
 
Tavasz van, gyönyörű… 

 
Február végéhez közeledve jön a jó idő, a meleg, reggelente 
hallhatjuk újra a madarak csicsergését a fák lombjai között. Nyílnak 

a kertekben a kora tavaszi virágok, mint például a hóvirág.  A 

falvakban elkezdődnek a kerti munkák: a fák, bokrok metszése, a 
zöldségek veteményezése. A városok parkjaiban is elültetik a 

szebbnél szebb virágokat. A nap ismét sugaraival melegíti fel a 

földet, a növényeket. A tavasz megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka 
vándormadaraink megérkezése. A fecskék és a gólyák visszatérnek 

fészkelőhelyükre, bőséges táplálék reményében, amelyekkel majd 

kicsinyeiket táplálják. Utódaik is ott folytatják életüket, ahol elődeik 
éltek és költöttek.  

 

 
 

A meteorológiai tavasz március 1-jén kezdődik és május 31-én ér 

véget, de a csillagászati tavasz március 21-től június 21-ig tart. Ez a 
dátum a napéjegyenlőség időpontja. Március 21. a csillagászati 

tavasz kezdete, a Nap az Egyenlítő magasságában halad át az égen, 

sugarai merőlegesek a Föld 
forgástengelyére. A 

nappalok, valamint az 
éjszakák hossza az egész 

földgolyón egyenlő. Innen a 

neve „napéjegyenlőség”. (a 
déli félgömbön ez az ősz első 

napja.) Ettől kezdve napról 

napra távolodik a Nap az 
Egyenlítőtől a Ráktérítő felé, sugarai egyre nagyobb szöget 

zárnak be a földtengellyel, ezért az északi féltekén 

hosszabbodnak és melegednek a nappalok, a délin viszont 
rövidülnek. 

 
Képek és szöveg: Király Réka 7.d 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

 

„Itt a farsang, állt a bál!” 
Alsó tagozat – február 7. 

 

Az alsósok farsangján sok minden 

történt velünk. Volt tombola, 

ügyességi verseny és persze a szép, 
izgalmas előadásokról sem 

feledkezhetünk meg. Az indiánoktól 

Pinokkiókon át a matrózokig 
mindenféle táncot láthattunk. A 

tombola is izgalmakat rejtett 

számunkra. Finom ételeket, italokat 
kóstolhattunk meg. 

Barna Vendel 4.c 
 

 

 

Felső tagozat – február 14. 
 

Iskolánkban 2020. február 14-én került megrendezésre a felső 

tagozatos farsang. 

A 8. évfolyam tanulói gyönyörű báli ruhákban keringőztek, nagy 

tetszést aratva a közönség és a diákok soraiban egyaránt. 

Hagyományőrző keretműsort láthattunk az 5.c osztály előadásában 
az 5.b és az 5.a közreműködésével. A műsor egy nem szokványos, 

bolondos esküvő történetét mesélte el humoros formában. A 

menyasszony szerepét egy fiú, a vőlegény szerepét pedig egy lány 
vállalta magára, de voltak bő szoknyás, pántlikás lányok, kalapos 

legények, sőt még egy pap is. A nézőket a „falu rossza” kápráztatta 

el leginkább fergeteges táncával. A humoros ceremónia után 
megkezdődött a b az á osztályok által alkotott násznép sokszínű, 

jelmezes felvonulása. 

Ezt követően a hatodik és a hetedik évfolyam tanulói mutatták be 
műsorukat. Voltak, akik a történelem különböző korszakait, 

eseményeit idézték fel jelmezeikkel, mások utcaseprőknek, vagy 

éppen a jövőbeli énjüknek öltöztek be. 
Miután a műsorok véget értek, megkezdődött a tánc. A büfében különböző ételek és italok közül 

lehetett választani, és természetesen nem maradhatott el az ilyenkor szokásos farsangi fánk sem. 
Sor került tombolahúzásra is, és a nyertesek a helyszínen át is vehették nyereményeiket. 

A rendkívül jó hangulatú farsangi mulatság este 8 órakor ért véget. 

