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DOLIMÁZ REGGELIZIK 
 
Rövid volt a suppanás 
De kijött a Dolimáz 
Kért egy kicsi reggelit 
Hátha bizony jól esik 
 DÖRMÖGÖTT A JEGESMEDVE 

 
Dörmögött a jegesmedve 
Jeget ennék én reggelre 
Forró kávét nem szeretek 
Fagylaltot bezzeg ehetek!  
 

KUTRÁLÓS DOLIMÁZ 
 
Szekrényben ül Dolimáz 
Kutrál ott hol papírt lát 
Vele van Ricsi, a hős 
Meg az iránytűs teknős  
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

HAVAS VERS 
 
Ropogott a fehér hó 
Az volt aztán csudajó 
Hógolyót is csináltunk 
A nagyit megdobáltuk. 

írta és rajzolta: Porubský Andi 
 

ANDI KARÁCSONYA 
 
December van , hull a hó 
Andinak ez nagyon jó. 
Lehet benne hemperegni  
s nagy hóembert építgetni. 
 
Ilyenkor jár Jézuska is 
a jó kisgyerekekhez, 
Karácsonykor öröm várni  
mikor este becsenget. 
 
Szép karácsonyfát hoz majd ő 
telis - tele sok gömbbel 
Gombákkal világítja meg 
csak  úgy ragyognak ők fenn. 
 
Aki jó volt, a fa alatt 
ajándékot is talál, 
Karácsonykor ennek örül 
együtt az egész család. 
 
Mert a Karácsony bizony, 
A szeretet nagy ünnepe 
Tartsuk is meg mindig szépen s 
örömünk legyen benne. 
 

KASPER – KUTYA 
 
Én vagyok a Kasper – kutya  
Én vigyázom kis Andit. 
Ott fekszem ablaka alatt                                                 
Úgy őrzöm az álmait. 
 
Néha azért rossz is vagyok, 
Főleg ha megzavarnak 
Nagyiba is belekaptam  
Mert elvette kosztomat. 
 
De a kiflit megérdemlem, 
Türelmesen kivárom. 
Ott ülve az ajtó előtt  
Egyszerre be is kapom. 
 

TÖRÖKMÉZ 
 
Oda nézz, oda nézz  
Van itten egy törökméz, 
Ide hozta a török, 
Én meg beleböködök. 
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A KÉT LEÁNY SZERENCSÉJE 
 
Volt egyszer egy leány, aki az erdőben bujdosott. Egy nap egy barlangban megfázott és 

nem tudott semmit csinálni. 
  Épp akkor jött oda egy macska, meglátta a lányt és elrohant gazdájához. Az jött és 
nagyon megijedt, hogy mi történt a lánnyal. Akkor aztán elmentek aludni. Aludtak reggelig. 
Aztán megtudták egymás nevét. A beteg leányt Tinának hívták a másikat pedig Glóriának. 
Aztán elküldte Glória a macskáját, Mázlit az orvosért. Az meg azt mondta, hogy Tinának 10 
napig pihennie kell. 
Erre Tina azt mondta Glóriának: - Hé, te, hozz ide ebbe a tágas barlangba minden dolgod, 
amid csak van otthon. 
- Igen, ez jó ötlet - mondta Glória. Eltelt 1 nap, eltelt 2 nap, eltelt 1 hét. Aztán Tina és 

Glória elmentek Glória házába, mindent fölpakoltak egy talicskára és elmentek a 
barlangba. 

 Aztán kitakarítottak a barlangban. Attól a naptól kezdve ott élnek békességben. 
Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

írta és rajzolta: Porubský Andi 
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Ajánlom a Našiel sa zajačik könyvet a 

harmadikosoknak. Igaz, hogy szlovák de nagyon érdekes. 

A történet egy nyusziról szól akit cserbenhagytak 

és kidobtak. Megtalálják őt? Vagy nem? Kóborol-e? 

Jórafordul a sorsa? Talál magának társat?  Vajon 

szomorú? Ha akarod tudni a válaszokat, akkor vegyétek 

meg vagy kölcsönözzétek ki és legyen jó élmény olvasni. 

 

Békés Pál: A Kétbalkezes varázsló 

Ha szeretitek a kalandos és izgalmas 

történeteket akkor ez a történet nektek való.  

Ez a történet tele van izgalmas és kalandos 

részekkel, például amikor bejárják az egész 

lakótelepet Éliás Tóbiással, amikor arra került 

a sor, hogy kiszabadítsák a királykisasszonyt...  

De ha kiváncsiak vagytok, ajánlom 

szerezzétek be minél hamarabb.  

 

 

béKéS PáL: A félőlény 

 Egy érdekes barátságról és szörnyekről 

szóló könyv. Félőlény a egész könyvnek 

a főszereplője. Félőlény nem is félőlény 

hanem hős. Ajánlom kisebbeknek és 

nagyobbaknak egyaránt. Látogasd meg 

a könyvtárat ha érdekel! 

 
írta:Teslenko Viktória 

írta: Sámson Dávid 

írta:Urbán Sára 
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A Szent Johanna Gimi 

Leiner Laura 

A Szent Johanna Gimi egy 8 részes 

napló, ami egy gimit kezdő lányról szól. 

A lány neve Reni, aki az első nap nagyon félt, hogy milyenek 

lesznek az új osztálytársai akikkel 4 évet fog tölteni. 12-en voltak az 

osztályban. Összesen 3 lány volt az osztályban: az emó Virág, a szigorú 

Kinga, és ő. Virággal kezdett barátkozni, és a végén legjobb barátnők 

lesznek. Kingával még nem jött ki a legjobban, de a barátságuk javulni 

fog a 4 éven keresztül. Viszont észrevette, hogy egy osztálytársa 

hiányzik. Cortez vol, aki amikor első nap belépett az iskolába, Reni azonnal beleszeretett.  

Ha kíváncsi vagy, hogy mi fog történni Renivel és Cortezzel és az egész gimivel, rendeld meg 

és olvasd el! Ezt a könyvet inkább lányoknak ajánlom. 

