
 
 

 

Tavaszköszöntő 
 

 

TAVASZKÖSZÖNTŐ  
(Százlábú című verseskönyvemből) 

 

Cseppen a tóba a reggeli zápor, 
Füttyög a fecske a ház tetején, 

Csillan a harmat a bodzavirágon, 

Orgonaillatot ringat a szél. 
 

Őrzik a méhek a jóízű mézet, 

Hajnali dallamot zeng a rigó, 
Gyűjti a mókus a friss eleséget, 

Csörren a zsákban a sok mogyoró. 

 
Ébred a hörcsög a vén fa tövében, 

Pattan a kis rügy a gesztenyefán, 

Röppen a cinke a Nap melegében, 
Ugrik a szöcske a sáska után. 

 
Véget ér álma az erdei sünnek,  

Koppan a földre a régi dió, 

Jégcsapos éjjelek mind tovatűnnek, 
 

Nyargal a réten az ifjú csikó. 

Csendes az este az erdei tájon, 
Csillagok ezreit ontja az ég, 

Súlytalan szárnyakon libben az 

álom, 
Alszik az ágon a csöppnyi veréb. 

 

Bartos Erika 
Hulitka Emma Tamara 6.b 

 

  

 

 

Újra itt a tavasz. Kinyíltak a hóvirágok és virágzik 

az ibolya is. Ilyenkor éled föl ismét a természet. 

Rügyeznek a fák, és visszatér a langyos idő is. A 

csillagászati tavasz kezdete március 21. Ezt a napot 

a tavaszi nap-éj egyenlőség napjának nevezik. 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

 

A magyar kultúra napja – január 22. 
 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-

én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
fejezte be költeményét, a Himnuszt. 

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak 

arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak.  

Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti 

rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar 
kultúrával, továbbá 1993 óta az oktatással, pedagógiai munkával 

kapcsolatos díjakat. A mi iskolánkban is minden évben 

megünnepeljük ezt a napot. Idén egy rádiós műsort készítettek 
iskolánk 8. b osztályos tanulói. A műsor a honlapon 

meghallgatható. 

 
Hulitka Emma Tamara 6.b 

 

 

Piros nap – február 11. 
 

Iskolánkban sokéves hagyomány a februárban megrendezésre kerülő jótékonysági akció. 

Meggyőződésünk, hogy  munkánk fontos 
része az empátiára, együttérzésre nevelés. 

Idén február 11-ére hirdettük meg az 

„Öltözz pirosba!” rendezvényt. Ennek 
keretében aprópénzt gyűjtöttünk 

(felhívásunk szerint a zsebpénzükből 200 

forintot). Szemet gyönyörködtető látvány 
volt a rengeteg piros ruhadarabot öltött 

kisdiák, akik ezzel is kifejezték 

szolidaritásukat az SOS gyermekfalvak lakói 
felé. 

A nap végén, rekordösszeget számoltunk 

meg: 178.000 Ft-ot. Ezt az adományt elküldtük 
a rászoruló gyerekeknek. 

A szülői támogatást, segítséget nagyon 

szépen köszönjük!  
A mozgalmat évek óta Marschalkó Mónika tanár néni irányításával támogatjuk. 

 

Forrás: http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/index.php?kod=velunk/velunk20_5.php  

http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/index.php?kod=velunk/velunk20_5.php
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Nemzetközi Könyvajándék Nap – február 14. 
 

 

Idén harmadik alkalommal hirdette meg iskolánk a Nemzetközi Könyvajándék Naphoz 
kapcsolódó könyvgyűjtést. A könyveket minden évben az iskolai könyvtárnak gyűjtjük. A 

Nemzetközi Könyvajándék Nap egy önkéntes kezdeményezés, amelynek célja, hogy növelje a 

gyerekek hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez és még több kedvet kapjanak az olvasáshoz. 
Ennek köszönhető, hogy újabb és újabb 

könyvek vándorolnak a könyvtárba. 

Kérdésemre Csilla néni elmondta, hogy a 
három év alatt több mint 600 ajándékkönyv 

került a könyvtárba, ennek köszönhető, hogy 

sok népszerű és érdekes könyv is 

kölcsönözhető. 

Egész évben lehet könyvet ajándékozni a könyvtárnak, ezért ha bármikor találsz otthon olyan 

könyvet, amit te már nem szeretnél megtartani, de úgy gondolod, hogy mások még szívesen 
elolvasnának, ne habozz, hozd be Csilla néninek! Jobb helyre nem is kerülhetnének megunt 

könyveid! 

 

 
 

Hulitka Emma Tamara 5.b 
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ÜNNNEPEK 

 

Rendhagyó farsang 
 

Bár az év elején már többen izgatottan terveztük, 

hogy milyen jelmezt öltünk fel a farsangi 
mulatságra, a járványhelyzet miatt az iskolánkban 

is elmaradt a hagyományos maskarás felvonulás. 

Ez azonban nem jelentette azt, hogy mulatság 
nélkül maradtunk. 

