
 
 

 

Kedves gagarinos diákok, tanárok, szülők és minden kedves 
olvasónk! 

„Itt van az ősz, itt van újra” –írja versében Petőfi Sándor, aki 

különösen kedvelte ezt az évszakot. Így vagytok ezzel Ti is? 
Reméljük, igen. 

Ez a tanév is változatos programmal vár benneteket. 

Az 5. osztályos tanulók megismerkedhetnek a felsős 
rendezvényekkel, a 8. osztályos tanulók a felvételi, a 

középiskolaválasztás izgalmait élhetik át. 

Örömmel és büszkeséggel nyújtjuk át iskolaújságunk legújabb számát. Diákjaink sokoldalú 
érdeklődési körét bizonyítják a változatos témájú cikkek. 

Az iskolaújság idei első száma új szerkesztőséggel jelent meg. A szerkesztőség tagjai nagyrészt 

4. és 5. osztályos diákok. Szándékunk továbbra is, hogy az évente négy alkalommal megjelenő 
kiadvány teljes mértékben az iskolai élet mindennapjait, a diákok változatos tevékenységeit, 

önálló alkotásait mutassa meg. Szerkesztőségünk szeretettel várja mindazokat, akik kedvet 

éreznek az íráshoz, és szívesen megosztanák gondolataikat vagy alkotásaikat az újság lapjain. 
A 2022/23-as tanévre kívánunk nektek kitartást, szorgalmat, jó egészséget! És persze jó olvasást! 

 

Julika néni 
 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van ujra 

 
Itt van az ősz, itt van ujra, 

S szép, mint mindig, 

énnekem. 

Tudja isten, hogy mi okból 

Szeretem? de szeretem. 

 

Kiülök a dombtetőre, 
Innen nézek szerteszét, 
S hallgatom a fák lehulló 
Levelének lágy neszét. 

 

Mosolyogva néz a földre 
A szelíd nap sugara, 
Mint elalvó gyermekére 
Néz a szerető anya. 

 

 

És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal 

meg; 
Szeméből is látszik, hogy 

csak 
Álmos ő, de nem beteg. 

 

Levetette szép ruháit, 
Csendesen levetkezett; 
Majd felöltözik, ha virrad 
Reggele, a kikelet. 

 

Aludjál hát, szép természet, 
Csak aludjál reggelig, 
S álmodj olyakat, amikben 
Legnagyobb kedved telik. 

 

Én ujjam hegyével halkan 
Lantomat megpenditem, 
Altató dalod gyanánt zeng 
Méla csendes énekem. – 

 

Kedvesem, te űlj le 

mellém, 
Űlj itt addig szótlanúl, 
Míg dalom, mint tó fölött a 
Suttogó szél, elvonúl. 

 

Ha megcsókolsz, ajkaimra 
Ajkadat szép lassan tedd, 
Föl ne keltsük álmából a 
Szendergő természetet. 

 

(Erdőd, 1848. november 17-30.) 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Magyar népmese napja – szeptember 30. 
 

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság 
felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos 

a népmesék fennmaradása és a mesékben élő 

bölcsesség tovább hagyományozása, hogy 
csatlakozzon egy kezdeményezéshez, amely 

szerint szeptember 30. – Benedek Elek születés-

napja – legyen a népmese napja. 
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 

30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a 

könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a 
meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind 

a magyar, mind más népek meséi felé. 

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk 
örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül 

néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. 

Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük és 
adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig 

érvényes, értéke, unokáink számára is teljesen 

megőrzendő, mesebeli kincseket!” (Részlet a 

Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 

Már hagyomány iskolánkban, hogy megemlékezünk erről a napról. Ebben a tanévben, 

szeptember 30-án, pénteken délelőtt felső tagozatos tanítványaink ellátogattak az alsós 
osztályokba, hogy mesét olvassanak kisiskolás társaiknak. A kisdiákok örömmel hallgatták a 

meséket.  
Budafokiné Kiss Éva  

 
Csatlós Áron 4.a  
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Fotókiállítás, megemlékezés a zene világnapjáról 
 
Iskolánkban már hagyomány, hogy 

megemlékezünk a zene világnapjáról, és ezen a 

napon nyitja meg első kiállítását a Gagarin Galéria. 
Idén első alkalommal október 3-án megnyitotta 

kapuit galériánk. Varga Tamás, salgótarjáni fotós 

„Templomok” c. gyűjteménye került aulánk falára, 
melynek gondozói Harsányi Szilvia és Dombi 

Sándorné alsó tagozaton tanító pedagógusaink. Az 

alkotóról és annak munkáiról Homoga József, a 
Nógrád Megyei Fotóklub elnöke osztotta meg 

velünk gondolatait. 

A zene világnapjáról is megemlékeztünk. Furulya duettet 
hallhattunk Berényi Lili és Berényi Janka 8. évfolyamos 

tanulók előadásában. A műsorban fellépett iskolánk kórusa is. 

Nagyszerű alkalom volt ez tehetséges diákjainknak arra, hogy 
közönség előtt is megcsillogtassák tudásukat. 