 

Kerstin Gier: Prvá strieborná kniha snov 
Keď sa Liv a jej malá sestra Mia prisťahujú 

k svojej mame a k jej priateľovi do Londýna, 

začnú sa diať divné veci. Liv vo svojich snoch 

nájde snovú chodbu plnú dverí a zo svojim 

priateľom idú riešiť záhadu.  

Odporúčam od: 9-99 rokov (radi čítajú aj 

mamičky). 

 Môžete si ju aj požičať odo mňa☺☺☺. 

 

   

 

 

Kerstin Gier: Druhá strieborná kniha snov 

Druhá časť o Liv a Mie bude hlavne o tom, ako Arthur Hamilton 

vo snoch zmanipuluje Miu vo snoch, a Mia sa takmer zabije. Na 

chodbách sa objaví nová postava, ktorá je zmanipulovaná, 

Anabel.  

Je takisto, ako prvá kniha, plná dobrodružstva a hlavne snov 

a nech nezabudnem, aj lásky ☺☺☺. 

Môžete si požičať aj u mňa☺ 

 

írta: Csonga Julcsi 

napísala: Emi Kutišová 

napísala: Emi Kutišová 



 

Móricka hatalmas c betűket rajzol kishúgára, mikor bejön az 

anyukája. 

- Hát te mit csinálsz Móricka a kishúgoddal? 

- Én semmit csak beCézem! 

 

 

Ugyebár a képen is láthatjátok, a New 

York-i szabadságszobor egyik kezében 

könyvet tart, a másikban fáklyát. Ki 

tudja megmondani, mit jelképez a 

fáklya?  

Tessék, Móricka! 

- Azt, hogy sötétben nem lehet 

olvasni. 
 

 

Móricka kezében horgászbottal indul a temetőbe. Józsi 

bácsi meglátja és megszólítja: 

- Hová indulsz Móricka azzal a horgászbottal? 

- Horgászni. 

- A temetőbe??? 

- Igen, mert sok a halott. 

 

összeállította: György Róbi 
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Már mindenre van horoszkóp?? 
…Na nézzük milyen pizza illik hozzád csillagjegyed szerint : 

Kos (március 21. - április 19.) 

nem szereti pazarolni az idejét éttermekben, inkább a telefonos rendelés híve, a 
lényeg, hogy gyorsan kihozzák, és jó meleg legyen a pizza. Kedvenc feltételei a 
pépperoni, a  tüzes chili no meg a csípős kolbász. Nagy kedvence még a 
fokhagyma és a hagyma. Ha le szeretnél nyűgözni egy Kost, akkor próbáljátok 
ki a sonkás, hagymás és barbecue csirkés pizzát.  
 

Bika (április 20. - május 20.)  

rajong a vastag és ropogós tésztájú pizzákért. A nagyobb élvezet érdekében 
szereti a dupla sajtos és a laktató húsos feltéteket. Jó választás lehet még 
egy különleges pizza szószos verzió, kis zöldséggel, például brokkolival. A 
Bika általában a klasszikus és a jól bevált ételeket kedveli, így egy 
klasszikus Margarita pizzával biztosan nem fogsz mellé.  

Ikrek (május 21. - június 21.) 

„mindenből egy kicsit” a jelszava, így ne lepődj meg, ha az Ikrek pizzáján 
mindenfélével találkozol, akár a legfurcsább kombinációkban is. Kifejezetten 
szereti a zöldpaprikát,  az olívabogyót, a hagymát és a gombát. Így olyan 
ez a pizza, mint egy zöldséges kiárusítás.  Az Ikrek a vékonytésztás pizzát 
szereti, amit kis szeletekre tud felvágni. 
 

Rák (június 22. - július 22.) 

a megszokások híve, így azt rendeli, ami eddig is ízlett neki. Kedvencei közé 
tartoznak a különféle gombák, a padlizsán, a spenót, és az omlós bacon. Emiatt 
jobban szereti az otthoni pizzát, sem mint a séfek által kreált éttermi pizzákat. A Rák 
ízlése általában nem változik az évek során, legfeljebb helyet kap az egészséges 
táplálkozás, például zsírszegény sajtot tesz a pizzára. 
 

Oroszlán (július 23. - augusztus 22.)  

ahogy az állatok királyához illik, az Oroszlán csillagjegyűek a tekintélyes hússal 
ellátott pizzát szeretik, például sonka, szalonna, marhahús. Az ilyen pizzát az 
Oroszlán egyszerre befalja. Elegánsan szeret enni. A pizzát többnyire késsel-villával 
fogyasztja el. Ha le akarsz nyűgözni egy Oroszlánt, akkor tejfölös alapú kaviáros 
pizzát rendelj neki.  

Szűz (augusztus 23. - szeptember 22.) 

nagy figyelmet fordít az egészségére, így nagyon odafigyel az ételek tápértékére 
is. Ezért az olyan pizzát részesíti előnyben, amin szójából készült sajt van és sok 
zöldség. Emellett azt szereti, ha a feltétek apróra vannak vágva. Ezért, mielőtt 
pizzát rendelnél, kérdezd meg, hogy milyet is szeretne pontosan. A különleges 
feltétek közül az articsóka a kedvence. 
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Mérleg (szeptember 23. - október 22.) 

mindenben az egyensúlyt és a szépséget keresi, és ez a pizzára is 
vonatkozik. Így a feltétekben is a harmóniát és a szimmetriát keresi. 
Az ínyenc pizzákat is kedveli, például szárított paradicsommal, és 
spárgával feldobva. De szereti az édes ízeket is, így például az 
ananászos Hawaii pizza remek választás számára. 
 

Skorpió (október 23. - november 21.) 

számára az igazi szicíliai pizza az ideális, ami belül töltött. Legyen 
az simán töltött, vagy batyu formájúra hajtogatott, a többi pizzát 
meg sem akarja kóstolni. Kedvence a gomba, a fokhagyma, a hús, 
az olívabogyó  és a tenger gyümölcsei. Ha meg akarod lepni, 
rendelj neki egy pesztós polipos pizzát.  
 

Nyilas (november 22. - december 21.) 

rendelkezik a legnagyobb étvággyal, az összes csillagjegy közül. Számára 
igazi élmény a sok feltétes pizza, főleg ha sok rajta a hús. A hús szinte 
bármilyen lehet, és mellé jó csípős feltétek. Legjobb, ha rendelsz neki egy jó 
korsó sört (persze ha már nagykorú ☺ ☺ ☺).  
 