2021. február 12-én reggel hangulatos, farsangi 

rádiós műsorral köszöntöttek minket a 4.b osztály 
tanulói. Vidám, zenei betétekkel tarkított 

műsorukkal felelevenítették a farsanghoz 

kapcsolódó szokásokat. 
A farsangi ünnepség tervezett hetén az alsós osztályok egy-egy délután különféle programokat 

szerveztek. A felső tagozatos osztályokban a tesi órákon nyílt lehetőség a bulizásra, 

zenehallgatásra, táncra. Természetesen, aki szeretett volna, be is öltözhetett.  
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A farsang eredete 
 

Évente ismétlődő ünnep a farsang, mely hagyományosan január 6-án (vízkereszt) kezdődik, és a 
Húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdetéig (hamvazószerda) tart. Hamvazószerda után indul a 

vallásos életben a nagyböjt időszaka, amikor is a böjtölés és Jézus halálára való emlékezés miatt 

nem szerveznek mulatságokat. Az ünnep érdekessége, hogy az eredetileg pogány hagyományokra 
épülő, mára keresztény ünnep semmilyen jelentős keresztény eseményhez nem kötődik. 

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, és gyakran ezen a napon tartották az 

asszonyfarsangot is. A néphagyomány számos elnevezést használ rá: csonthagyó vasárnap, 

ötvened vasárnap, sonkahagyó vasárnap, vővasárnap… Húshagyó kedd a farsang és egyben a 

farsang farkának utolsó napja. A farsangtemetés időpontja. Szó szerint eltemették a telet, mert 
koporsót készítettek, amit el is égettek húshagyási kedden. Ha nem is készítettek koporsót, akkor 

is égetek szalmát. A húshagyó keddet, más néven madzaghagyó keddnek is nevezték, amit a 

madzagon lógó ételek elfogyása miatt kapta. 
Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál) 

Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. A 40 napos 

böjt kezdete után egy nappal a hagyomány szerint felfüggesztik a böjtöt, hogy a farsangi 
maradékokat elfogyasszák, ez a torkos csütörtök. 

Magyarországra valószínűleg német közvetítéssel 
érkezett a farsang, mely hagyományosan a 

párválasztás és az esküvők időszaka volt. A legények 

bálokat szerveztek, a fiatal lányok pedig ismerősök 

által bokrétát küldtek a kiszemelt legénynek, akik a 

farsangi időszak végén, nyilvános színvallásként a 

kalapjukra tűzték azt. 
 

Néhány farsangi népszokás 
 

Asszonyfarsang 

Általában farsang utolsó vasárnapján tartották. Az asszonyfarsang a szabályok felrúgásának és a 

nemi szerepek összeolvadásának kitűnő példája volt. Az asszonyfarsangon csakis asszonyok 
vehettek részt, akik az év egyetlen napján korlátlanul ihattak és nótázhattak, férfi módra mulattak. 

Farsangi játékok 

Jelmezekkel, maszkokkal előadott „szerepjátékok”, felvonulások. A „feje tetejére áll a világ” 
jelszava alatt alakultak ki a különböző farsangi játékok. Különböző játékokat, vetélkedőket 

rendeztek, de ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. Aki pedig pártában maradt, azt 

ebben az időszakban különösen durva, vénlánycsúfolókkal gúnyolták. Eljátszottak ál-

lakodalmat, ál-temetést, de népszerűek voltak a kivégzést imitáló játékok is. 

Farsangi ételek 

Főleg laktató húsételeket fogyasztottak, és mindenből mértéktelenül ettek a mulatozás 
közepette, hiszen ezután 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.  
Forrás: Internet 

Készítette: Barna Vendel 5.c  
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A nőnap eredete, a nemzetközi nőnap 
 

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és 

megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 

óta (Magyarországon 1948 óta) minden év 
március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az 

ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A 

nőnap eredetileg a mai virágos, kedves 
megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi 

eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és 

szabad munkavállalásával kapcsolatos 
demonstratív nap volt: 1857-ben New Yorkban 

negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a 

munkaidő csökkentésért.  

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos 

Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben már országszerte 

rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a nőnap 
ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző 

időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára 

március 8-án tartották meg. 
A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is 

elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette 

virágokkal köszöntik a nőket.  
Forrás: Internet 

Almani Sami Majdi 5.c 

 
 

Nemzeti ünnepünk – Március 15. 
 

1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális ifjúság által vezetett forradalom, nyitányát 
adva Magyarország másfél éves szabadságküzdelmének. Március 15. jelképpé vált, nemzetünk 

szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Először 1927-ben nyilvánították 

hivatalosan nemzeti ünneppé. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral 
és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig 

néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast 

Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül 
kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 

pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a 

Nemzeti dalt. Délután felolvasták a Nemzeti Múzeum 
előtt. Táncsics Mihályt is kiengedték a börtönből. 

Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a 

ruhájára. Március 15. jelképpé vált, nemzeti ünnepünk. 

Először 1927-ben nyilvánították hivatalosan nemzeti 

ünneppé. Megemlékező műsorunk, amelyet a 4. a 

osztály készített, az iskola honlapján elérhető.  
 

Hulitka Emma Tamara 6.b 

Forrás: https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/marcius-15-nemzeti-unnep 
 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/1857
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztr%C3%A1jk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1913
https://hu.wikipedia.org/wiki/1914
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosi_M%C3%A1ty%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1948
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_8.
http://www.rfmlib.hu/gyerek/kokarda
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TOP 10 
 

Top 10 mém a Covidról – Egy kis nevetés sosem árt! :) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
 

4. 

 

5. 

 
6. 

 

7. 

 
 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Barna Vendel 5.c 

Forrás: https://kozossegi-media-mindenkinek.blog.hu/  

https://kozossegi-media-mindenkinek.blog.hu/
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK! 