Hajzer Natália 5.c 
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Nemzetközi könyvajándék nap – február 14. 
 

Az előző évi sikert követően újra 

könyvgyűjtő akcióra került sor az iskolai 
könyvtár részére. A nemzetközi 

könyvajándék nap célja, hogy növelje a 

gyerekek hozzáférési lehetőségeit a 
könyvekhez, és még több kedvet kapjanak az 

olvasáshoz. 

Idén közel kétszáz könyv érkezett alsó és 
felső tagozatos tanulóktól. 

Mindenkinek köszönjük, aki az otthoni 

könyvei közül ajándékozott a könyvtárnak! 
Király Réka 7.d 

 

 
 

„Öltözz pirosba!” 
 

Február 14. igen mozgalmas nap volt iskolánkban. A 
felső tagozatos farsang és a nemzetközi 

könyvajándék nap mellett ismét egy közösségi, 

karitatív megmozdulásra került sor. 
2013 óta iskolánk február közepén rendezi meg az 

„Öltözz pirosba!” - napot. A kampány egy közösségi, 
jótékonysági akció. Az első években beteg 

gyermekek gondozását végző alapítvány részére 

gyűjtöttünk. 2019-től az SOS Gyermekfalvakat, tehát 
az állami gondozásban élő gyermekeket befogadó 

otthonokat támogatják a tanulók 200-500 Ft-tal a 

zsebpénzükből. Ezen a napon egy piros ruhadarabbal vagy kiegészítővel fejezzük ki 
szolidalitásunkat, szeretetüket és együttérzésüket. Idén 113.000 Ft gyűlt össze. 

2013 óta minden alkalommal készül egy fotó az akcióról, így történt ez idén is. 

 
Kép forrása: www.gagarin-starjan.sulinet.hu 

Információ Marschalkó Mónika nénitől 

Dérer István 5.a 
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HÍRMORZSÁK  

 

Színházban jártunk 

 

 

Az 5. osztályosok január végén színházban 
jártak. Az előadás címe: A vén diófa meséje. Ez 

a mesés előadás arra tanítja a gyerekeket és 

felnőtteket, hogy ne szemeteljenek, és 

vigyázzanak a környezetükre. 

TE SE SZEMETELJ, ÉS NE BÁNTSD A 

KÖRNYEZETEDET!!! 
 

 

Hulitka Emma Tamara 5.b 
 

 

 

TOP 10 

 

2020 legjobban várt videójátékai 
 

1. Cyberpunk 2077 

2. Dragon Ball Z: Kakarot 
3. Resident Evil 3 

4. Doom Eternal 

5. Final Fantasy VII Remake 
6. Ori and the Will of Wisps 

7. Nioh 2 

8. Animal Crossing: New 
Horizons 

9. Persona 5 Royal 

10. Half-Life: Alyx 

 

Frink Donát 6.c 

  



ZŰRLAP             2019/2020. TANÉV – TAVASZ – 4. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

5 

ÜNNNEPEKRŐL 

 

Farsang 
 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) a nagyböjt kezdetéig tartó 

időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek jellemzik. 

A farsang hangos, vidám ünnepét az a középkori hiedelem hívta 

életre, mely szerint a tél végével a Nap ereje gyengül, és ártó, gonosz 
szellemek kelnek életre. A zajos mulatozással, boszorkánybábuk 

égetésével éppen ezeket a szellemeket kívánták elűzni a falvakból. A 

farsang csúcspontja hagyományosan a karnevál, amit magyarul a 
farsang farkának nevezünk. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó 

keddig terjedő 3 nap, ami nagy mulatságok közepette megrendezett 

tulajdonképpeni télbúcsúztató. Farsangvasárnap a farsang farkának első napja, vagyis a 
hamvazószerdát megelőző utolsó vasárnap a böjti időszak kezdete előtt. Ezen a napon tűzték ki a 

legények az ajándékba kapott bokrétát a kalapjukra. ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. 
Aki pedig pártában maradt, azt ebben az 

időszakban különösen durva, vénlánycsúfolókkal 

gúnyolták. 
Főleg laktató húsételeket fogyasztottak, és 

mindenből mértéktelenül ettek a mulatozás 

közepette, hiszen ezt követően már a böjti 
időszak következett, amikor le kell mondani a 

húsról és a sok ételről. Jellegzetes farsangi 

ételek még a kocsonya, káposzta és 
természetesen a farsangi fánk. 

Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. 

Forrás: Internet 
Barna Vendel 4.c, Szabó Gréta 5.c 

 

Húsvét 
 

A népi hagyományok szerint húsvétvasárnap szentelték meg az ételt. Az emberek bárányhúst, 

kalácsot, bort, tojást és sonkát vittek a templomba, majd a megszentelt ételt a család közösen 
elfogyasztotta. A bárány Jézus Krisztus áldozatát, a bor a vérét jelképezi. A tojás az újjászületést, 

ugyanakkor a családi összetartozást is kifejezi. 

Húsvéthétfőn a locsolkodás, a piros vagy a hímes tojás díszítése, ajándékozása a legrégibb 
hagyományunk. A lányok tojást festenek, amelyet a locsolkodó fiúknak adnak. A húsvét eredetileg 

a termékenység ünnepe is, ezért a locsolkodás által a hagyománykövető emberek a bő termésben 

is reménykednek. 
Egyre elterjedtebb nálunk is az a nemzetközi szokás, amely szerint a gyerekek a húsvéti nyuszitól 

ajándékot kapnak, de azt előbb nekik kell megkeresniük. 
Forrás: www.wikipédia.hu 

Póczos Botond 4.c  
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Nőnap 
 
 

1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és 

konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a 
béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Erre 

emlékezve 1910 augusztusában, Koppenhágában 

Clara Zetkin javaslatára elhatározták, hogy 
nemzetközi nőnapot tartanak. Magyarországon 1914-

ben ünnepelték először. 

 
 

Forrás: Internet 

Király Réka 7.d 
 

Március 15. 
 

Március 15. nemcsak az 1848–
49-es polgári forradalom és 

szabadságharc kezdete, hanem a 

modern parlamentáris 
Magyarország megszületésének 

napja is. A rendszerváltás évétől 

kezdődően munkaszüneti nap, 
1990 óta hivatalos nemzeti 

ünnep. 
Március 

15. a 

magyar sajtó napja is annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon 
nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit. Március 15-én reggel 

Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór és Bulyovszky Gyula megváltoztatta 

a diétához intézett tizenkét pont bevezetését, és politikai fellépésüket 
indokoló kiáltványt fogalmazott meg. A pontok szövegét a politikai röplap 

műfajához igazították, két pontot összevontak, és a szövegbe bekerült a 

politikai foglyok szabadon bocsátásának követelése. Ezt a kiáltványt 
olvasták fel a Pilvax kávéházban gyülekező ifjaknak, majd Petőfi 

elszavalta két nappal korábban írott költeményét, a Nemzeti dalt. 

 
Iskolánkban március 13-án, pénteken, a 4.c osztály rádiós műsorával emlékeztünk meg az 

ünnepről. A műsor összeállítását Majlikné Hirka Cintia és Lajkóné Papp Zsuzsanna tanító nénik 

segítették. 
 

Forrás: www.alon.hu 

Frics Dániel 5.a 
  

http://www.alon.hu/
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ÉRDEKESSÉGEK 

 

Rövid kis hírek a vadonból 

 
 

Felfelé csordogáló patakot vett videóra 

egy túrázó Spanyolországban. 

 
 

Az egyre savasabb óceán kikezdi a rákok 

páncélját. 

 
 

 

60 cm hó esett az Alpokban. 

 

Virágzik a védett illatos hunyor a 

Mecsekben. 

 
 

Puma rabolta el egy kiránduló hátizsákját. 

 
Egy ismeretlen szurdok a Mátra lábánál. 

 
 

 

Forrás:Turista Magazin 
Hulitka Emma Tamara 5.b 
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TUDTAD-E? 

 

Újra állatok 
(és még több…) 

 

 

1. Egy ember az élete során annyit sétál, hogy 5-

ször megkerülhetné a Földet. 