Bak (december 22. - január 19.) 

a legjobban az olyan pizzákat szereti, amin klasszikus pizza feltétek 
találhatók, de szereti még a fekete olívabogyót, a kolbászt és a szeletelt 
paradicsomot. De időnként az olyan ínyencségeket sem utasítja vissza, mint 
a kecskesajtos, spenótos pizza. Ha meg akarod lepni a Bakot, vidd el egy 
hangulatos pizzériába, biztosan értékelni fogja. 
 

Vízöntő (január 20. - február 19.) 

a pizza a Vízöntők egyik alap élelmiszere, mivel gyakran maradnak későig az 
irodában, vagy a kollégiumban rendelnek a haverokkal. Majdnem minden pizzát 
szeret, de különösen kedveli a csípős feltéteket. Az a jó pizza számára, ahol a 
feltétek arányosan vannak elosztva a pizza egész felületén, így amikor osztoznak, 
akkor sincs probléma belőle, ki miből kap nagyobb részt.  
 

Halak (február 19. - március 20.) 

számára mi más lenne a legjobb, mint a halas feltét. Az egzotikus tenger gyümölcsei, a füstölt lazac 
feltétes pizza és mellé egy kis pezsgő egy igazi szerelmi vallomással ér fel a 
Halaknak. De kedvencei közé tartoznak még a koktél rákocskák is, és az 
osztriga sem lehet kérdéses. De vigyázz, mert előfordulhat, hogy van, aki 
allergiás ezekre az ételekre, például a Szűz vagy a Mérleg kifejezetten nagy 
eséllyel!  

összeállította: Zsemlye Jani 
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Egy kis technikai ismeret senkinek nem árt, főként ha érdekes 

is...csak olvassátok....és..ki tudja, hátha épp egy újabb találmány 

pattan ki agyatokból...   

A legfontosabb technikai vívmányok Európában 

Gyufa 
1826-ban egy angol gyógyszerész, John Walker különféle 

keverékeket kotyvasztott a laboratóriumában. Az egyik 

keverék eltakarításával különösen sok gondja akadt: sehogy 

sem tudta levakarni a pálcáról, amivel kevergette. 

Kétségbeesésében 

elkezdte a földhöz 

dörzsölni a pálcát, hátha 

így meg tudja tisztítani. 

Ekkor az a vége, melyet a 

padlóhoz dörzsölt, hirtelen lángra kapott. És lám: megszületett a 

dörzsgyufa. 

 

Tépőzár 
Az 1950-es évek elején egy George de 
Mestral nevű svájci úr sétát tett az 
otthonához közeli földeken. Hazaérve 
bosszúsan tapasztalta, hogy a ruháját 
mindenhol bogáncsok borítják. Eltűnődött 
rajta, vajon hogyan maradhattak a ruháihoz 
ragadva. Elővette a mikroszkópját, és 
felfedezte, hogy a bogáncsokon „kampók” 
vannak, melyek beleakaszkodtak a 

szövetbe. Utánozza a mesterség a természetet, gondolta de 
Mestral, és feltalálta a tépőzárat.  

A tű nélküli oltókészülék 

A tű nélküli oltókészülék, mely többek 
között az inzulin adagolását is 
megkönnyíti a cukorbetegeknek, a 
magyar születésű mérnök, Lindmayer 
István nevéhez fűződik. A tű titka a 
nagy sebesség: a hatóanyag 400 km/h 
sebességgel lövell ki a patronból, így az 

oltóanyag beadása alig fél másodpercet vesz igénybe. A művelet teljes 

mértékben fájdalommentes.  
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Golyóstoll 

Bíró László József, aki eredetileg újságíróként dolgozott, az 
1930-as években alkotta meg a világ első golyóstollát. Első 
szabadalmát töltőtoll néven 1938. április 25-én jelentette be 

Magyarországon, de a 
használható golyóstoll 
előállítására vonatkozó 
kísérleteket a második 
világháború miatti 
zsidóüldözések miatt 
külföldön folytatta. 
Argentínába költözött, és ott 
kapta meg a golyóstollra a 
szabadalmat 1943-ban.  

Számítógép 

Az első számítógép a magyar 
származású Neumann János 
nevéhez fűződik. Az 1903-ban 
Budapesten született Neumann 
rendkívüli emlékezőtehetséggel 
rendelkezett, és a fejszámolás terén 
is kimagasló teljesítményt nyújtott. 
A Budapesti Tudományegyetemen, 
majd Berlinben folytatott 
tanulmányait követően 
professzorként helyezkedett el az 
Egyesült Államokban, ahol a 
nagysebességű elektronikus 

számítások felé fordult. A világhírt pedig az EDVAC, az első memóriával rendelkező számítógép hozta 
meg számára 1952-ben.  

Telefonközpont 

A telefonközpont ötlete - egy olyan szerkezeté, mely összekapcsolja 
a telefonkészülékeket, illetve más telefonközpontokat - Puskás 
Tivadar nevéhez fűződik. Ő volt az első, aki felismerte a telefonok 

kapcsán a központ 
szükségességét. 
Puskás Edisonnal 
együttműködve 
dolgozta ki a 
központot, melyet 
végül Charles 
Scribner nevén 
szabadalmaztattak, 
de maga Edison is elismerte, hogy az alapötlet 
Puskás érdeme. 
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Félautomata fényképezőgép 

A fényképezés történetében 
mérföldkőnek számít a félautomata 
készülékek megalkotása. Az újítás két 
magyar származású tudós, Riszdorfer 
Ödön és Mihályi József nevéhez 
fűződik. Előbbi találmányai úttörő 
jelentőségűek voltak, a fényképezés 
automatizálási kérdéseit például a 
világon elsőként válaszolta meg, utóbbi 

pedig műszerészként működött közre a fényképezőgép 
kidolgozásában.  

Dinamó-elv 

A dinamó-elv a kerékpárokról biztosan ismerős. Az elvet Jedlik 
Ányos természettudós, feltaláló írta le először, A mechanikai 

energiából egyenáramú 
villamos energiát előállító 
szerkezet elvét 1861-ben 
írta le. 