A művészeti iskola pedagógusa, dr. Barabásné Morvai Tímea, 

illetve két kórusvezetőnk Csetnekiné Valet Zsuzsanna és 
Kövesdi Krisztián segítették a gyerekek felkészítését. Együtt 

örülhettünk tanítványaink sikerének és a kiállított hangulatos 

fotóknak. 
 

Éva néni 

 

 

Újságírók 2022-ben 
 

 
Mint minden évben, most is sok kis új arc lépett be a 

kisújságírók világába. Nagyon örülünk, hogy ennyi diákot 

érdekel az újságírás. Most is sok érdekes rovat, rejtvény, 
színező kerül az őszi számba. Érdemes figyelemmel követni, 

mert iskolánk tanulóiról, tanárairól is olvashattok. Ne 

feledjétek, ha kedvetek támad írni, akkor, jelentkezzetek! 
Legyél 4.-es, 5.-es, 6.-os, 7.-es vagy 8.-os. Jelentkezz, ha 4.-es 

vagy Csilla néninél a könyvtárban, ha pedig felsős, akkor Julika 

néninél! 

 

 

 
 

Hulitka Emma Tamara 8.b 
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Zánkai kirándulásunk 
 

A hatodik évfolyam egy része és a 8.a 
tanulói szeptember 28-tól 30-ig élvezhették 

a Zánkai Erzsébet-tábor adta lehetőségeket. 

Mi voltunk az utolsó turnus, ezért sok 
mindent már nem tudtunk kipróbálni, és az 

időjárás sem kedvezett nekünk. Minden 

más viszont nagyon szuper volt: pl. a 
diszkó és a Kávészünet koncertje, a 

kutyashow, ahol a kutyák és gazdáik 

bemutatóját láthattuk. Nekünk az is tetszett, 
hogy lementünk a Balatonpartra 

kisvonattal. Személyes kedvenceim az étkezések voltak, bár sokan azt mondják, hogy nekik nem 

ízlett az étel. A szobák is jók voltak, bár az esős időjárásnak köszönhetően elég nehezen tudtuk 
tisztán tartani őket. Nekünk volt egy plusz programunk is, hiszen sikerült elveszítenünk a 

szobakulcsot: ezért mi kulcskeresésen is részt vettünk. 

Varga Sándor 6.a 
 

Kalandozás a múltban! 
Az ötödik évfolyam tanulói október 4-én 

Ipolytarnócon jártak. A Bükki Nemzeti Parkhoz 
tartozó Ősmaradványok kiállítás sok-sok látnivalót 

tartogatott számunkra. Kicsik és nagyok is megtalálják 

itt a megfelelő szórakozást. A belépőjegyek 
megváltása után kezdtük meg barangolásunkat. 

A Miocén Park bejáratánál egy hatalmas ál-

kardfogú bestia fogadott minket.  
 

Sétánk során ősállatok életnagyságú szobrai 

repítettek vissza az időben. A geológiai tanösvényen 
részletes ismertetőt kaptunk a korabeli élővilágról. Találkoztunk megkövült fával és tengeri 

lerakódással is. El tudjátok képzelni, hogy ezen a területen több millió éve őstenger hullámzott? 

Ennek bizonyítékai az itt megtalált cápafogak és egyéb tengeri élőlények maradványai. Az 
egykori vízpart körül felfedezték miocénkori ősállatok lábnyomait, amiket a vulkánkitörésből 

lehulló hamu őrzött meg. Hihetetlen, hogy szinte a szemünk előtt játszódnak le az akkori 

események! Hologramok segítségével még jobban el tudjuk képzelni az akkori erdő állatvilágát. 
A 4D-s moziban egy „időgépben ülve” repülünk vissza a 17 millió évvel ezelőtti miocén erdőbe, 

ahol életnagyságban találkozhatunk a medvekutyával és még sok más ősállattal. Lemerülünk a 

tengerbe is. Persze mindezt teljes biztonságban a mozi székében ülve tehetjük meg. A film után 

a lombkorona sétányon gyönyörködhetünk a madarakban, és ha szemfülesek vagyunk, akár 

megfigyelhetünk egy-egy ugrándozó mókust is.  

Levezetésként pedig jólesik néhányat csúszni a kanyargós 
csőcsúszdán.  

Ha a túra során megéheztél, a büfé csak rád vár a sok 

finomsággal.  
A fogadóépületben készíthetsz emlékérmet, az ajándékboltban 

pedig vásárolhatsz is valamilyen emléket! 

Ha Te ellátogatsz Ipolytarnócra, igazán izgalmas kalandokban 
lehet részed. 

Kovács Julianna 5.a 
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Spanyolországi élményeim 
 

Egy évre kiköltöztünk a családommal Spanyolországba. Ebben a cikkben az ott szerzett 
élményeimről, tapasztalataimról fogok beszámolni. 

Még tavaly nyáron, augusztusban indultunk egyéves kalandunkra. 

