog. 

Rémek bohócok és fura alakok. 

Mutassak egy baltatagot? 

Helló mindenki, ismersz, nem? 

Rémálmoknak vagyok a felelőse. 

Apró kockákra vágott örömök,  

mellyel együtt veled röhögök. 

Életed elején beléd költöztem, 

te képmásodra felöltöztem. 

Álmokat gyártok a fejedben, 

ami veled történik, az nem véletlen. 

Jeleket adok a mára, a holnapra, 

vagy az életed lesz forgatva. 

Én vagyok, a ködkép, a vágy, az 

                  érzés. 

Az utadra vezető buckás térkép. 

 

Móresre tanított tettek,  

melyeket ma is elkövethetsz. 

Én vagyok a kódex, a rejtély. 

Oldj meg, s tőlem ne félj. 

Tökéletes képzelet, hallucináció, 

mivel együtt alkotok egy illúziót. 

Alternatív megoldást találni nehéz,  

számodra én nem lehetek ellenség. 

Csak tegyél mindent félre. 

Képzeld magad a trónszékbe. 

Foglalkozz azzal, amivel neked kéne,  

s reményt csalok léted peremére. 
Gyetvai Jázmin 8.c 

 

 

Több ezer méter 

A távolság távol tart tőled, 

fájdalmas és szomorú a szív. 

Hiányzik a szemed lángolása; 

folyton csak hozzád hív. 

Oly messze vagy most drága virág, 

könny csordul ki szememből. 

Szinte érzem, ahogy a fájdalom 

bánt, 

Majdhogy’ teljesen megöl. 

Bárcsak lenne szárnyam, és tudnék 

repülni, 

mint vándor madár eljönnék érted. 

Sebesebben szállnék a szélnél, 

mert féltem legdrágább kincsemet. 

 

Barbár harcok dúlnak kegyedért, 

s ellene semmit nem tehetek, 

mert a távolság távol tart, 

hozzád most nem mehetek. 

Úgy éreztem, érdeklődsz irántam 

tán majd még eszedbe jutok. 

Mikor meghallod a lelkem hangját,  

ha azzal utánad futok. 

Oh Istenem, adj most nekem 

szárnyat, 

hogy eljussak ahhoz, kit szeretek. 

Vagy reményt adj, hogy bízzak, 

hogy ismét láthatom szerelmemet.  
Szabó Keve 8.b 
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A következő verset Tótok Csilla, iskolánk egykori tanítványa írta a jubileumi 

év alkalmából. Csilla személyesen olvasta fel költeményét a délutáni 

ünnepségen. Ezúton is köszönjük, hogy részt vett rendezvényünkön, s 

szavalatával emelte az ünnep hangulatát. 

Gagarin iskolám 

Gagarin, így ismeri mindenki,  

50-éves, s hogy öreg-e vagy fiatal?  

Ki-ki döntse el önmaga.  

Az én iskolám, a második otthonom,  

vallja minden pedagógus és gyerek.  

Én nem vagyok tanár, csak egykori diák,  

de szívem mindig nagyot dobban,  

valahányszor lábam erre jár!  

Ha átlépem e kaput, úgy érzem:  

itthon vagyok, megérkeztem!  

 

50-éve állnak falai, de időben visszarepülök,  

s diák vagyok megint.  

Újra a tanító néni szavaira figyelek,  

miközben zsong az osztályban pár gyerek.  

Írok, figyelek, otthon tanulom a házit,  

hogy töltsön be a tudás és bölcsesség, mire megnövök,  

hogy visszajöhessek!  

Elszakadni Tőled, te kedves Öreg,  

hogyan is tudnék?  

Hiszen kisgyermekből Te neveltél felnőtté!  

 

Vissza, igen szívem visszahúz, 

hol egykor diák voltam és családtag is!  

Osztályoknak, kicsiny fészekalja,  

innen repült ki a nagyvilágba.  

 

Hol úsznunk kell az árral szembe,  

de az alapokat itt megkaptuk, s élnek bennünk.  

Szeressen tovább minden ide járó szív,  

s állj rendületlenül kedves iskola még sokáig!  

 

Salgótarján 2018. 04. 11.  
Tótok Csilla 
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Ajánló 

Jennier Niven: Veled minden hely ragyogó 
Vannak olyan könyvek, amelyeket nem olvasunk el olyan sokszor, mint egy 

normális tiniregényt, mert nem olyan vidám. Viszont Jennier Niven inkább 

a hangulatra törekedett, és arra, hogy bevezesse az 

embereket abba a komoly világba, melyben élünk.  

Ez a könyv két fiatalról szól, akik egy komoly helyzetben 

találnak egymásra, egy iskolai projekten dolgoznak együtt, 

amelyben Indiana különleges helyeit kell felfedezniük, 

majd év végén bemutatni azokat diáktársaiknak. A két fiatal 

saját szabályaik szerint vág neki a kalandos utazásnak, mely 

során nem csak a természet, de egymás értékeit is 

felfedezik. Majd egyre jobban megkedvelik egymást, és sok 

dolgon mennek keresztül együtt. Viszont a regény vége fele 

haladva borzasztó nagy fordulat következik be, amire én aligha számítottam 

olvasás közben.  

Reménykedem benne, hogy rövid összefoglalóm felkeltette az 

érdeklődéseteket, és kedvet kaptatok eme rendkívüli könyv elolvasására. 

Egy dologban vagyok biztos igazán: Ez a könyv volt az összes szín a ragyogó 

fehérségben. Illetve garantálhatom, hogy nektek is az lesz. 
Galbács Janka 6.a 

Krestin Gier: Silber 
Mit választanál, ha lehetne egy szuperképességed? Láthatatlanná válás? 