2. Az emberek fején átlagosan 100.000 hajszál 

van, míg egy vidra testének minden egyes 

négyzetcentiméterén 160.000 szőrszál található. 

3. Egy tehén naponta közel 140 liter trágyát 

produkál. 

4. Egy köbméternyi földben akár 200 

földigiliszta is lehet. 

5. A csupasz vakondpatkány immunis a rák 
minden fajtájára és képes majdhogynem 

oxigén nélkül élni. 

6. A csillagorrú vakond a leggyorsabb evő 

az egész világon. 

7. Egy kék bálna szájába akár a saját 

tömegével megegyező vízmennyiség is befér 

egyszerre. 

8. A legnagyobb élő teremtmény egy 

hatalmas gomba Oregon-ban, amely 10 

négyzetkilométernyi területen terül el. 

9. Egy Gameboy-ban lévő technológia 

meghaladja azt a számítástechnikai 
teljesítményt, amelyet arra szántak, hogy az 

embert a Holdra repítsék. 

10. A pingvinek a kiszemeltjüknek kaviccsal 

kedveskednek. Így udvarolnak. 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Internet 

Frics Dániel 5.a 
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ISMERD MEG! 

 

 

Boldog nyugdíjas éveket, Gyula bácsi!  
 

 

 

- Milyen tantárgyakat tanít? 
Történelem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagyok. 

- Miért ezeket a szakokat választotta? 

Az általános iskolában is és a középiskolában is ezeket a 

tantárgyakat szerettem, ezért a tanárképző főiskolán is ezeket 
választottam. 

- Melyik tantárgyat nem szerette? 

Általános iskolában az orosz nyelvet nem szívesen tanultam. 

- Hány éve tanít a Gagarinban? 
24 évet töltöttem el a jelenlegi iskolámban. 

- Van hobbija?  

- A szabadidőmben olvasok, úszni járok, és vigyázok az 

unokáimra. 

- Hány osztálya volt eddig? 
A Gagarinban hat osztálynak voltam az osztályfőnöke. Az 

előző iskolákban is mindig osztályfőnök voltam. 

- Gondolkozott azon, hogy ebben az évben még itt marad? 

Fölmerült a továbbtanítás lehetősége, de úgy döntöttem, hogy befejezem a tanítást. 

- Nehéz szívvel hagyja itt az iskolát?  

Igen, nehéz 45 év tanítás után. Az osztályban eltöltött órák fognak majd igazán hiányozni. 

 
Gyula bácsi magyaróráira mindig szívesen gondolunk vissza, mert érdekessé tudta tenni az órákat, 

és lankadó figyelmünket humorral ébren tartotta. Nem szidott és büntetett, hanem segített, ha 

problémáink adódtak, és tudott velünk együtt nevetni. Éreztük, hogy nemcsak a tanított tárgyait, 
hanem minket is szeret. A kollégáival is jó kapcsolatot ápolt. Boldog nyugdíjas éveket, Gyula 

bácsi! 

 
Kép: Vojtkovszky Hedvig Lea 7.d 

Király Réka, Vojtkovszky Hedvig Lea 7.d 

  



ZŰRLAP             2019/2020. TANÉV – TAVASZ – 4. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

10 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK! 

 

Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny 
 

Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a 

magyar kultúra napjához kötődően 

megrendezzük az alsó tagozatosok vers- 
és prózamondó versenyét. Így történt ez 

idén is. Január 22-én tizenöt 3. és 4. 

osztályos tanuló mérte össze tehetségét, 

január 23-án pedig tizenkilenc 1-2. 

osztályos kisdiák versengett. Szebbnél 

szebb verseket és meséket hoztak 
magukkal a tanulók. A magyar kultúra 

napja magyarságunk, kulturális örökségünk ünnepe. Évek óta a magyar irodalom gazdag 

kincsestárának válogatásai hangzanak el ezeken a napokon a diákok tolmácsolásában.  
 