 

Jó tanuló, jó sportoló 
 

A koronavírus-járvány rányomta a bélyegét az előző tanév diákolimpiai és egyesületi 

versenyire is. Ennek ellenére számos salgótarjáni fiatal érdemelte ki a Jó tanuló, jó sportoló 
címet. Nemrég a nógrádi megyeszékhelyen 38. alkalommal írták ki a Jó tanuló, jó sportoló 

elismerés pályázatát, amelyre a reméltnél is többen, huszonegyen adtak le az elvárt feltételeknek 

megfelelő adatlapot – egy évvel korábban ez a szám ötvenkettő volt. A járványhelyzet miatt ők 
most nem egy megszokott gála keretében vehették át elismeréseiket, de ez semmit nem von le 

abból, amire a versenypályán és az iskolapadban is képesek voltak, ezzel is példát mutatva 

társaiknak. 
 

Iskolánk kitüntetettjei: 

Balogh Bertold 5.a (cselgáncs, sakk), 
Hegedűs Flóra 8.a (biatlon, atlétika), 

Tóth Barbara 8.d (triatlon, duatlon), 

Vági Dániel István 8.a (atlétika). 
 

Gratulálunk a díjazottaknak! 

 
Forrás: https://www.nool.hu/sport/helyi-sport/a-nehezsegek-ellenere-is-bizonyitottak-a-

salgotarjani-diakok-3698395/ 

 

 

Közgépalánta verseny 
 

Az idei tanévben 11. alkalommal rendezték meg a Közgépalánta Versenyt 7. és 8. osztályos 
diákok részére. A 3 online forduló után a 2021. január 29-i döntőbe - amelyet a járványügyi 

szabályok betartásával rendeztek a Táncsics Mihály Közgazdasági Technikumban - 5 csapat 

jutott be. Izgalmas versenyt követően alakult ki a végeredmény. 
Az első helyezést a Gyapjas molyok (Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény, 7.a) 

szerezték meg. A nyertes csapat tagjai: Salamon Anna, Kakuk Luca, Al-Assaf Meymoona (Ő 

betegség miatt nem vett részt a döntőn.) 

További helyezettek: 

2. Kisgazdászok (Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény 8.d) Gyuris Eszter, Király 

Réka, Vojtkovszky Hedvig Lea 
3. Családi pótlék (Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény 7.a) Taliga Fruzsina, Végh 

Hanga, Laczkó Eliza (Ő betegség miatt nem vett részt a döntőn.) 

4. Darálthús (Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény 7.c) Fenyő Blanka, Kovács 
Rebeka, Kovács Veronika 

Felkészítő tanáruk: Koósné Czene Katalin Andrea 
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Vers- és prózamondó verseny 
 

2021. február 16-án és 17-én rendhagyó módon került megrendezésre az alsó tagozatosok 
számára meghirdetett „Vers- és prózamondó verseny” iskolai fordulója. A járvány miatt sajnos 

csak szűk körben lehetett megtartani a rendezvényt. 17 első-másodikos, 15 harmadik-negyedikes 

kisdiák mutatta be versét, meséjét. A versenyzők és a zsűri tagjai tartalmas délutánok résztvevői 
voltak. A kezdeti izgalmat oldották a hangulatos művek, előadások. Nehéz feladat volt a döntés, 

de megszületett. Iskolánk egyik kis újságírója, Hulitka Emma Tamara, aki a korábbi években 

szintén résztvevője volt ennek a megmérettetésnek, „Különdíjjal” jutalmazta a neki legjobban 
tetsző előadásokat. Köszönjük a szülők támogató segítségét. Gratulálunk valamennyi 

versenyzőnek és a helyezetteknek. 

Eredmények: 

1-2. évfolyam 
1. Balla – Pintér Kata 2.a 

2. Rozmán Száva 1.c 

3. Csörge Luca 1.a 

3. Schablik Hanna 2.a 

Különdíj: Géczi Gordon 2.b 
 

    
 

3-4. évfolyam 
1. Bakos Panna 3.a 

2. Barta Rebeka 4.a 
3. Fülöp Anna 4.c 

3. Magyar Alexa 4.b 

Különdíj: Lénárt Ivett 3.a 
 

    
 
Felkészítő tanító nénik: Budafokiné Kiss Éva, Csetnekiné Valet Zsuzsanna, Marschalkó Mónika, 

Bodócs Péterné, Majlikné Hirka Cintia, Scholtz Katalin, Nagy Istvánné, Ocskó Gabriella 
 

Forrás: http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/index.php?kod=velunk/velunk20_6.php  
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Szép magyar beszéd verseny – Salgótarjáni területi forduló 
 

Második alkalommal szervezte meg iskolánk a Szép magyar 

beszéd verseny Salgótarjáni területi fordulóját. Sajnos a 

járványhelyzet nem tette lehetővé a személyes találkozást, így a 
verseny megszervezése, a tanulók szereplése is új módon – a 

virtuális térben – történt. A fordulót, ha nem is a megszokott 

módon, de talán ugyanolyan színvonalon sikerült lebonyolítani, 
mint eddig. Mindez nem valósulhatott volna meg a jól sikerült 

videófelvételek, valamint a zsűri több éves tapasztalata és önként 

vállalt munkája nélkül. 
 