Az utazásunk három napig tartott autóval, 5 országon át. Az utunk 
során Olaszországban a Garda-tavat, Franciaországban pedig Monte 

Carlo-t néztük meg. A harmadik nap délután megérkeztünk Orihuela 

Costára, az úticélunkhoz, ahol laktunk. A ház, amit béreltünk, nagyon 
szép környezetben található, közel volt az iskola és a sportcentrum is. 

Az iskolakezdés előtt volt még három hetünk felfedezni a 

tengerpartokat és a várost. Ebben a három hétben minden hétvégén 
elmentünk teniszezni, kosarazni, pingpongozni és úszni. Sok 

teniszedzésem volt egészen a tanév végéig. 

A város, ahol laktunk, Spanyolország száraz mediterrán éghajlatához tartozik. A nyár 
esőmentes és forró, télen viszont 13 fok a leghidegebb. Október 31-én is lehetett még fürdeni a 

tengerben. Az éghajlatnak köszönhetőén még télen is 

virágoznak a növények, és színes papagájok röpködnek. A 
lakások többségében nincs központi fűtés, klímával 

melegítettünk a lakásban hűvösebb idő esetén. 

Az iskola rendezett, tiszta volt. Az első nap, amikor 
bementem, nagyon izgultam, hogy nem fog érteni senki, de 

a tanárok sokat segítettek, és angolul megértettük egymást. 

Az osztályomban csak egy spanyol diák volt, a többiek a 
világ minden tájáról érkeztek. Volt indiai, fülöp-szigeteki, 

argentin, ír, angol, stb. osztálytársam. Ott a tanórák 

háromszor 45 percesek, majd fél óra szünet, aztán megint háromszor 45 perc egyben. A tanév 
három harmadévből áll. Nem értettem sok mindent az elején, de idővel már kezdtem érteni a 

többieket. Év közben egy alkalmazáson tanultam a spanyol nyelvet, illetve az iskolában a 

nyelvtan órákon egy tanársegéd külön foglalkozott azokkal a 
gyerekekkel, akik nem beszéltek még spanyolul. A kedvenc 

tanórám a tesi és a matek volt. Tesi órákon minden héten egy-egy 

új csapatjátékot talált ki a tornatanár, ebben az egész osztály részt 
vett. A matekhoz pedig nem kell nagy nyelvtudás, csak a 

szöveges feladatokhoz, de volt lehetőség arra, hogy ha valamit 

nem értettem, akkor tableten lefordíthattam. Sok csoportfeladatot 
kaptunk például etikán, amelyeket élveztem. A harmadik 

harmadévben pedig már nagyjából el tudtam mondani spanyolul, 
amit akartam. Az utolsó napon fürdőruhában kellett menni, mert 

egész nap vizes csapatjátékokat játszottunk az udvaron. Amikor 

vége lett az iskolának, akkor jöttek látogatni ismerősök, barátok 
és rokonok, nekik megmutattuk a környéket, a tengerpartokat, 

fürödtünk a medencében, és elmentünk közeli várakba is. Mindig nagyon vártam a rokonokat, 

barátokat, mert hiányoztak, és külföldön kevés magyarral találkoztunk. 
A tervezett egy év elteltével hazajöttünk, mert itthon várt a családunk, a barátaink és a régi 

életünk. 

 
Bakos Milán 7.a 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK! 

 

 
2022. szeptember 22-én az országos versenyhelyezett diákok részére 

adományozott „Salgótarján város ifjú tehetsége” elismerő címben 

részesült Turcsányi András, iskolánk 8. b osztályos tanulója. A 
megyeszékhely önkormányzata immár több mint egy évtizede, 

minden esztendőben díjazza a sikeres tanulókat, illetve az őket 

felkészítő pedagógusokat. 

Gratulálunk! 

 

 
 

ÜNNNEPEK 
 

Szüret 
 

A szüret időpontja a 18-19. században 

hagyományosan meghatározott volt, valamilyen 

jeles naphoz kötődött Szent Mihálytól (szeptember 

29.) Simon-Júdás (október 28.) napjáig. Az Alföld 

több vidékén Szent Mihály-napkor kezdték a 
szüretet. A Dunántúl nagy részén és Erdélyben 

Terézia (október 15.), a Balaton és Kőszeg vidékén 

Orsolya (október 21.), Tokaj-Hegyalján Simon-
Júdás (október 28.) napján. 

A kisebb szőlőkben ma is a család meghívott segítőkkel szüretel. A házigazda, a tulajdonos 
vendégül látja a szüretelőket étellel-itallal, a szőlőből, mustból kóstolót vihetnek haza. Nagyobb 

szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat hagyományosan a bortermő vidékeken rendeznek. 