Gondolatolvasás? Vagy esetleg leskelődnél valaki álmában? Ha az utóbbira 

esett a választásod, és érdekel az álomfejtés, ez a  

könyv bizonyára tetszeni fog. 

Liv Silbernek egyre furcsább álmai vannak, mióta 

egy házon osztozkodnak anyjuk újdonsült férjével és 

annak gyerekeivel. Az egyik végképp nem hagyja 

nyugodni. Mit keresett az éjszaka közepén egy 

temetőben, miközben a testvére és három barátja egy 

rituális szertartás tartott? Ha csak az agya játszadozik 

vele, miért tudnak a fiúk olyan dolgokat, amelyek 

csak az álmaiban történtek meg? Ha szeretnéd 

megtudni a választ, mindenféleképpen olvasd el 

Krestin Gier Silber című könyvét! 

Számomra ez egy letehetetlen könyv volt. Ha számodra is, ne ess kétségbe! 

A regénynek két további kötete van.  
Molnár Hanna 7.c 
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Érdekességek 

Anyák napja 
Az anyák napja az ókori Görögországból ered. Az istenek anyjának, 

Rheána és az édesanyák tiszteletére tartottak ünnepséget.  

Magyarországon május első vasárnapján ünneplik ezt a napot, 

azonban a legtöbb országban május második vasárnapján. Hazánkban 

az első anyák napját a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta 1925-ben. 

1928-ban egy miniszteri rendelet ezt az ünnepet a hivatalos iskolai 

ünnepélyek közé sorolta.  

A legtöbb virágcsokrot ebben az időszakban adják el a világon. Az 

éves virágforgalom negyedét az anyák napi virágcsokrok adják. A 

legnépszerűbb anyák napi virágcsokrok fehér rózsából és vegyes, 

illatos tavaszi virágokból készülnek, hiszen ezek az üdeség 

szimbólumai is. Ezeknek a csokroknak orvosilag bizonyítottan 

jótékony hatása van a szervezetre és a lelkivilágra is. 

Anyák napján 120 millió telefonhívást bonyolítanak az Egyesült 

Államokban, így az Anyák napi virágküldés mellett ez a másik 

legnépszerűbb módja az anyukák köszöntésének.  

Az anyák napja egy nagyon szép ünnep, amikor megköszönhetjük 

édesanyánknak a sok- sok  törődést és szeretetet, amit kapunk Tőlük.  
Gáspár Lili 6.a 

Móra Ferenc: Anyának 

Álmomban az éjszaka 

aranykertben jártam. 

Aranykertben aranyfán 

aranyrigót láttam. 

Aranyrigó énekét 

a szívembe zártam. 

Ahány levél lengedez 

szélringatta ágon, 

ahány harmatcsepp 

ragyog 

fűszálon, virágon 

Édesanyám, fejedre 

annyi áldás szálljon.  
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TOP 10 

Ezek voltak 2016-ban a világ leggazdagabb országai: 

Katar 
Luxemburg 

Makaó 

Szingapúr 
Brunei 
Kuvait 
Írország 

Norvégia 

Egyesült Arab Emírségek 

San Marino 

(Forrás: www.portfolio.hu) 
Galbács Janka 6.a 

Jó étvágyat 
Citromos túrótorta sütés nélkül 

Hozzávalók / 8 adag 

Az alaphoz: 

12 dkg vaj 

25 dkg háztartási keksz 

A krémhez 

2 citromból nyert citromlé 

2 citromból nyert citromhéj (reszelt) 

15 dkg porcukor 

2.5 dl habtejszín 

40 dkg sovány túró 

20 g zselatinfix 

Elkészítés: A kekszet megdaráljuk (vagy már eleve daráltat veszünk). A 

vajat megolvasztjuk, és összekeverjük a darált keksszel. A kapcsos 

tortaforma aljába egyenletesen eloszlatjuk, és hűtőbe tesszük. A túrót 

összekeverjük a cukor felével, és az alaposan megmosott citrom héjával. A 

citromokat kicsavarjuk, levükbe beletesszük a zselatint, és kis lángon 

felolvasztjuk. Nem forraljuk fel! A tejszínt jó kemény habbá verjük, a 

maradék cukorral, a citromos zselével együtt hozzákeverjük a túrókrémhez. 

Eloszlatjuk a krémet a hűtőből kikapott tésztán, és két órára hűtőbe tesszük. 

Tálalás előtt vékonyra szeletelt citromkarikával díszítjük.  

Forrás: Internet Ormai Soma 7.c 
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Unaloműző 

Csak egy betűt változtass! 

 Z Á R K A 
1. üdítő 

2. női név 

3. menyasszonyi fejdísz 

4. intézmények bejárata 

5. csomagok küldő helye 

6. Pista népiesen 

7. fővárosi 

8. mázolja 

9. magasan fekvő 

10. nem hagyja elveszni 

11. járni 

 

1. X     

2.    X  

3. X     

4.  X    

5.   X   

6.  X    

7.     X 

8. X     

9.   X   

10. X     

11.    X  

 M E N N Y 

 
Juss a zárkából a mennybe! Csak egy-egy betűt kell megváltoztatni az X – 

szel jelölt helyen. 

Természettudományi diákkör 

 
Tej kalandja ételfestékkel 

 
Galván-elem citromból házilag 

 
Magnéziumszalag égetése transzformátorral 

 
Cink-és kénpor reakciója 
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