 

Tanulóink eredményei: 

5-6. évfolyam: 

2.helyezés: Godó Kristóf 5.a, felkészítő tanár: Kadlótné Hulitka Julianna 

2.helyezés: Göröcs Ádám 5.a, felkszítő tanár: Kadlótné Hulitka Julianna 
 

7-8. évfolyam: 

2.helyezés: Somoskői Zalán 8.a, Felkészítő tanár: Majláth Gizella 
 

 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

 

 

A Simonyi Zsigmond helysírási verseny iskolai fordulójára 2021. 

március 3-án és 4-én került sor az eddigiektől eltérően, digitális 

formában.  A több mint tizenegyezer versenyző közül az erdélyi, 

felvidéki, kárpátaljai és vajdasági diákokkal együtt mintegy 
kettőezer-négyszázan folytathatják a versenyt. Az évfolyamok 

iskolai győztesei és a 2. fordulóba továbbjutott tanulók:  

 
 

 

5. évfolyam: 
Ragán Kinga Boglárka 5.a Felkészítő tanár: Kadlótné Hulitka Julianna 

6. évfolyam: 

Berényi Lili 6.a Felkészítő tanár: Majláth Gizella 
Dérer István 6.a Felkészítő tanár: Majláth Gizella 

Paczári Zétény 6.a Felkészítő tanár: Majláth Gizella 

7. évfolyam: 

Al-Assaf Meymoona 7. a Felkészítő tanár: Feketéné Danyi Andrea 

 

Gratulálunk minden tanulónak, akik vállalták a megmérettetést, és akik számára fontos a magyar 
nyelv szeretete, ápolása! 
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AJÁNLÓ 

 

FILMAJÁNLÓ 

 

Tenet 
 

A nem túl sűrűn mozibajáró nézőknek is szinte biztos, hogy 

ismerősen cseng Christopher Nolan neve. A híres rendező olyan 
közönségkedvenc filmeket tett le az asztalra, mint az Eredet, a 

Csillagok között, A Sötét Lovag, és még sorolhatnám. Egyedi 

vízióinak köszönhetően alkotásai ráveszik a nézőt, hogy tornáztassa 
az agyát, és feltegyen magában olyan kérdéseket, amikkel egyébként 

nem biztos, hogy foglalkozna. Nyitott befejezései pedig garantáltan 

hónapokig (vagy évekig) ellátják elméletekkel a rajongókat. 
Módszeresen kerültem az előzeteseket, és a korábban befutott 

kritikákat, nehogy befolyásolják az élményt és a véleményemet még 

idő előtt. Nolan korábbi filmjei során bizonyította, hogy korunk egyik 
legkiemelkedőbb rendezője. Sokszor láthattunk olyan, sikerfilmekre 

nem jellemző megoldásokat, amik méltán kiemelték vetélytársai 

közül. Érdekes, elgondolkodtató koncepciói végig kísérték eddigi karrierjét, és a Tenet sem 
képez kivételt. Legutóbbi filmjén mégis sokszor érződik, hogy inkább egy jól kigondolt blöff. 

Máskor pedig magával ragadó, és azt hihetnénk, a rendező valóban zseni! A cselekmény fő szálát 

nehéz lenne egyértelműen meghatározni. Ami azonban már az elején kiderül, a néző elsősorban 
valamiféle időutazásra számíthat. A főszereplő (John David Washington), akinek a nevét 

egyébként nem tudjuk meg – legyen Főhős – beletenyerel egy titkos összeesküvésbe. A halottnak 

hitt CIA-ügynök feladata lesz megtalálni Andrei Satort (Kenneth Branagh), hogy felgöngyölítse 
az időben visszafelé működő tárgyak és egy lehetséges világvége ügyét. Nos, a történetmesélés 

nem kimondottan az erőssége a Tenetnek. Bár a film nézése közben nem tűntek fel logikai bakik, 
szemfülesebb nézők kiszúrhattak folytonossági hibákat. A sztori helyett inkább magára a 

cselekményre fókuszál a film. Mondanám, hogy legalább ugyanennyire a karakterek is 

középpontba kerültek, de nem lenne teljesen igaz. 
Frink Donát 7.c 
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Vámpírnaplók 

 
A Vámpírnaplók (The Vampire Diaries) amerikai tévésorozat, 

melynek alkotói Kevin Williamson és Julie Plec. Alapjául L. J. 

Smith ugyanazon című könyvsorozata szolgál. A sorozat 2009. 
szeptember 10-én indult az Egyesült Államokban a The CW 

filmcsatornán. Magyarországon 2010. június 25-én debütált az 

RTL Klubon. A sorozat egy természetfeletti lények által kísértett 
Virginia állami kitalált kisvárosban, Mystic Fallsban játszódik. 

Középpontjában a főszereplő, Elena Gilbert (Nina Dobrev), 

Stefan (Paul Wesley) és Damon Salvatore (Ian Somerhalder) 
szerelmi háromszöge áll. Később fény derül a város titokzatos 

múltjára: például felbukkan Elena rosszindulatú hasonmása, 

Katherine (Nina Dobrev) is, aki bosszút forral a város, Stefan, Damon és Elena ellen. 

Rácz Vanessza 8.b 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 

 

A bátorság titka (Geronimo Stilton) 
 

 
Ebből a könyvből arról tanulhatsz, hogyan kell bátornak lenni. Ha 

elolvasod, sok bátorságot gyűjthetsz. Geronimo azt a levelet kapja a 

Tenebrax családtól, hogy menjen azonnal a kastélyba. A könyv végén 
sok jó tanács van azzal kapcsolatban, hogyan kell bátornak lenni. Teszt, 

játékok és Geronimo naplója is. 

A könyvet kikölcsönözhetitek az iskolai könyvtárból is, jó szórakozást 
kívánok hozzá! 

 

Peák Villő 3.b 
 

 

 

Ka Hancock: Üvegszilánkon táncolni 
Részlet a könyvből 

 

„Lucy, minden házasság tánchoz hasonló; időnként bonyolult, 

máskor csodás, ám az idő túlnyomó részében igencsak eseménytelen. 