A Tokaj-Hegyalján megrendezett szüreti mulatságok ma is élnek, idegenforgalmi 
látványosságok. A felvonulás élén két leány halad, köztük egy legény, aki az ún. kapáscímert 

viszi. Mögöttük megy a két sáfár, utánuk pedig két legény a baksus figuráját viszi. A baksus 

hordón keresztbe tett lábbal ülő figura, lopótökkel és pohárral. Őket követik a szőlőkoszorút vivő 

lányok, szekéren, vontatón. Leányok, legények, gyerekek kereplővel zajonganak. A felvonulás 

résztvevői között maszkos alakok is vannak. Például nőnek öltözött férfi, aki a nézők karjára 

rafiát köt, s akinek megváltásul fizetni kell. 
Az első Badacsonyi Szüretet 1964-ben rendezték meg, mely azóta is a régió legimpozánsabb őszi 

rendezvénye, a nyári szezon méltó zárása. A rendezvényen a vendégek megkóstolhatják a helyi 

borosgazdák karakteres borait, és megtekinthetik az ország leghosszabb szüreti felvonulását. 
Salgótarjánban két helyszínen is színes programokkal várták október 9-én az érdeklődőket: 

a Kemerovói Szüreti Mulatságot immár negyedik, míg a Pintértelepi Napot harmadik 

alkalommal rendezték meg. 
Forrás: https://www.arcanum.com 

Fülöp Anna 6.c  

https://www.arcanum.com/
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Halloween 
 

A Halloween eredete az ősi kerta Samhain 
fesztiválra vezethető vissza. A kelták hite szerint 

október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek az 

élők világába. Ilyenkor a kelta papok meg tudták 
jósolni a jövőt, hatalmas szent tüzeket raktak, ahol az 

emberek áldozatot mutattak be az isteneiknek. 

Amerikában az 1900-as évek elejétől vált egyre 
népszerűbbé, majd a legkedveltebbé halloween 

ünnepe. A mai halloween fesztivál legnépszerűbb 

elemei a boszorkányok, a kísértetek, fekete macskák, 
mitikus természetfeletti lények, tündérek, koboldok és egyéb rémségek seregei. Később római 

és keresztény elemekkel is kiegészült. 

Sokak szerint Magyarországon nincs Halloween, hanem Mindenszentek van. Pedig igenis jelen 
van kicsiny országunkban, ami korántsem mindenszentjeink és a hallottaink meggyalázása. 

Ugyanis a három ünnep egy tőről fakad a pogány korból. 

Október 31. – halloween 

November 1. – mindenszentek 

November 2. – halottak napja 

Halloween jelképei: töklámpás, csontváz, szellem, boszorkány, fekete macska, pók, denevér, 
madárijesztő. Gyerekek!!! Csokit, vagy csalunk! 

Forrás: Internet 

Vágvölgyi Nóra 5.a 

 

KÓSTOLÓ 

 

Egyik legnépszerűbb programunk a kisújságírók 

megbeszélésein a különböző finomságok kóstolása. 
Ebben a tanévben elsőként a mézek kóstolására esett a 

választásunk. Közel 20 különböző ízű, ízesítésű méz 

érkezett a 
kóstolásra, 

mindenki 

legnagyobb 
örömére. Hat kisújságíró hozta be mézeket, a felnőttek 

közül pedig Csilla néni fenyőrüggyel ízesített mézét is 
megkóstolhattuk. Ebben az ízkavalkádban nagyon nehéz 

volt sorrendet felállítani, egy méz azonban kiemelkedett 

a sok közül, ez pedig Nóri levendulás méze volt, mind 
ízre, mind illatra csodálatos volt. Három további méz 

kapott még sok szavazatot, ezek: Bianka 

napraforgóméze, Emma repceméze és Zsófi virágméze. 
A mézek köztudottan gyógyhatásúak, egy-egy ízesített méz pedig konkrét betegségekre is 

kiváló. 
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KÖNYVAJÁNLÓ 
 

 

 

Lois Duncan: Kutyaszálló – Minden kóbor kap a jóból 
 

A tizenegy éves Andi imádja a kutyákat. Családjával Alice 
nénihez költözik, aki allergiás a kutyákra. Így hát nem vihette 

magával szeretett kutyáját, Bebét. Egyszer aztán egy kutya téved a 

házukba, aki lefial a gardróbba. Nemsokára a lány a tizenkét éves 
bátyjával, Bruce-szal a kutyát (akit Pénteknek neveztek el) 

átköltöztetik a szekrényből egy elhagyatott házba. Pár nap múlva a 

kutyaszállóba új vendégek érkeznek: Vörös Vándor, a gyönyörű ír 
szetter, akinek otthon rossz sora volt, őt az iskola előtt, maradékokon 

élő Maci nevezetű eb követi, akit otthagyott a gazdája, majd érkezik 

még öt bullmasztiff kölyök, akiket tulajdonosuk nem szándékozik 
megtartani. Vajon meddig marad titokban a kutyaszálló? Milyen 

bonyodalmak várnak rájuk? Kiderül, ha elolvasod a könyvet.  

 
 

Kovács Julianna 5. a. 

 
 

Lucy Daniels: Egy tökéletes nap 
 

 
 

 

Részlet a könyvből: „Anni aggodalmában topogva figyelte, ahogy 
Reményi doktor és felesége Csillagot vizsgálják. A teknőctarka 

cica a Noé állatrókház vizsgáló asztalán feküdt. Most ébredt fel az 

altatásból, még félálomban volt, aranyszínű szemeit félig 
lenhunyta. Apró, rózsaszín nyelve hegye kilógott a szájából.” 
 