  

Hologram 

A holográfia olyan képrögzítő eljárás, mellyel 
tökéletesen térhatású, háromdimenziós kép 
hozható létre. A holográfia feltalálása és a 
hologram megalkotása Gábor Dénes nevéhez 
fűződik, aki találmányáért 1971-ben fizikai Nobel-
díjat kapott. 

 
 
 

Dinamit 
A dinamit egy robbanóanyag, melyet nitroglicerinből és 

kovaföldből készítenek. Alfred Nobel svéd ménök találta 
fel 1866-ban. Összetétele: 75% 
nitroglicerin, 0,5% szóda és 24,5% 
kovaföld A dinamitot bányászatban 
használják. Katonai felhasználása 
ma már nem jellemző. A sokáig 
tárolt dinamit instabillá, ezáltal 
veszélyessé válik, hőre, ütésre 
könnyen robban.  

kidolgozta: Rigó Kata és Zsemlye Jani 
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 Pizza Olaszországból származik. 
 Alapanyagok: liszt,víz, élesztő, paradicsomszósz. 
 „picea“ szóból ered 
 Alap pizza neve: margherita. 
 Az ókori Egyiptomban is megjelent. 
 Fáraóknak készítették születésnapjukra. 

 997-ben a pizza szó lepényt jelentett. 

 Nápolyban volt az első pizzéria: Antica Pizzeria nevet viselte. 
 A pizza egyik legismertebb ételekhez tartozik. 

 február 9-én van a nemzetközi pizzanap 

 Az Egyesült Államokban másodpercenként 350 szelet pizzát 
adnak el. 
 A legtöbb pizzát szombat esténként rendelik. 

 Egy átlagos ember évente 46 szelet pizzát fogyaszt el. 
 A Guiness Világrekordok Könyve szerint a valaha sütött legnagyobb 
pizza 172 cm átmérőjű volt, és több mint 12 kilót nyomott – 1990-
ben, Dél-Afrikában sütötték. Ezt a rekordot 2005-ben, az Iowa-
állambeli fallsi pizzériatulajdonos, Bill Bahr szárnyalta túl: közel 
négyméteres pizzát sütött kétszáz fős csapatának segítségével, mellyel 
az egész várost jóllakatta. 
 A skótoknál népszerű formája a pizzának, hogy 

félbehajtják, majd sűrű tésztába mártják ezután forró 

olajban megsûtik. Na de mit várhatunk azoktól, akik a 

Mars csokit is tésztába mártva olajban megsûtik? 

 Lady Gaga egy alkalommal 876 € megfelelő értékben rendelt 

pizzát a rá már órák óta várakozó rajongóinak. 

összeállította: György Róbi 
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Olaszországi kirándulásom 
Firenze: 

Utunk első állomása volt. Láttunk gyönyörű templomokat, és a nagyon híres dómot és képtárat. Legjobban 
tetszett az a kép, amely Vénusz születését ábrázolta. 

 
Baia Domizia: 

Baia Domizia városkában laktunk. Sokat fürödtünk. A tenger vize csodálatosan csillogott, a homok fekete 
színű és forró volt. A kirándulás alatt sok szép mindent láttunk, és fura dolgokat ettünk: pl. rántott szardellákat, 
polipot, tintahalat és más tengeri „herkentyűket“. Valamelyik ehető, sőt finom volt, valamelyik ehetetlen.  
 

 
Nápoly: 
Keskeny utakon közlekedtünk. Nagyon sűrűn lakott város, sűrű a forgalma is. Körbeutaztuk a várost. Láttuk a híres 
várat (Castel Nuovo), szökőkutakat, a kikötőjében a világ legnagyobb sétahajóját. 
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Caserta: 
Útban hazafelé Nápolyból megtekintettük a gyönyörű kastélyt. A termei gazdagon voltak díszítve arannyal. 
Megtudtuk, hogy néztek ki valamikor a bölcsők. Kis busszal elmentünk a hatalmas park végébe, ahol sorban egymás 
után díszelegtek a szökőkutak. 

 
Capri:  
Aztán komppal átutaztunk Capri szigetére, majd motorcsónakkal körbeutaztuk az egész szigetet. Csodáltuk az 
azurkék vizet, a lagunákat, a virágokkal benőtt házakat. Áthajóztunk a híres   Faraglione sziklák között. Fürödtünk is. 
A sziklákra menve csodáltuk a kilátást.  

 
 

Vezuv: 
Következő állomásunk volt a Vezuv tűzhányó. Minibusz vitt föl, majd még 2 km gyalogoltunk felfelé szörnyű 380C 
hőségben. Megnéztük a krátert. Gyűjtöttünk láva köveket. Még mindig dolgozik a „mély“. 
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Pompei:  
Az egész Pompei romokban hever. A könyvem szerint tájékozódtunk. Voltunk az arénában is. Láttunk megkövült 
testeket.  

 
Verona:  

Útban hazafelé megálltunk Veronában is, ahol láttuk azt az erkélyt, ahol Rómeó szerelmet vallott Júliának. 

 
Sokat fényképeztünk. Ez a kirándulás nekem nagyon tetszett, és ajánlom mindenkinek. Kimozdul az ember, 

sok szép mindent lát, még ha fárasztó is. Az élményekre emlékezni fogok örökké. 
 
        Kállay Bianka, 3. o. 
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HOZZÁVALÓK: 

• OLLÓ 

• CERUZA 

• WC PAPÍR TEKERCS 

• VATTA 

• SZÍNES PAPÍR 

• FEHÉR PAPÍR 

• HURKAPÁLCIKA 

• RAGASZTÓ 

• MŰANYAG JÁTÉKSZEMEK 

A WC papírtekercset körülragasztjuk és betekerjük piros színes papírral. Ráragasztjuk 

a szemeket. Vattából bajuszt és szakállat formázunk és ráragasztjuk a papírtekercsre.  

Piros színes papírból kinyírunk10 cm átmérőjű kört. Benyírunk a kör közepéig és sapkát 

formázunk belőle, összeragasztjuk. Barna színes papírból övet is ragasztunk a Mikulásnak. 