Mickey-vel viszont lesznek idők, amikor üvegszilánkokon táncoltok 

majd. Fájni fog. Két lehetőséged van: vagy elmenekülsz ez elől a 
fájdalom elől, vagy szorosan összekapaszkodtok, és együtt táncoltok 

át a következő biztos helyre.” 

 
Rácz Vanessza 8.b 
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JÁTÉKAJÁNLÓ 

 

 

Hollow Knight 
 

Alkosd meg a saját utadat a hollow 

knight-ban! Ez egy izgalmas kaland a 
bogarak tönkrement királyságán keresztül, 

ahol sok érdekes barátra lelsz, és fura 

ellenségekkel küzdhetsz majd meg egy 

klasszikus 2D stílusban! Szerezz vadonatúj, 

illetve kreatív mágiákat és képességeket, 

melyekkel tovább tudsz haladni a játékban. 
Fejleszd a kardod, hogy könnyebben túléld 

a nehezebb harcokat is! Ha pedig nagyon 

magabiztos vagy magadban, akkor elmehetsz a kolosszeumba, ahol igazán tesztelheted a 
tudásod.  

Frics Dániel 6.a 
 

 

 

Retró társasjátékok 
 

 

1. Activity 
2. Gazdálkodj okosan! 

3. Hotel 

4. Torpedó 
5. Honfoglaló 

6. Malom 

7. Dáma 
8. Ki nevet a végén? 

9. Lóverseny 

10. Roulette 
 

 

Hulitka Emma Tamara 6.b 
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JÓ ÉTVÁGYAT! 

 

A húsvéti sonka 
 

Hozzávalók: 

 2 kg sonka 

 2 fej vöröshagyma 

 5 gerezd fokhagyma 

 1 kávéskanál bors 

 2 db babérlevél 

 2 dl száraz fehérbor 
 

Elkészítés: 

A sonkát előző este beáztatjuk. Másnap tiszta vízben feltesszük a főni. Hozzáadjuk a félbe vágott 

vöröshagymát, a fokhagymát, a fűszereket, a bort, és forrástól számított 2-2,5 órát lefedve főzzük 

csendesen (ahány kg a sonka, annyi óra a főzés idő). Hústűvel ellenőrizzük, hogy megpuhult-e 
kellőképpen a hús. Ha puhának találjuk, félretesszük és hagyjuk a saját levében teljesen kihűlni, 

majd kiemeljük, megtörölgetjük, és alufóliába csomagolva a hűtőbe tesszük – legalább fél nap időt 

hagyjunk a teljes dermedéshez, kifagyáshoz. A kötöző anyagot szeletelés előtt lefejtjük róla. A 
sonkaléből annyi levet veszünk ki, amennyiben a főzni való tojások megfőnek. Vigyázzunk, a 

tojások ne hidegen a hűtőből kerüljenek bele, mert elrepedhetnek. A maradék sonkalevet leszűrve 

a hűtőben üvegben tárolhatjuk további felhasználásig, bableveshez, káposztaételhez is kiváló. 
 
 

A tavaszi tekercs 
 

Hozzávalók: 

 1 nagy fejvöröshagyma 

 40 dkg darált pulykahús (vagy darált csirkemell) 

 20 dkg káposzta 

 15 dkg sárgarépa 

 4 evőkanál szójaszósz 

 só, bors ízlés szerint 

 4 evőkanál napraforgó olaj 

 2 csomag réteslap 
 

Elkészítés: 

A hagymát apró kockára vágjuk, és az olajon megdinszteljük. A répát és a káposztát gyufaszál 
méretűre vágjuk. A húst a hagymához adjuk, és megsütjük benne. Sózzuk, borsozzuk. Ha kész, 

hozzáadjuk a répát és a káposztát, és pár perc alatt félpuhára sütjük. Szójaszósszal ízesítjük (kb. 

4-5 evőkanálnyi). A réteslapokat széthajtogatjuk, 2-3 réteg legyen egymáson. Arra vigyázzunk, 
hogy ne száradjon ki. Érdemes nedves konyharuhával letakarni. 15x15-ös négyszögekre 

felvágjuk, közepükre teszünk a töltelékből, és két szélét behajtva felgöngyölítjük. Sütőpapírral 

kibélelt tepsire tesszük, olajjal alaposan megkenjük, és forró sütőben aranybarnára sütjük. 
 

Forrás: www.mindmegette.hu, www.nosalty.hu 

Paczári Zétény 6.a 
  

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/voroshagyma
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fokhagyma
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/bors
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/baberlevel
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/szaraz_feherbor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/voroshagyma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/daralt-pulykahus
https://www.nosalty.hu/alapanyag/kaposzta
https://www.nosalty.hu/alapanyag/sargarepa
https://www.nosalty.hu/alapanyag/szojaszosz
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/reteslap
http://www.mindmegette.hu/
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TUDTAD-E? 

 

Víz a városokért – A víz világnapja 
 

Amikor megnyitjuk a vízcsapot, amikor átkelünk a Dunán, vagy amikor fürdünk a Balatonban, 

nyilván nem gondolunk arra, milyen állapotban vannak vízkészleteink, mit tehetnénk minőségük 
javításáért, meddig tarható fenn a jelenlegi, viszonylag jónak mondható állapot.   