 

1-2. évfolyam: 
1. helyezés: Balla Pintér Kata 1.a 

2. helyezés: Szarvas Petra 2.a 

3. helyezés: Peák Villő 2.b 
Különdíjban részesült: 

Tóth-Szilárd Péter 1.a 

 
 

 

 

 

 

3-4. évfolyam: 

1. helyezés: Kecskés Borka 3.a 

2. helyezés: Kerényi Balázs 3.a 

3. helyezés: Barna Vendel 4.c 
3. helyezés: Barta Rebeka 3.a 

Különdíj: Kiska Médea 4.a 

 
 

 

A tankerületi verseny döntőjén, kategóriájában 1. helyezést ért el: Kecskés Borka 3.a, 3. helyezést 
ért el: Balla-Pintér Kata 1.a osztályos tanuló. 

Különdíjban részesült: Szarvas Petra 2.a osztályos tanuló. 
Felkészítő tanító nénik: Bodócs Péterné, Budafokiné Kiss Éva és Csetnekiné Valet Zsuzsanna. 

Minden résztvevőnek és eredményt elérőnek gratulálunk! 

Hulitka Emma 5.b, Barna Vendel 4.c  
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Szép magyar beszéd verseny 5-8. évfolyam 
 
 

A Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny salgótarjáni területi fordulójának idén első 

alkalommal iskolánk adott helyet. Csaknem húsz diák mérte össze tudását. A magyar nyelv 
ápolását szolgáló verseny célja, hogy igényes, kulturált és kifejező magyar beszédre ösztönözze 

az ifjúságot. A zsűri döntése alapján a következő helyezések születtek:  

 

 

 

5-6. évfolyam: 
1. helyezés: Huszár Hanna – SÁI 

Székhelyintézmény 6.b 

2. helyezés: Gordos Lili SÁI 
Székhelyintézmény 6.b, felkészítőjük Kadlótné 

Hulitka Julianna 

3. helyezés: Rozgonyi Adél SÁI Kodály Zoltán 
Tagiskola 6. Dobosné Máté Rita tanítványa. 

 

 
 

 

7-8. évfolyam: 
1. helyezés: Nyeste Erik Salgótarjáni Bolyai 

János Gimnázium 7., felkészítője: Árpádné 
Vincze Marietta 

2. helyezés: Nagy Doroti SÁI Kodály Zotán 

Tagiskola 8., felkészítője: Dobosné Máté Rita 
3. helyezés: Visnyovszky Panna SÁI 

Székhelyintézmény 8.a, felkészítője: Kadlótné 

Hulitka Julianna 
Gratulálunk iskolánk tanulóinak! 

 

Hulitka Emma Tamara 5.b 
 

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
 
A verseny megyei fordulóján Rigó Roland 5.c osztályos tanuló 1. helyezést ért el, így az országos 

döntőbe is továbbjutott. Felkészítő tanára Kissné Sári Judit tanárnő, aki a verseny tanári különdíját 

is elnyerte. 

Csapatversenyben szintén az 5. évfolyam bizonyult a legjobbnak. Csapattagok: Dérer István 5.a, 

Paczári Zétény 5.a, Rigó Roland 5.c. 

Gratulálunk! 
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Közgépalánták Versenye 
 

 

A 2020. január 17-én, a Táncsics Mihály 
Szakgimnáziumban döntővel véget ért a csaknem 3 

hónapja tartó vetélkedősorozat, a jubileumi 10. 

alkalommal megrendezett Közgépalánták Versenye. 
A verseny elsődleges célja a 13-14 éves diákok 

mozgósítása, a pénzügyi szemléletformálás, az 

Európai Uniós tagságban rejlő lehetőségek 
bemutatása és figyelmük felkeltése a gazdasági 

kérdések, a turizmusban rejlő lehetőségek és 

közvetlen környezetünk kultúrája, hagyományai és 
szokásai iránt. A három, interneten zajló forduló után 

8 csapat vett részt a végső küzdelemben. A végig 

szoros versenyt hozó döntőn a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskolájának 8. osztályosokból álló 
csapata, a Beszterce bizonyult a legjobbnak, megelőzve a magyargéci Gárdonyi Géza Általános 

Iskola 4$-os, valamint Salgótarjáni Általános Iskola 

Székhelyintézményének Kisgazdászok elnevezésű 
csapatát. Az első 3 helyezett csapat tagjai a 

tárgyjutalmak és elismerő oklevelek mellett 

meghívást kaptak a Táncsics Napok 
záróünnepségére, melyen a Táncsics Mihály 

Szakgimnázium diákközössége előtt vehetik át a 
győzteseknek járó vándorserleget. 