A kalap tetejére vattát ragasztunk. 

készítette: Ferencz Lilla 

A kép alapján nagyon 

gyorsan és ügyesen 

elkészíthetitek saját 

karácsonyfátokat, melyet, 

ha ráragasztotok egy 

színes papírra, még 

ajándékba is adhatjátok 

szeretteiteknek ☺ 

készítette: Bittera Katus 
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A mikulás 

 

Az Északi-sarkon élő kedves, piros ruhás, hófehér szakállú öregúr régóta hordja 

az ajándékokat a gyerekeknek. Itt december 6-án köszönt be hozzánk, máshol 

pedig karácsonyeste.  

Cukrot, csokoládét, gyümölcsöt rejt az ablakba kitett cipőkbe.  

Minden országban, kultúrában különbözőek a Mikulás-szokások és maga az 

elnevezése is országonként más: 

• Magyarországon: Mikulás, Télapó 

• Észak-Amerikában és Kanadában: Santa Claus 

• Angliában: Father Christmas  

• Brazíliában, Peruban és Spanyolországban: Papá Noel 

• Franciaországban: Père Noël 

• Japánban: Santa-szan vagy Jizo 

• Németországban: Nikolaus 

• Kínában: Sengtan Laozsen 

• Oroszországban: Gyed Moroz 

 

A Mikulás a világon 378 millió gyermeknek visz 

ajándékot. Ehhez 117 millió kilométert kell megtennie egyetlen éjszaka alatt.  

 

  

írta:Druga Emma 
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Szent miklós – Myra püspöke 
 72 táján született Patara városában, amely ma 

Törökországban van, de akkor a Római 

birodalomhoz tartozott.  

 Apja halála után nagy vagyont örökölt, és 

akkor történt vele ez a különös eset, hogy tisztelete 

az egész világon elterjedt s ma is ünnepeljük Miklós 

napján, december 6-án.  

Rudolf – a rénszarvas 

 A mikulás szánhúzó rénszarvasai Rudolf, fürge, sármos, talpas, 

kerge, csámpás, torkos, bátor és szélvész. Rudolf a kis rénszarvas élete 

nem túl könnyű, hiszen pirosan világító orra miatt társai kicsúfolják, és 

csak Zoey a kedves őzike barátkozik vele. Bánatában az északi sark 

kietlen tájaira menekül, ahol összebarátkozik a kedves jegesmedvével 

és a furfangos sarki rókával. Amikor a gonosz jégkirálynő elrabolja Zoey-

t, Rudolf új barátaival elindul, hogy megmentse a bajba jutott barátnőjét 

és segítsen a Mikulásnak, hogy időben ki tudja szállítani a karácsonyi 

ajándékokat.  

Színezd ki a Mikulást.... 

...ja és engem is kérlek! 
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  POP - A népszerű szórakoztató zene 
elnevezése. Rendszerint szólóénekes és csoport adja 
elő. A csoport hangszerösszetétele általában: ütők, 

gitárok, basszushangszer. Zenéjük alapsémája: 
könnyen megjegyezhető dallam, egyszerű ritmus.  

A popzene a népdalok hagyományaihoz kapcsolódik 
és a hanglemezipar fejlesztette ki.  

Zenei központjai eleinte az USA-ban és Londonban voltak.  
 
Bemutatunk nektek felejthetetlen popsztárokat, ha eddig nem ismertétek, olvassátok és 

főként hallgassátok dalaikat...megéri...folyt. köv. 

 

Elvis Presley (1935-1977)  

- amerikai énekes, zenész, színész 

- beceneve: Rock 'n' Roll királya, vagy egyszerűen csak a Király,  

- híres dalai: Jailhouse Rock, a Hound Dog, az Are You Lonesome 

Tonight, a Little Less Conversation, a Love Me Tender, az In The 

Ghetto, vagy a Devil In Disguise. 

A Cryolophosaurus nevű dinoszauruszt 

Elvisaurusnak is hívják, hiszen ennek a 

dinónak a fejdísze nagyon hasonlított Elvis 

legendás frizurájára!  
- Tizenegy éves korában kapta első 

gitárját, melyen hamarosan megtanult 

játszani. Zenét sohasem tanult, az iskolai 

órákon kívül és énektanárhoz sem járt sohasem. 
- Elvis legendás birtoka, Graceland ma nyitva áll a látogatók előtt, 

és a washingtoni Fehér ház után az USA második legnépszerűbb 
- Elvis Presley több mint 100 Cadillac-et vásárolt, ebből 20-at elajándékozott. Az első Cadillac-

et, egy rózsaszínűt, az anyjának vette.   
- Rengeteg sztárnak van imitátora (akik 

beöltöznek kedvencüknek), azonban Elvisnek 

van világszerte a legtöbb imitátora, szám 

szerint kb. 80.000-en vannak.  
- Elvis a mai napig koronázatlan lemezkirály, 

hiszen az eladott példányszámot tekintve 

már életében túllépte a mesés egymilliárd darabot, mára azonban az egy BILLIÓT is !  
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Michael Jackson  
Michael Joseph Jackson (1958. augusztus 

29. – 2009. június 25.)  

- tizenháromszoros Grammy-díjas amerikai 

énekes, zeneszerző, táncos, filantróp és 

üzletember.  

- A Jackson család hetedik gyermeke volt. 

- Gyerekkorábban Pinokkio volt a kedvence. 

- 1966-tól bátyjaival (Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson) a 

The Jackson 5 együttes tagja. Apjuk, Walter Joseph Jackson volt az együttes 

menedzsere.  

- Michael 1971-ben szólókarrierbe kezdett, és sikerei miatt „a pop királyának” is 

nevezték. 

- különböző táncelemeket tett népszerűvé, mint például a robot-tánc és a moonwalk 

- A Billie Jean volt az első videó az MTV-n, amelyben 

fekete előadó szerepelt. 

- Kedvenc szuperhőse Morph az X-Men-ből. (Morph 

képes az alakváltoztatásra, bárkivé át tud változni, akár állattá is  

- 1997-es felmérés szerint 

Michael Jackson a leghíresebb 

ember volt a világon.  