Mivel a víz már életünk szerves részévé vált, különleges alkalom kell ahhoz, hogy megálljunk 

egy pillanatra és másképp tekintsünk e természeti kincsre. Az ENSZ 1992-es Rio de Janeiro-i 

konferenciáján a víz világnapjává nyilvánította március 22-ét. Az először 1993-ban megtartott 

rendezvénysorozat életre hívásával a tagországok célja az volt, hogy a figyelmet a Föld 

vízkészletének végességére irányítsák. Ha minden évben ugyanazon a napon kampányokkal, 
rendezvényekkel, akciókkal felhívják a figyelmet a víz szerepének fontosságára, talán 

kialakítható egy állandó odafigyelés és felelősségérzet a társadalomban. Tehát a világnap 

szervezői nem csak a nagy szervezetek, kormányok aktivitására 
építenek, hanem a mikrokörnyezet szemléletében is változást 

remélnek. A rendezvények sokszínűsége mutatja, mennyi 

értelmezése, szerepe, felhasználása van a víznek életünkben.  
A világnap kapcsán minden évben szó esik a vízkészletek 

mennyiségéről, minőségéről, fontosságáról - vagyis 

nélkülözhetetlenségéről. Egy-egy ilyen kampányszerű 
kezdeményezés során gyakran felvetődik, hogy ez egy egyszeri, koncentrált odafigyelés és 

aggodalom a társadalom részéről, ám a rendezvények pont annak erősítését szolgálják, hogy 

beépüljön hétköznapjainkba a felelősségteljes gondolkodás. Így a világnap eszmeisége kiterjed 
többek között a környezetvédelemre, a fenntartható fejlődésre, a gazdaságra, az urbanisztikára, 

településfejlesztésre. Ezen területek szakemberei valamilyen módon mind tehetnek a 

vízkészletek védelméért. Az Európai Unió vizekre vonatkozó legfontosabb törekvéseit a Víz 
Keretirányelv tartalmazza. Ennek lényege, hogy 2015-ig minden felszíni és felszín alatti vizet 

megfelelő kémiai, ökológiai állapotba kell hozni. Ennek értelmében a tagállamoknak megfelelő 

jogi és természeti környezetet kell teremteniük a célok eléréséhez. Az irányelv megvalósulása a 
tagállamok közti együttműködésen, az iránymutatásoknak megfelelő szabályozásokon alapul. A 

végrehajtás fontos állomása a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozása minden országban. 

Hazánkban 2010. május 5-én lépett életbe Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve a 
1127/2010. (V.21.) Korm. határozat mellékleteként.  

Mivel Magyarország rendkívül gazdag édesvízkincsekben, nekünk talán fokozottabban oda 

kell figyelnünk a hétköznapokban is és az évente megrendezendő "vízünnepkor" is e természeti 
értékünkre. A nemzetközi összefogás és együttműködés is elengedhetetlen, hiszen folyóink nagy 

része más országok területén ered. 

 
Frink Donát 7.c 
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5 érdekesség a húsvétról 
 
1.Tudtad, hogy a húsvét a mozgó ünnepek közé 

tartozik? 

2. A nyugati kereszténység húsvétvasárnapja 
legkorábban március 22-ére, de akár április 25-

re is eshet? 

3. A húsvét helyes időpontja gyakran vita 
tárgya volt? 

4. A húsvéthoz mint tavaszváráshoz 

kapcsolható zsidó ünnep héber neve „pészah”? 
5. Hogy Franciaországban és Belgiumban a 

tojásokat nem a húsvéti nyúlhoz kötik, hanem azt mondják: a húsvéti harangok (cloches de 

pâques) pottyantják le őket? 

 

Hulitka Emma Tamara 6.b 
Forrás: 

https://konyvforras.blog.hu/2018/03/26/10_1_erdekesseg_a_husvetrol_amirol_lehet_meg_te_sem_hallottal 

 

 

SPORT, EGÉSZSÉG 
 

Magyar Parasport Napja – február 22. 
Bemutatkoznak a 2021-es Magyar Parasport Napjának nagykövetei 

 
A Magyar Parasport Napját február 22-én, negyedik alkalommal 

rendezte meg a Magyar Paralimpiai Bizottság. Ezúttal is felkértek 

két sportolót, akik a fogyatékkal élők sportjának nagykövetei 
lesznek ebben az esztendőben. Ez alkalommal két Európa-bajnok 

asztaliteniszező vállalta el ezt a nemes feladatot. 

Póta Georgina, kétszeres Európa-bajnok asztaliteniszező csupán 
egyszer volt osztálykiránduláson, akkor is csak egy napra jutott el a 

háromból. Kiemelkedő hozzáállása, alázata, játék iránti szeretete, no 

és persze fantasztikus tehetsége segített abban, hogy 15 éves korára 
már bejárta a világot Koreától Afrikáig, Kínától Amerikáig. Azon kevesek közé tartozik, akiknek 

jól jött az olimpia halasztása, hiszen 2020 júniusában született meg kislánya, és így maradt ideje 

ismételten felkészülni a tokiói sporteseményre. Mottója: A sport rendkívül fontos szerepet játszik 
egészségünk megőrzésében, hiszen sportolni bárki tud határok és akadályok nélkül. 

Szvitacs Alexa már fiatalon, az épek között megkezdte asztaliteniszezői pályafutását. Egy sajnálatos 

eset következtében gyilkos baktérium támadta meg szervezetét. Ezt követően bal alkarját, valamint 
lábujjait amputálni kellett. A junior vb-bronzérmes sportoló ekkor döntötte el, paralimpikon lesz. 