Szabó Kitti 4.a 
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TUDTAD-E? 

 

 

A tacskó 
 

 
 

A dachshund német eredetű szó jelentése: tacskó. A tacskó rövidlábú, kistermetű vadászkutya. 
Több fajtája is van. 12-16 évet is élhetnek.  

A tacskókat méretek, színek és szőrváltozatok alapján különböztetjük meg.  

Méretei: standard, törpe és nyúlász.  
Szőrváltozatok: rövidszőrű, hosszúszőrű és szálkásszőrű.  

Színei: fekete-cser, barna-cser, fekete-tíger, barna-tíger, vörös és harlekin.  

Nagyon okos, játékos, makacs, aktív és merész kutyafajta. Viszont imádják a saját hangjukat 
hallani, ami rengeteg ugatáshoz vezethet. 

A tacskókat régen borzkutyáknak nevezték, mert eredetileg borzok vadászatára tenyésztettek 

ki Németországban. Viktória brit királynő imádta a fajtát. Picasso kedvenc kutyája egy „Lump” 
nevű tacskó volt. 

 

Forrás: https://.kutyazona.hu 
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Tacsk%C3%B3 

Molnár Kamilla 5.a 
 

 

 
  

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Tacsk%C3%B3
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Interjú egy méhésszel 
 
 

- Szép napot! Feltehetek Önnek 

néhány kérdést? 
- Jó napot kívánok! Persze, 

megengedem. 

- Köszönöm! Mióta méhészkedik? 
- 2011. tavaszától. 

- Milyen méhészeti termékeket állít 

elő? 
- Repce-, akác-, vegyes-, virág- és 

napraforgó mézet, propolisz 

tinktúrát, méhpempőt és 
mézkenyeret. 

- Mi az a propolisz pontosan? 

- A propoliszt a méhek állítják elő, a fák rügyei nedveiből. A méhszurok antibakteriális hatású 
és vírusölő. 

- A méhszurok/propolisz jót tesz az embernek? 

- Igen! Csak természetes összetevőket tartalmaz, erősíti az immunrendszert, megöli a 
baktériumokat. 

- Hány családja van? 

- Nekem éppen 60 méhcsaládom van. 
- Szokta olvasni a Suliújságot? 

- Igen, szoktam. Sok jó cikk van benne. 

- Van kedvenc rovata? 

- Van a kedvencem: a „Tudtad-e?” Sok mindent megtudok belőle. 

- Nem bánja, ha benne lesz az újság őszi számában? 

- Nem bánom, sőt örülök neki! 
- Köszönöm a válaszait! 

- Nagyon szívesen! Örülök, hogy segíthettem! 

 
Vágvölgyi Nóra 5.a 

 

 

A mézről, méhekről 
 

Tudtad, hogy a méz az egyetlen olyan étel, ami 

tartósítás nélkül sem romlik meg? Rengeteg 

vitamint tartalmaz: zsírsavat, B1, B2, B5, B6, B9 

és C vitamint. Sokan nem szeretik a mézet, pedig 

nemcsak finom, hanem egészséges is. Jó a sebek 
fertőtlenítésére, baktériumölő, cukorbetegek is 

ehetik a megfelelő szabályok, és mennyiségi 

korlátok mellet. Az ókori Egyiptomban a méz 
volt az egyik legnépszerűbb gyógyszer. „A 

kevesebb több. A mentes jobb.” 

 
Forrás: Internet 

Vágvölgyi Nóra 5.a  
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A népmesékről 
A népmese a szóbeli költészet legnagyobb 

műfajcsoportjainak egyike, aminek mondanivalója valami 

általános, örök érvényű igazság. Magában foglalja az 

állatmese, legendamese, valódi mese, bolondmese 
műfajait. A népmesék számos szállal kapcsolódnak az őket 

alkotó társadalomhoz, az adott világképhez, hiedelemhez. 

A mesemondók többnyire a paraszti réteghez tartoztak, de 
a népmesék nem kötődnek szorosan a paraszti rétegekhez. 

A népmese az élőbeszéd művészete. A mesének az 

elmondó és a hallgató is részese. A kifejező eszközök a 
beszéd és az azt követő gesztusok és mimika. 

A magyar ősköltészetnek feltehetőleg része volt a 

népmese hősmese illetve bolondmese formájában. 
A honfoglalás idején már valószínűleg varázsmeséink és 

tünrdérmeséink is voltak. 

A 16. században jelentek meg az első népkönyvek. A 18. 
században a Grimm fivérek gyűjtése nagyon népszerű volt a polgárok körében Magyarországon. 

Napjainkban még mindig a gyermekek mulattatására, nevelésére szolgál. 

Számos népmesénk őrzi a búzatermesztés és a kenyérsütés technológiáját: Két bors ökröcske, 
Kicsi dió. 

1855-ben Pesten a Heckepast Gusztáv nyomdájában Erdélyi János magyar ügyvéd, költő 

esztéta, népköltési gyűjtő kiadott egy képes kiadású magyar népmese gyűjteményt. Benne 
többek között: A liliomleány, A fekete kisasszony és a János vitéz találhatóak. 