- Michael volt a narrátora az 

E. T., a földönkívüli című filmből 

készült hangoskönyvnek.  

Csizmát alkotott. 

Ő szabadalmaztatta a különleges csizmát, mely olyan mélyre 
engedi az embert előredőlni, ami nélküle ellent mondana a fizika törvényeinek.  

A legjobb 10 Michael Jackson dal: 
1. Thriller  
2. Billie Jean  
3. Beat It  
4. Wanna Be Startin' Somethin'  
5. The Way You Make Me Feel  
6. Smooth Criminal  
7. Man In The Mirror  
8. Bad  
9. Rock With You  
10. Don't Stop 'Til You Get Enough. 

írta: Rigó Kata, Zsemlye Jani, Mikécz Kevin, Bittera Katus 
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Superheroes 

My favourite superhero is Batman. I chose 

him, because he was the first superhero who 

I get to know. Batman represents a bat. He is 

wearing a black cape, black costume and 

black mask. Batman´s helper is Robin. He 

fights the supervillians against and protect 

people. He works alone and he is very good 

at his job. Batman hasn´t got a fantastic 

power. He first appeared in comic books and 

then on TV. After a while, Batman became 

a very famous filmstar and now many people 

love him.  
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készítette: Záhon Dominik 

szerk. jegy.: Találd meg a helyesírási hibát is – mert 1 van benne  tutira ☺ 



     ÉRDEKESSÉGEK AZ ŰRRŐL 

ÉRDEKESSÉGEK AZ ŰRRŐL                              

 

Érdekességek az űrről 

 

 12 millió dollárba, azaz több mint 11 millió euróba kerül egy szkafander, 

amelyet az űrhajósok viselnek az űrséta során. 

 A Földön 127 kilogrammot nyomó speciális ruha már jóval modernebb, 

mint egykori társai, amelyek csak puha szövetből álltak.  

 A mai szkafander puha és kemény anyagokból is készül, 13 rétegből áll. 

 1962-ben az amerikaiak kísérleti 

hidrogénbomba robbantást hajtottak végre 

az űrben, a Csendes-óceán felett, 250 

mérföldes magasságban (ez nagyjából a 

Nemzetközi Űrállomás jelenlegi magassági 

szintje). 

 A Nemzetközi Űrállomáson dolgozók 

naponta 15-16 napfelkeltét és ugyanennyi napnyugtát látnak. Mivel 

92 percenként kerülik meg a Földet (27 700 km/órás sebességgel), 

emiatt 45 percenként látják valamelyik jelenséget.  

 Az Űrállomás a legdrágább, amit ember valaha épített (150 

milliárd dollár), és szabad szemmel is látható bolygónkról.  

 

 A Kínai Nagy Fal valójában nem látszik az űrből, de a kínai 

légszennyezettség igen. Még 2013-ban a Terra műhold készített egy 

fotót, amelyen jól látszik a szmog mértéke. A fehér foltok felhők és 

köd, a szmog szürke színnel látható hatalmas területeken: 750 

mérföldön. 

 Az első eszköz, amely elérte a világűrt, a V2 német rakéta volt 

a II. világháborúban. Egyben ez 

volt az alapja az ember későbbi 

világűrbe juttatására használt 

űrhajóknak is.  

 Az űrturizmus jó ideje lehetséges, 20-25 millió dollárba kerülnek 

az utak, de a jövőben a tervek szerint már 

200 ezer dollárért is kijuthat valaki 

nem űrhajósként az űrbe. 

 A Jupiter olyan nagyméretű, hogy valamennyi bolygó elférne 
benne.  
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 Az  Uránusz bolygón a nyarak 21 

földi évig tartanak.  
 

 A naprendszerben a Vénusz 
ellentétes irányban kering, mint a többi 
bolygó. 
 

 A Naprendszerben a Föld az egyetlen 
bolygó, amely nem a római vagy a görög 
mitológiából kapta a nevét. 
 

 A Holdnak mindig ugyan azt az 
oldalát látjuk.  
 
 A Holdon az űrhajósok lábnyoma akár 10 millió évig is látható, mivel nincs 

légmozgás. 
 

 Az űrhajósok 5-8 centiméterrel magasabbak az űrben, 
mint a Földön. 
 

 Az Apolló 11 landolásakor már csak húsz másodpercre 
elegendő üzemanyag maradt. 

 A Marson ufók létezésére utaló nyomokat találtak.  
 Az amerikaiak mindössze 55%-a tudja, hogy a Nap egy 

csillag (ugye te tudtad??). 

 A Holdra lépett második 
űrhajós, Edwin “Buzz” Aldrin anyjának leánykori 
neve “Moon” (hold) volt. Emellett Buzz Aldrin volt 
az első ember a Holdon, aki a nadrágjába vizelt.  
 

 Ha az űrkutatók tyúkokat küldtek volna az űrbe, 
azok hamar elpusztultak volna: a nyeléshez a 
gravitáció segítségére van szükségük. 

 A Hold felszínén 3 golflabda található. 

 500 millió évvel ezelőtt egy nap csak 20.6 órából állt. 

 A fénynek 8 perc 20 másodperc 

kell, hogy a Napból a Földre érkezzen. 

 Minden másodpercben 100 villámcsapás éri a 

Földet.  

Ha további érdekes információt keresel, látogass el a COSMOS nevezetű kiállításra, mely a fővárosunkban 

található szeptember 12-től egészen 2017. január 7-ig. 
összeállította: Mikécz Kevin 



 

 

Mit csinálnék ha interneten zaklatnának? 
-letiltanám 
-szólnák a szüleimnek (ez a legfontosabb!!!!!) 
-ha mégis tovább zaklatna, nem kommunikálnék vele és nem olvasnám el az üzeneteit 
-végső esetben megtudnám, hol lakik és feljelenteném 
 

Mit akarnak ezzel elérni? 
-idegesíteni 
-megölni 
-az őrületbe kergetni 
-nem akarják, hogy mással kommunikálj 
 

Megjegyzések 
 
Úgy viselkedik, mintha felsőbbrendű lenne, pedig igazából nincs önbizalma. „Azok a gyerekek, akik 
terrorizálják a társaikat, a fölényeskedésükkel a lelki sérüléseiket vagy az önbizalomhiányukat próbálják 
palástolni” – jegyzi meg Barbara Coloroso írónő (The Bully, the Bullied, and the Bystander). 
 