Kitartását, elszántságát remekül támasztja alá, hogy 2019-ben Európa-bajnok lett, amivel kvalifikálta 

magát a soron következő paralimpiára (Tokyo 2020). Az ő szavaival élve: „Korábban az épek közt, 
most a parasportolók közt vagyok. A különbség kisebb, mint gondolnád…” 

Forrás: https://hparalimpia.hu/hirek/2021/02/bemutatkoznak-a-2021-es-magyar-parasport-

nap-nagykovetei  
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HUMOR 
 

Magyar humor 
 

Az utasszállító gép pilótája leszálláshoz készül. Leteszi a gépet, 

csikorognak a fékek, a gép nagy nehezen éppen meg tud állni a 

leszállópálya vége előtt. 

- Nem hiszem, hogy ez a leszállópálya hosszabb lenne 

400 méternél – mondja a pilóta, mire a másodpilóta: 

- Igaz, viszont legalább 5 kilométer széles. 
 

Megy a hadihajó az óceánon, amikor a kapitány fényt lát a távolban. 

A rádióhoz lép, majd a kapcsolat felvétele után utasítást ad: 

- Itt az USS Missouri, Önök felé haladunk, térjen ki 

jobbra 5 fokot! 

- Nem, Önök térjenek ki jobbra 15 fokot! 

- Ha jót akar, azonnal térjen ki, én az USS Missouri 

kapitánya vagyok! 

- Én meg a világítótorony őre. 

Forrás: Kincses Kalendárium 2021, Képek: Internet 

Dérer István 6.a 
 

Witze / Német humor 

 
– Wie heißt der Staubsauger der Tauben? 

– Taubsauger. 
 

– Wie heißt der Zug, den man präferiert? 

– Bevorzug! 

 
Forrás: https://www.nyelvtanulas-online.com/hir/nemet-viccek-ez-komoly/77 

Hulitka Emma Tamara 6.b 

 

English jokes / Angol humor 
 

What do you call people who are afraid of Santa Claus? Claustrophobic 
 

Magyar-angol szótár másképpen: 

Hol a nyuszi? – Hole a new see? 
Van két macskám. – One Kate much 

come. 

Sirálytojás. – Sheer I toy ash. 
Bírlak! – Beer lack! 

Tapéta. – Tap eat a. 
Szól anyu! – Soul a new! 

Tépett varjú van a fán. – Tape at war you 

one a fun. 

 

Why don’t you see giraffes in elementary school? Because they’re all in high school. 
 

Mom: What did you learn in school? Son: Not enough, I have to go back again tomorrow. 
 

Forrás: Internet  

https://www.nyelvtanulas-online.com/hir/nemet-viccek-ez-komoly/77
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MŰVÉSZET 
 

Január 
 

Január egy sikárnak 
Tűnő üres hónap hol 

Nincs ünnep, csak cifrán 
Növő gyászos látszat mit toll 

Koptat e virtuális papíron 

Várva az adrenalint, izgalmat. 
Kegyes hazugságaim írom 

Hogy csak kaptunk egy jutalmat. 
 

Egy jutalmat mit költők hada visz 
A jövő multjába, várva a boldog 

pillanatokat, hisz 

Pár hónap mulva írok e sorhoz 
Valami szépet akár az élet  

És annak értelme mi számunkra 

Ismeretlen, viszont látva a szépe 
Étel termik tálunkba. 
 

A művészet veszi meg figyelme 
e hónapban, mely más szemébe semmi 

Pedig csak a képzelet a szerelmem 

S látom ezzel ezernyi boldog embert 

Az univerzumban mi felfedezetlen. 

Felfedezetlen, ameddig nem versz szemmel 

Olyat ki lát mindent ebben, mi nem 
megtehetetlen 
 

Minden átlátható, minden kis lén 
akár mit figyelsz mindig látsz olyat 

ki hazája ellen támad mondva a tényt: 

Ez csak egy ország. A csapból ő csak ilyet 
folyat. 

Szégyen. Nem láthatja az a csodát 

aki nem tudja mi hol van, és miért 
A föld, ország kontinensek sorát 

Hogy mit is teszünk ezekkel és kiért 
 

Bárcsak Gyerek szemmel látná 

Mindenki a világunk, bárcsak 

Minden ember a szívét tárná 
A januárnak is, hát szállj csak 

a csodában, nyisd a szemed 

Vedd észre hogy mi van körülötted 
És éld át a csodás teled 

Vedd észre mi van mögütted. 

2020. december 17. 

Univerzum 
 

Bárcsak e világ, nem itt lenne 

hol szenvedés lakik a gazban, 
piszkos emberek, ki mocskot tenne 

arra a gyémántra mi lehet, rossz paszban 

Van, de az enyém, senki másé nem lehet. 
Megvédem, bármi áron, 

magad, se más itt nem szólhat bele 

egy csók mi puszta álom 
ajkaimra száll, vele. 

Az iskolák, tudással áldanak, 

tanulmányok, ó, a sok szenvedés, 
hajnalig a szemnek sárgalap, 

Ebből jön egy új nemzedék! 

E korszak vajon mit érhet száz esztendő 
után? Aranyat? Fontot? Dollárt? 

Eme sok kérdés annyit ér, mint most a 
pengő. 

A történelem csak egy vésett irat, 

mi sehol sem teljes, vagy véges. 
Múlt, a jövő a magányban sirat, 

ha az utad választéka nem széles. 

Hiába minden ha veszve van a jelen 
Az a jelen, mit fájdalommal keversz 

az álmokkal a hideg gyepen. 

 
Hazugság bűzölög, vagy tán az élet az. 

Vágysz rá, de úgy sincs vigasz. 

 
2021. február 06. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Szántó Rudolf Tamás 8.d 
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A lebegő szó 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szó. Szegény szó egész nap, minden nap csak 

lebegett egymagában. 