A harmadik helyezett Kisgazdászok nevű csapat 

tagjai: Gyuris Eszter 7.d, Tóth Barbara 7.d, 
Vojtkovszky Hedvig Lea 7.d, Király Réka 7.d. Ők 

képviselik majd iskolánkat a Táncsics Napokon. 

Felkészítő tanáruk: Koósné Czene Katalin. 
 

 

Forrás: http://www.tancsics-starjan.sulinet.hu/page/1 
Király Réka 7.d 

  

http://www.tancsics-starjan.sulinet.hu/page/1
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KÖNYVAJÁNLÓ 

 

Jeff Kinney: Egy ropi naplója – Romhalmaz 
 

Az elmúlt év végén megjelenő kötet már a könyvsorozat 14. része. 

Én már beleolvastam és nem bántam meg. 

Ez egy amerikai könyv/filmsorozat, melynek szerzője Jeff Kinney. A 
könyv eredeti címe Diary of a Wimpy Kid. A könyvsorozat nemcsak 

a New York Times besteller helyezést, hanem a Nemzetközi besteller 

helyezést is elérteA szöveget mókás képek is illusztrálják.  

A történet főszereplője a felső tagozatos Greg Heffley, aki a tiniket 

érintő napi problémákat igyekszik megoldani a sajátos, humoros 

ötleteivel. Megismerhetjük Greg fura családját, legjobb barátját, 
Rowley Jeffersont, osztálytársait, iskolai életét. A Romhalmazban 

egy házfelújítás körül zajlanak az események új, fergeteges 

poénokkal gazdagítva. 
Kép forrása: Internet 

Póczos Botond 4.c 

 
 

FILMAJÁNLÓ 

 

Örök kedvenc: Star Wars 
 

Nekem a Star Wars eddigi szériája 
nagyon tetszett. Sokan állították, 

hogy jobb volt, amíg George Lucas 

rendezte a filmeket, és nem a Disney 
készítette őket. Én ennek a 

filmsorozatnak elszánt kedvelője 

vagyok, és úgy gondolom, hogy a 
Star Wars JÓ. A nemrég lezárt 

történetvonal izgalmasnak tűnt, jó 

színészeket alkalmaztak, és a vágás, 

valamint CGI sem az utolsó. Amikor Lucas megálmodta az első filmet, akkor azok a jelenetek, 

ahol lézernyalábok jelentek meg, lehetetlennek tűntek. Ma már sok program képes ezt 

reprodukálni. Lucas mert nagyot álmodni, megpróbálták 1977-ben az elképzeléseit megvalósítani, 
és sikerült. Ma már a Star Wars franchise hatalmassá nőtte ki magát. Amikor megjelenik az új 

történetvonal első filmje, mindenki ugyanúgy fogja érezni magát, mint 1977. május 25-én. 

Kép forrása: Internet 
Frink Donát 6.c  
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HUMOR 

 

Magyar humor 
 
-Miért nem tud úszni a süket ember? 

-??? 

-Mert nem hal. 
Gyerek az anyjához: 

-Anyu! Apu miért kopasz? 

-Mert sokat gondolkodik. 

-Akkor neked miért van hosszú hajad? 

 

-Mivel foglalkozol? 
-Zombikat irtok. 

-De hát zombik nem is léteznek! 

-Láttál már zombit? 
-Nem. 

-Szívesen, haver! 

 
Forrás: Internet 

Frics Dániel 5.a 

 
 

Angol humor 
 

English jokes 

 
-Wich letter is a tool? 

-X! 

 
-Wich is the tastiest villain? 

-The  sand wich! 