Magyarországon Benedek Elek születésnapja a népmese napja. Tehát szeptember 30-án 

ünnepeljük. 

Jánosi Zsófia 4.a 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Rajzok: 4.a osztály  
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HUMOR 
 

Magyar humor 
 

Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét. 
Matek egyes, durr egy pofon. 

Olvasás egyes, durr egy pofon. 

Ének ötös, durr egy pofon. 
A gyerek méltatlankodva így szól: 

- De apa, ének ötös, miért kaptam a 

pofont? 
- Mert két egyes után még volt kedved 

énekelni. 

 
A bogarak fociznak a réten. A hőscincér 

odamegy az egyik, padon ülő bogárhoz és 

megkérdezi: 
- Te miért nem játszol? 

- Nem látod? Én vagyok a cserebogár. 

 
 

Szabó Kitti 4.a 

 
 

Feleség a férjnek: 

- Nézd, hogy háborog a Tisza! 
- Persze, mert most dobtam bele a 

süteményt, amit anyád sütött!  
 

Gizike, nagyon szépen fejlődik az 

osztályod! Arra a kérdésre, hogy ki volt  
a legnagyobb királyunk, már csak öten 

írták, hogy a Burger King.

Paczári Zétény 8.a 

 

 

Witze / Német humor 
 

Was hat denn der Artzt gesagt? -, fragt Frau Schafer ihren Mann. 

„Em meint, ich soll mit dem Fussballspielen aufhören.” 
„Ist was mit deinen Beinen?” 

„Nein, aber er hat mich spielen gesehen.” 

 
- Hast du eigentlich deine Fahrprüfung bestanden?, fragt Jochen seinen Kumpel. 

- Keine Ahnung, Der Fahrlehrer ist noch bewusstlos. 

 
Hulitka Emma Tamara 8.b 

 

 

English jokes / Angol humor 
 

Why the river is the richest? Because it has got two banks. 

Holy cow!:  
A pair of cows were talking in the field. One says, „Have you heard about the mad cow disease 

that’s going around?” 

„Yeah,” the other cow says. „Makes me glad I’m a penguin.” 
 

Kovács Julianna 5.a 
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Így neveld a kistesódat… 
 
Ha van kistesód, akkor ezeket a tanácsokat fogadd meg: 

- Ha a kistesód alszik, használd ki, mert ez a kis idő aranyat ér. Ilyenkor játszhatsz azokkal a 

játékokkal, amiket eddig dugdostál előle. 
- Ha ez az idő nem volt elég, adj neki öt gumit. Egy idő múlva az összes az ujján lesz. 

- Ha a boltban venni szeretnél valamit, súgd a fülébe. Elmondja anyának és ő megveszi. 

- Ha babás meséket néz, szoktasd rá a kedvenc mesédre. Ezentúl mindennap nézheted. 
Hogy mindezt honnan tudom? Tapasztaltam. 

- Ha már megunod vele a játékot, akkor kapcsolj neki mesét. 

- Ha eltörsz valamit, nyugodtan rá foghatod, mert őt nem fogják leszidni. 
 

És mi a helyzet a nagytesóval? 
 

- A nagytesók általában mérgesek. Ilyenkor kerüld őket két méteres körzetben. 
- Ha nem sikerül őket kikerülni, maradj észrevétlen. 

- Eszedbe ne jusson kopogtatás nélkül a szobájukba bemenni! 

- A csokidat dugd el előlük, mert bármit képesek felfalni. 
- Ha felébreszted őket, fuss az életedért. 

- A nagytesók kedvenc élőhelye a fürdőszoba. Órákig képesek áztatni magukat. 

- Azért a nagytesók is tudnak rendesek lenni. Csak azt nem tudom, hogy mikor. Azt még nem 
tapasztaltam. 

Rónay Lilla 4.a 

 
 

DIVAT 

 

Ősszel is színesen! 
 

Ha visszafogottabb 

farmert keresel, ezt 

ajánlom! 

Ha még nem találtál 

pólót őszre, ez jó 

lesz. Ugye? 

Nadrág, ami 

kényelmes és meleg 

is. 

Persze a fiúk se 

maradjanak ki a 

batikolásból. 

 

 

 

 
 

Rónay Lilla 4.a 
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JÓ ÉTVÁGYAT! 

 

Vaníliapudingos croissant 
 

Hozzávalók 12 darabhoz: 

- 1 csomag vaníliás pudingpor (40 g-os kiszerelés) 
- 300 ml tej 

- 120 g cukor 

- 2 csomag élesztős leveles tészta (470 g-os kiszerelés) 
- 1 db tojás 

 

Elkészítés: 

A vaníliapudingos croissant elkészítéséhez először a pudingot egy 

lábasba szórjuk, hozzáadunk egy kis tejet, csomómentesre keverjük, 

majd felöntjük a maradék tejjel, belerakjuk a cukrot, és közepesen 
erős lángon, pár perc alatt, kevergetve pudingot főzünk belőle. 

Belerakjuk a vajat, átkeverjük, és hagyjuk langyosra hűlni. 