Őt magát is terrorizálják.„Annyira elegem volt abból, hogy a többiek piszkálnak, hogy én is elkezdtem bántani 
másokat, hátha akkor békén hagynak – ismeri el Tamás. – Később rájöttem, hogy mekkora butaságot csináltam.”  
 

Kik válhatnak leginkább célponttá? 
• Zárkózott fiatalok. Vannak fiatalok, akik nehezen illeszkednek be, és mivel elszigetelik magukat a 
többiektől, könnyű célponttá válnak. 

• Azok, akik kilógnak a sorból. Sok minden lehet, ami miatt valaki zaklatás célpontjává válik: a külseje, a 
nemzetisége, a vallása, vagy az, ha valamilyen fogyatékkal él. A zaklató bármibe beleköthet. 
• Önbizalom hiányos fiatalok. A zaklatók megérzik, ha valaki nem tartja sokra magát. Gyakran az ilyenek 
a legkönnyebb célpontok, mivel nem igen vágnak vissza 

 

Internetes zaklatás 
 
Internetes zaklatás sajnos gyakori a mai fiatalok körében. Több formája is lehet – kiközösítés, 

sértegetés, megalázás, stb. 

A fiatalok sokszor nem gondolnak arra, hogy az interneten való sértegetéssel lelki gondokat 

okozhatnak másoknak. Sokkal könnyebb interneten közölni sértegető dolgokat, mint 

személyesen kimondani a másik előtt. Ezért is ez a fajta zaklatás gyakoribb, mint a személyes. 

Szerintem ezek a dogok nem helyesek, sőt anyukám szerint törvényellenes. Remélem, velem 

nem fog előfordulni és én sem fogok ilyenbe belekeveredni.  
 

írta: Sámson Dávid 
 

írta: Csonga Julcsi 
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• Amerikai tudósok szerint, ha a Mikulásnak kell kivinnie az ajándékokat 
karácsonykor, akkor másodpercenként 822 otthont kell meglátogatnia és a 
szánkójának 1040km/óra sebességgel kell száguldania.  
• A mandarin ajándékozása a 12. századi Franciaországból ered, ahol 
gyümölcsökkel és diókkal teli csomagokat hagytak az apácák a szegények ajtói 
előtt.  
• A karácsonyi dalok éneklése egy régi angol hagyományból ered, mely során 
énekkel kívántak minden jót a szomszédjaiknak.  

• Assisi Szent Ferenc ideje előtt nem énekeltek karácsonyi 
dalokat a templomokban.  
• A zoknik kiakasztása egy holland hagyományból ered, ahol 
kitették a cipőiket étellel tele Szent Miklós szamarainak, aki 
cserébe ajándékokat hagyott a cipőkben.  
• A bibliában nincs olyan említés, hogy az angyalok 
énekelnének.  
• Nagyjából hatvanmillió fenyőfát ültetnek évente 
Európában, amelyekből karácsonyfa lesz.  

• A bibliaelemzők szerint Jézus valószínűleg barlangban született és nem 
istállóban.  
• 1991-ben "A világ legnagyobb 
karácsonyfája" címmel bekerült a Guinness 
Rekordok Könyvébe: olaszországi középkori 
kisváros Gubbio: a 650 méter magas 8,5 km-nyi 3000 
színes fényből összeállított karácsonyfa egy hegyoldalban 
fekszik, tetején egy hullócsillaggal. 
• Sok teológus szerint Jézus nem 
decemberben született.  
• A pulyka előtt a tradicionális karácsonyi étel 

Angliában a disznófej volt mustárral.  
• 1647-ben Oliver Cromwell betiltotta az 
ünnepeket és ez egészen 1660-ig tartott.  
• 1999-ben, Maine államban épült a 
legnagyobb hóember, ami 34 és fél méter 
magas volt.  
• A görögöknél január 7. a karácsony napja 
és az ajándékokat újév napján bontják ki.  
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• A világ legnagyobb szaloncukra 45.72 méter hosszú volt és 1991-ben, 
Ausztráliában készült.  
• A hosszas karácsonyi vásárlási láz Amerikában a második világháborúban 
kezdődött, amikor a bátorító ajándékokat nagyon hamar kellett postára adni, hogy 
időben megérkezzenek a katonákhoz.  

• A Jingle Bells volt az első dal, amit az 
űrből sugároztak, amikor a Gemini 
űrhajósai 1965-ben elénekelték.  
• A csillagászok szerint a betlehemi 
csillag egy üstökös vagy az Uránusz 
lehetett.  
• A Mikulásnak rengeteg neve van a 
világon.  
• A christmas szó az óangol „Cristes 
maesse” kifejezésből ered, Krisztus 
miséjét jelenti.  
  

• Bing Crosby White Christmas című száma volt 
a legsikeresebb bestseller karácsonyi dal.  
• A fordított formájú műfenyőket azért veszik az 
emberek, hogy még több ajándék férjen alájuk.  
• A karácsonyi puding eredetileg egy leves volt 
borral és mazsolával készítve.  
• A szaloncukor ősét, a fondantcukrot 
Franciaországban készítették a cukrászok először 
a 14. században. 
• A Mikulás egy holland népmeséből ered, 
amiben Szent Miklós december hatodikán ajándékokat osztogatott.  
• Sokan régebbre vezetik vissza a karácsonyfa eredetét, de az első írásos emlék 
róluk 1570-ből származik, Németországból.  

 • Izlandon 13 Mikulás van. Az első december 
12-én érkezik, az utolsó Szenteste. És ezután 
egyesével távoznak. Ezeknek a manóknak 
külön nevük és történetük van.  
• Rudolfot, a piros orrú rénszarvast 1938-ban 
találták ki, Amerikában.  
•Az első karácsonyt Angliában 521-ben, 
Yorkban ünnepelték. 
 