 
-Why did the student throw his wach out of the school window? 

-He wanted to see time fly! 

 
Forrás: www.5percangol.hu 

Frics Dániel 5.a 
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Német humor 
 
 

Gast: „Herr Ober, Herr Ober!   Im Mathematikunterricht fragt der  

Hören Sie nicht?’’    Lehrer den Sohn vom Uhrmacher: 
Der Ober kommt an den Tisch.    „Peter, was ist die Hälfte 

„Herr Ober, in meier Suppe   von sechs?” 

schwimmt ein Hörgerät!”   Antwortet der Schüler:  
„Wie bitte?”    „Halb sechs.” 

    
 

 
Was denkt sich ein 

Rauchfangkehrer, 

wenn er über einen 
Zebrastreifen geht?  

„Man sieht mich ,man 

sieht mich nicht, man 
sieht mich, man sieht 

 mich nicht…” 

   
Forrás: Spatzenpost 

Hulitka Emma Tamara 5.b 
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MŰVÉSZET 

 

 

A magyar kultúra napja 
 

A magyar kultúra napját január 22-én ünnepeljük 

abból az alkalomból, hogy Kölcsey Ferenc 197 
évvel ezelőtt Szatmárcsekén ezen a napon tisztázta 

le a Himnusz kéziratát, amely Erkel Ferenc 

zenéjével nemzeti himnuszunk lett. A költő 

valószínűleg nem sejtette, hogy verse néhány 

évtized múlva minden nagy ünnepen, jeles 

eseményen elhangzik majd. 
Kultúrának nevezzük mindazt a szellemi 

hagyományt és tárgyi örökséget, amit az előző 

nemzedékek ránk hagytak. 
 

A mi iskolánkban is megemlékeztünk erről az eseményről. Ebből az alkalomból 

kiállításmegnyitóra került sor. 
 

Gordos Lili, Huszár Hanna, Kiss Viktória 6.b 

 
 

Gagarin Galéria 
 

 
Máté Sándor pasztell képei messziről éreztek 

hozzánk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 

Gagarin Galéria lehetett az apropója a 
Budapesten élő művész első salgótarjáni 

látogatásának. Örömmel és élménnyel 

gazdagodva vitte jóhírét iskolánknak és 
városunknak egyaránt. A kiállítást, amely 

március végéig látható, Harsányi Szilvia tanár 

néni nyitotta meg. 
 

Kép forrása: Internet 

Gordos Lili, Huszár Hanna, Kiss Viktória 6.b 
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JÓ ÉTVÁGYAT! 

 

Tavaszi tepsis csirkecomb 
 

Hozzávalók: 

- 6 db csirkecomb 

- 15 dkg bébi répa 
- 1 db cukkini 

- 4-5 szem burgonya 

- 1-2 szál új hagyma 

- 1 db kápia vagy kaliforniai paprika 

- 1 db hegyes erős paprika 

- 5-6 levél medvehagyma 
- 1 tk szárnyas fűszerkeverék 

- 1 mk őrölt bors 

- 1 csipet őrölt kömény 
- 1 csipet cayenne-i bors 

- só ízlés szerint 

- 0,5 dl olíva olaj 
 

 

Elkészítés: 

A zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk, nagyobb szeletekre vágjuk. A csirkecombokat 

megmossuk, és sózzuk. A fűszereket elkeverjük az olíva olajjal és bedörzsöljük vele a 

csirkecombokat. 
A burgonyát és a zöldségeket egy tepsibe terítjük, 

megszórjuk a fűszerekkel és az összevágott 

medvehagymával, rátesszük a combokat és 
alufóliával lefedjük. 

A tepsit sütőbe tesszük és 175 fokon egy órán 

keresztül sütjük. Ezután levesszük róla a fóliát és szép 
pirosra sütjük 15-20 perc alatt. Köretnek a vele sült 

zöldségeket és burgonyát tálalunk fel. 