- Ez nem ér – kezdte – a testvéreimet bezzeg dicséri a tanító néni! – siránkozott. 
(Ahogy lebegett itt-ott magában, néha megcserélődtek a betűi.) 

- Pedig én sokkal szebb vagyok, mint ők, csak nem ülök a vonalon! – gúnyolódott. 

- Á, szia! – szólalt meg egy hang. 
- Ö… Ez meg ki volt? – kérdezte a „szó”. 

- Hahó! Itt! 

- Á, szia! – mondta a „szó”. 
- Hát te? Miért lebegsz? – érdeklődött a „szó” barátja, „ósz”. 

- Hát… ez hosszú történet. 

- De „szó” végül elmondta „ósznak”. 

- Ezen könnyen tudunk segíteni! 

Azzal „ósz” fogott egy radírt, kiradírozta „szót” és újra írta. – Köszönöm! 

- Szeretlek, barátom! 
- Én is szeretlek, barátom. 

 

U.I.: Gyerekek! Figyeljetek oda a betűk sorrendjére! 
Vágvölgyi Nóra 3.a 

 

Hajnal 
 

 
 

Prém Diána Jázmin 7.b 
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TÖRD A FEJED! 

 

Az iskolaújság téli számában szereplő kvízjáték nyertesei: 
A nyertesek: 

Szekrényes Ábel 2.a, Tódora Bianka 2.a, Hegedűs Ádám 5.c, Szorcsik Levente Koppány 6.a, 

Szabó Gréta 6.c és Frink Donát 7.c osztályos tanulók. 
Gratulálunk a nyerteseknek, nyereményeiket a könyvtárban vehették át. 

 

Matek fejtörő 

    5 y     

          

          

          

         x 

-5         5 

          

          

          

      

-5 
    

 
 

Titkosírás 
 

Fejtsd meg a titkosírást! Segítség: Minden betűt a magyar ABC-ben az utána következő betűvel 

kell írni (pl. Z=A) A két- vagy háromjegyű mássalhangzók kimaradnak a kódolásból (pl. az 
LY=M). Ezt álló vonalakkal (|GY|) különböztetjük meg a többitől. 

 

Á LÉEWÉOD UÁOUBS|GY|ÁN Á NÁUÉL. = 
_____________________________________________________ 

OÁ|GY|ÓO WBSÓN Á WÁLBDÍÖU! = 

_____________________________________________ 
Dérer István 6.a 

 

Jelöld be a pontokat, majd kösd össze őket! Az 

első az x oldal, a második az y oldal 

jelzőszáma. 

-4; -4, -4; 4, -2; 1, 0; 4, 2; 1, 4; 4, 4; -4, -4; -4 
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KVÍZJÁTÉK  

 

Válaszolj helyesen az alábbi 10 kérdésre, majd megoldásodat dobd be az iskolai könyvtárban lévő 

dobozba (vagy írd meg a kisujsagirok@gmail.com címre), legkésőbb 2021. április 23-ig! 
Eredményhirdetés a májusi iskolagyűlésen! A hibátlanul teljesítők közül 10 szerencsés nyer, és neve 

bekerül következő számunkba. Megfejtéseidet az iskolai újság cikkei alapján válaszold meg! 
 

1. Melyik verseskönyvből való Bartos Erika: Tavaszköszöntő című verse? 

 a) Tollászkodik a tavasz b) Százlábú c) Bóbita 

2. Melyik évben fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt? 

 a) 1821 b) 1848 c) 1823 

3. Mennyi pénz gyűlt össze idén a Piros napon? 

 a) 177.000,- Ft b) 178.000,- Ft c) 78.000,- Ft 

4. Melyik osztály készült farsangi rádiós műsorral? 

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

5. Melyik évben csatlakozott először Magyarország a nőnapi felhíváshoz? 

 a) 1943 b) 1973 c) 1913 

6. Hányadik alkalommal írták ki Salgótarjánban a Jó tanuló, jó sportoló pályázatot? 

 a) 39 b) 38 c) 27 

7. Hányadik alkalommal szervezte iskolánk a Szép Magyar Beszéd verseny területi 

fordulóját? 

 a) első b) második c) harmadik 

8. Ki a Tenet című film főszereplője? 

 a) John David Washington b) Denzel Washington c) Kenneth Branagh 

9. Melyik hozzávaló nem szükséges a tavaszi tekercs elkészítéséhez? 

 a) kókuszolaj b) szójaszósz c) sárgarépa 

10. Melyik országban vélik úgy, hogy a húsvéti harangok pottyantják le a húsvéti 
tojásokat? 

 a) Franciaországban b) Belgiumban c) mindkettőben 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Beküldő neve, osztálya:________________________________ 

 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét, 

majd megoldásodat dobd be a könyvtárban lévő dobozba 2021. április 23-ig! 

 

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) 

  

mailto:kisujsagirok@gmail.com
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A TAVASZI SZÁM SZERKESZTŐI: 

VÁGVÖLGYI NÓRA 3.a 

PEÁK VILLŐ 3.b 

BARNA VENDEL 5.c 

DÉRER ISTVÁN 6.a 

FRICS DÁNIEL 6.a 

PACZÁRI ZÉTÉNY 6.a 

HULITKA EMMA TAMARA 6.b 

PRÉM DIÁNA JÁZMIN 7.b 

FRINK DONÁT 7.c 

RÁCZ VANESSZA 8.b 

SZÁNTÓ RUDOLF TAMÁS 8.d 

 