A leveles tésztákat kitekerjük, és 5-5 db háromszöget vágunk belőlük, a széliken lévőket pedig 
összeillesztjük, így kapunk összesen 12 db háromszöget. A háromszögek alján elosztjuk a 

pudingot, majd feltekerjük a háromszögeket. Lekenjük őket lazán felvert tojással, és 180 fokra 

előmelegített sütőbe toljuk 18-20 percre. Hagyjuk legalább langyosra hűlni, mert a töltelék ilyen 
könnyen megégetheti a szánkat. 

Forrás: www.streetkitchen.com 

Varga Sándor 6.a 
 

Szilvás morzsasütemény 
 

Hozzávalók: 

12,5 dkg vaj 

12,5 dkg liszt 

10 dkg cukor 
50 dkg szilva 

Elkészítése: 

A szilvás morzsasüti tésztájához a vajat elmorzsoljuk a liszttel, 
hozzáadjuk a cukrot, és tovább morzsolgatjuk az ujjaink között. 

A szilvát kimagozzuk, félbevágjuk, lecukrozzuk, összekeverjük, 

majd egy akkora sütőtálba tesszük, aminek bőven ellepi az alját, 
majd rámorzsoljuk a vajas-lisztes keveréket. Betesszük a 180 fokra előmelegített sütőbe, és addig 

sütjük, amíg a teteje megpirul. 

Paczári Zétény 8.a 
 
  

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vaj/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/liszt/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/cukor/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/szilva/
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Sütőtökös-diós muffin 
 

Hozzávalók 12 darabhoz: 
Muffin: 
130 g liszt 

2 tk. sütőpor  
100 g darált dió 

1 kk. fahéj 

fél citrom héja 
100 g sütőtök (nyersen) 

100 g nádcukor 
2 kisebb tojás 

100 ml étolaj 

150 ml tej 

Krém: 

120 g fehér csokoládé 
120 g natúr sajtkrém 

(pl. Philadelphia vagy 

mascarpone) 
fél citrom héja 

fél rúd vanília 

 

A muffinokhoz a sütőtököt aprítógépben finomra aprítjuk vagy nagylyukú reszelőn lereszeljük. 

A sütőtökkel elkeverjük a lisztet, a sütőport, a darált diót, a fahéjat és a lereszelt citromhéjat. 
Egy másik tálban összekeverjük kézi habverővel a nedves hozzávalókat: a nádcukrot, a tojásokat, 

az olajat és a tejet. 

3. A nedves hozzávalókat a lisztes keverékkel összeforgatjuk. Egy muffintepsit kibélelünk 
kapszlikkal, és a mélyedésekben elosztjuk a tésztát. A muffinokat 180°C-ra előmelegített 

sütőben kb. 20 perc alatt megsütjük, tűpróbával ellenőrizzük, átsültek-e. Hagyjuk 

szobahőmérsékletűre hűlni. 
4. A krémhez a fehér csokoládét megolvasztjuk és hozzákeverjük a szobahőmérsékletű 

krémsajtot, a citromhéjat és a vaníliarúd kikapart magjait. A krémet kb. negyedórára hűtőbe 

tesszük, majd csillagcsöves habzsák segítségével kis habrózsákat nyomunk a muffinok tetejére. 
 

Forrás: Internet 

Tódora Bianka 4.a 
 

Gesztenyés keksztekercs 
Hozzávalók: 

Kekszes alap: 

50 dkg darált háztartási keksz 

40 dkg vaj/margarin 
4 ek kókuszreszelék 

4 ek porcukor 
4 ek cukrozatlan kakaópor 

1 dl kávé/tej 

rumaroma ízlés szerint 

 

Krémhez: 

2 cs gesztenyemassza 
24 dkg vaj/margarin 

20 dkg porcukor 
2 ek kókuszreszelék 

pici rumaroma 

 

Elkészítés: 

A barna kekszes alaphoz a hozzávalókat egy nagyobb méretű tálban összedolgozzuk, majd fél 
órára betesszük a hűtőbe, amíg a krémet elkészítjük. 

A krémhez első lépésként a vajat a porcukorral habosra keverjük, majd összedogozzuk a villával 

összetört gesztenyemasszával, a kókuszreszelékkel, valamint – aki szereti – a rumromával. 
A barna kekszes alapot (2-3 felé véve, hogy több rudat kapjunk és könnyebb legyen vele 

dolgozni) kókuszreszelékkel megszórt folpack fólián (vagy alufólián) kinyújtjuk, megkenjük a 

krémmel, majd szorosan feltekerjük. 
A kész tekercseket hűtőben néhány órát pihentetjük, majd szeleteljük. 