 
 

Kép és szöveg: www.mindmegette.hu 

Barna Vendel 4.c 
  

http://www.mindmegette.hu/igy-susd-tokeletesre-a-csirkecombot-kivul-ropogos-belul-omlos-hus-fuszerezes-sutesi-praktikak-53029/
http://www.mindmegette.hu/igy-susd-tokeletesre-a-csirkecombot-kivul-ropogos-belul-omlos-hus-fuszerezes-sutesi-praktikak-53029/
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TÖRD A FEJED! 

 

1. Még egy kis matek 
 

1./  1-2. osztályosoknak 

János sütött 2 kg kenyeret. Péter 3 kg kenyeret sütött. Hány kg kenyeret sütöttek együtt? 

_____________________________________________________________________________ 
 

2./  3-4. osztályosoknak 

Számolj!  618 618 341 x 7 2341 : 5  = 

               +341           -341 
 

3./  5-8. osztályosoknak 

Az idén több mint 800 gyerek indult a Kenguru Kergető futóversenyen. A résztvevők 35%-a lány. 

A fiúk 252-vel voltak többen, mint a lányok. Hány gyerek indult a versenyen? 

A) 802  

B) 810 

C) 822 

D) 824 

E) 840 

 

Feladatok forrása: 1-2-3-4: Saját ötlet, 5-6-7-8: Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 2017 

7-8. osztály 14. feladat 
Dérer István 5.a 

 

 

2. Rejtvény 
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Kvízjáték 
 
 

1. Ki Greg legjobb barátja az Egy ropi naplójában? 

 a) Rowley Jefferson b) Rovly Jefersson c)  

2. Hány évet töltött az iskolánkban Dénes Gyula tanár? 

 a) 45 b) 24 c) 26 

3. Melyik 2020 5. legjobban várt videójátéka? 

 a) Doom Eternal b) Final Fantasy VII remake c) Nioh 2 

4. Hány dkg bébirépa kell a tavaszi tepsis csirkecombhoz? 

 a) 25 b) 23 c) 15 

5. Mikor kezdődik a meteorológiai tavasz? 

 a) március 21. b) március 1. c) március 24. 

6. Melyik osztályba járnak a Közgépalánták verseny Kisgazdászok csapatjának tagjai? 

 a) 7.d b) 7.b c) 7.c 

7. Mivel udvarolnak kiszemeltjüknek a pingvinek? 

 a) hallal b) jéggel c) kaviccsal 

8. Melyik nem február 14-én volt? 

 a) Könyvajándék nap b) Öltözz Pirosba Nap c) Alsós farsang 

9. Melyik osztályba járt a Vers-és Prózamondó verseny 1-2. évfolyam 3. helyezettje? 

 a) 2.b b) 2.a c) 1.a 

10. Mire tanítja a gyerekeket az A vén diófa titka c. mese? 

 a) szemetelésre b) bátorságra c) környezettudatosságra 

 
 

Az előző kvízjáték nyertesei: 
 

Grónás Boldizsár 4.b 

Határ András 4.b 
Hegedűs Ádám 4.b 

Herencsényi Emma 4.b 

Hulitka Emma Tamara 5.b 

Szabó Gréta 5.c 
Soós Anna 7.a 

Zsélyi Lilla 7.a 

Király Réka 7.d 
 

Gratulálunk! A nyertesek nyereményeiket az iskolagyűléseken vették át. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

1. a) b) c) 6. a) b) c) 

2. a) b) c) 7. a) b) c) 

3. a) b) c) 8. a) b) c) 

4. a) b) c) 9. a) b) c) 

5. a) b) c) 10. a) b) c) 
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A TAVASZI SZÁM SZERKESZTŐI: 

BARNA VENDEL 4.c 

PÓCZOS BOTOND 4.c 

DÉRER ISTVÁN 5.a 

FRICS DÁNIEL 5.a 

HULITKA EMMA TAMARA 5.b 

HAJZER NATÁLIA 5.c 

SZABÓ GRÉTA 5.c 

GORDOS LILI 6.b 

HUSZÁR HANNA 6.b 

KISS VIKTÓRIA 6.b 

FRINK DONÁT 6.c 

KIRÁLY RÉKA 7.d 

VOJTKOVSZKY HEDVIG LEA 7.d 
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