Lantos Zsófia 4.a  
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MŰVÉSZET 

 

 

Rajz-rajzművészet 

 
 

 
 

 
A rajz általában ceruzával, tollal, tussal, vagy krétával készített 

szabadkézi művészeti vagy mérnöki alkotás. A művészi rajz a 

képzőművészeten belül a grafikához tartozik. Lehet önálló mű, vagy 

más képzőművészeti, illetve iparművészeti ághoz tartozó alkotásnak 

eleme. A művészet mindenkinek mindig mást jelent. Valakinek a 

mozaikok jutnak eszébe, valakinek a festészet, valakinek a sima 
ceruzarajz. Viszont mindegyik 

gyönyörű a maga módján, 

akármilyen is legyen. Csak sima 
gyakorlással akármelyik fajtáját 

el lehet sajátítani. Akár 
hobbiként gyakorolhatod, akár a 

jövőben valamilyen kapcsolata 

lehet azzal a munkával, ami 
majd lenni akarsz! Egyszerűen 

türelemre és gyakorlásra van 

szükség és kész! Viszont mindenkinek más stílus lesz az, 

amit le is tud rajzolni. Idő kell hozzá és majd rájössz! Ha 

esetleg kedvet kaptál, hogy megpróbáld, akkor sok 

szerencsét kívánok! 

 

 

Forrás: http://www.kislexikon.hu/rajzmuveszet.html 
Fülöp Anna 6.c 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ceruza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Toll
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9ta_(%C3%ADr%C3%B3eszk%C3%B6z)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%ADt%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Grafika
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1alkot%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iparm%C5%B1v%C3%A9szet
http://www.kislexikon.hu/rajzmuveszet.html
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Rajzoljunk, színezzünk… virágokat! 
 
 

          
 

 

 

 
 

Forrás: Pinterest 
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TÖRD A FEJED! 

 

1. Halloween labirintus 

                          Könnyű:                                                               Nehéz: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Őszi rejtvény 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

1. Sárgás színű őszi gyümölcs 

2. Fafajta, makkok teremnek rajta. 

3. Az év 10. hónapja 

4. Az ősz legijesztőbb ünnepe. 

5. Az ősz előtti évszak. 

6. Tök, angolul 

7. Pók, németül (Die …) 

8. Ijesztő halloweeni figura (pl. Drakula) 

9. Őszi ünnep, szeptemberben ünnepeljük.  

Dérer István 8.a 

  



ZŰRLAP                2022/2023. TANÉV – ŐSZ – 7. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

19 

 

KVÍZJÁTÉK  

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre, majd megoldásodat dobd be az iskolai könyvtárban lévő dobozba (vagy 

írd meg a kisujsagirok@gmail.com címre), legkésőbb 2022. november 18.-ig! Eredményhirdetés a 
decemberi iskolagyűlésen! A hibátlanok közül 10 szerencsés nyer, és neve bekerül következő 

számunkba. Megfejtéseidet az iskolaújság cikkei alapján válaszold meg! 
 

1. Milyen állat fogad a Miocén Park bejáratánál? 

 a) medvekutya b) ál-kardfogú bestia c) tarnóci bestia 

2. Mikor lehetsz kisújságíró? 

 a) 8. osztályban b) 4. osztályban c) Ha felsős, vagy 4. 

osztályos vagy 

3. Kinek a születésnapján ünnepeljük a népmese napját? 

 a) Móra Ferenc b) Fekete István c) Benedek Elek 

4. Hányadik alkalommal rendezték meg a Kemerovói Szüreti Mulatságot? 

 a) 5. b) 4. c) 3. 

5. A „dachshund” milyen eredetű szó? 

 a) angol b) német c) spanyol 

6. Mikor nyílt meg Varga Tamás fotókiállítása az aulában? 

 a) október 4. b) október 3. c) szeptember 30. 

7. Hogyan nevezzük még a propoliszt? 

 a) felhigított méz b) nincs benne az újságban c) méhszurok 

8. Milán útja hány országon vezetett keresztül? 

 a) 5 b) 7 d) 2 

9. Ki nyerte el a „Salgótarján város ifjú tehetsége díjat” iskolánkból? 

 a) Turcsányi András b) Varga Sándor c) Dérer István 

10. Hány recept szerepel az újságban? 

 a) 2 b) 3 c) 4 

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

Beküldő neve, osztálya: ________________________________ 
 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét, 

majd megoldásodat dobd be a könyvtárban lévő dobozba 2022. november 18.-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) 
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AZ ŐSZI SZÁM SZERKESZTŐI: 

JÁNOSI ZSÓFIA 4.a 

KOVÁCS ADÉL 4.a 

KÖRMENDI LILI 4.a 

LANTOS ZSÓFIA 4.a 

RÓNAY LILLA 4.a 

SZABÓ KITTI 4.a 

TÓDORA BIANKA 4.a 

KOVÁCS JULIANNA 5.a 

MOLNÁR KAMILLA 5.a 

VÁGVÖLGYI NÓRA 5.a 

BÉRES BALÁZS 6.a 

VARGA SÁNDOR 6.a 

FÜLÖP ANNA 6.c 

BAKOS MILÁN 7.a 

DÉRER ISTVÁN 8.a 

PACZÁRI ZÉTÉNY 8.a 

HULITKA EMMA TAMARA 8.b 

 

FELNŐTT SEGÍTŐK: 
BÁBEL TAMÁS 

BUDAFOKINÉ KISS ÉVA 

KADLÓTNÉ HULITKA JULIANNA 

TAMÁS PÁL 

VARGA CSILLA 