összeállította: Szép Daniela 
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Buda halála 

 Egy iskolai napon elmentünk a Buda halála című 
előadásra. Az egész iskola ott volt, még az  igazgató néni is. 
Az előadás sokkal komolyabb volt, mint azok, amelyeket 
eddig láttunk.  
Volt egyszer egy Buda nevezetű fiú, akit megölt a bátyja. 
Azért ölte meg, mert egy idegennek odaadta a szent kardját, 
amelyet az apukájuktól kapott. A nagyobbik testvér mérges 
volt a kisebbikre, mert ő akart lenni az uralkodó. Egy lány 
visszaszerezte a kardot az idegentől, és visszaadta a 
katonáknak. Így lett a legnagyobbik testvérből király.  
 Annak ellenére, hogy komoly volt az előadás, de 
azért megértettem. Nekem az a lány kifaragva tetszett a 
legjobban. Ezt a lányt fél évig faragta az előadó, Gál Tamás 
bácsi. Az volt különleges az előadásban, hogy a bábok helyét 
játszotta és közben változtatta a hangját. Már várom, hogy 
hasonló komoly előadásban legyen részem.  

  

Egy kis történelem: 

Bleda - más névváltozattal Buda - 

(Priscus: Βλήδας; Procopius: 

Βλέδας) (408? – 445) a hunok 

nagykirálya, Bendegúz (Mundzsuk) 

idősebb fia, Ruga unokaöccse. 434-

től főfejedelem volt, aki azonban 

kezdettől fogva kénytelen volt a 

hatalmon osztozkodni harcias 

öccsével, Attilával, aki végül követte 

őt a trónon. Tizenegy éven át 

uralkodott. A legendák szerint Attila 

ölte meg 445-ben. 

Ruga (Rua, Rhuas, Rua, stb) nagykirály istenéhez megtérése után (434-ben) tizenkét esztendei 

uralkodását követően jól szervezett, erős és nagy tekintélyű hun birodalmat hagyott hátra utódainak. 

Egyes történészek véleménye szerint Bendegúz (Mundzsuk) fia Buda egyedüliként követte nagybátyját 

a nagyfejedelemségben, míg más kútfejek öccsével, Atillával való közös uralmat hirdetnek. Jómagam is 

az utóbbi tézis híve vagyok, nézetem szerint a honalapító Balambér dédunokái, Uldin unokái 

együttesen lettek a hunok és szövetségeseik urai. Atilla a birodalom nyugati felét vezette, míg Buda a 

keleti részeket tudhatta magáénak, s kettős királyságukban nem volt kettejük között főkirály. 

Háborúikat közösen vívták és óriási hazájukat, szinte megszámolhatatlanul sok nép feletti hatalmukat 

együtt bírták. 

 

Buda és Atilla születésének idejéről is sok építő vita esett a múltban, de abban utóvégre megegyeztek 

a kutatók, hogy Buda volt az idősebb fivér. 

Buda és Atilla közötti viszályról, békétlenkedésről nem tud saját a saját korukban élt történész, de 

"valakik" szükségét érezték belopni a hunok történetébe a káini-ábeli történést, amihez megtaláltam a 

források segítségével a kulcsot, s talán megtaláltam a megfejtést. 

 

445-ben halálozik el Buda, kinek erőszakos haláláról Priscos mester sem ejt szót, pedig ő Atilla 

nagykirály vendégeként többször járt a hunoknál, sőt Buda egyik özvegyének a vendégszeretetét is 

élvezte a szomorú eseményt követően három-négy esztendővel. A feleség méltóságban és gyászban él, 

és sem ő, sem más nem beszél a testvérgyilkosságról. Nem hangzik el még utalás sem arról, hogy Atilla 

vagy mások Budát megölették volna, pedig ha lett volna ilyen mende-monda, akkor Priscos egészen 

bizonyosan- érdekei szerint- bizánci követként megírta volna. Később Sudas, Theophanes,Eugrrius vagy 

Anastasius sem ismeri a Buda-gyilkosság történetét. Aquitániai Prosper 455-ben a Krónikák kivonata c. 

művében - Atilla halála után két évvel- ír először a "rettenetes" Atilláról, aki fivérét saját kezűleg ölte 

meg. A későbbi keresztény tudomány és a nyugati történelemtanítás pedig ezt a tézist fogadta el, s 

kapta tőlük a magyarság. 

 

Összefoglalva: Buda 445-ös halála után tíz esztendővel- Atilla exitusát két évvel követően- ki kellett 

valamit találni a hazugság vámszedőinek, hogy a hunokat nyögő és gyűlölő nyugat-rómaiak ezzel is 

csúfítsák "Isten ostorának" dicső emlékét és életművét. Atilláét, aki az íjfeszítő népek számára örök 

példakép. 

forrás: Független Újságírók Szövetsége (http://www.fusz.hu) 

írta:Urbán Sára 
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Lego-kiállítás 

Biztosan mindenkinek van otthon legója, de nem annyi, mint a legókiállításon volt. Nemcsak a 

nagyoknak szólt a kiállítás, hanem a kicsiknek is, akiket legósarok várt. Voltak ott mesebeli 

dolgok (sárkány, unikornis), járművek (autók, hajók, vonatok és repülők) és világűri dolgok 

(hold, űrhajó) is. Szerintem a legérdekesebb az unikornis és a Titanic volt. Az unikornis azért, 

mert a legszínesebb szivárvány haja volt, a Titanic meg azért, mert a leghosszabb.  

 Lehet, hogy a fiúknak valami más tetszett. Ha tippelnem kellene, akkor a vikingekre 

szavazok. Azért gondolom ezt, mert a vikingeket nézték a legtöbben.  Volt egy olyan 

űrhajó, mely 21 000 kockából állt. Annak ellenére, hogy az volt a legtöbb darabú, volt 

magasabb építmény is. Például a hercegnő és a lovag.  

 

írta:Urbán Sára 

Érdemes megnézned: 

2012.augusztus 10-én, 

megalakulásának 80. 

évfordulóját ünnepelte a 

LEGO Csoport. Ebből az 

alkalomból készült egy rövid 

animációs film a LEGO 

történetéről , mely az 1932-

től 1968-ig terjedő időszakot 

öleli át. 

A LEGO márkanév eredete a dán „leg godt”, azaz „Játssz jól!” kifejezésből ered. Amikor az alapító, Ole 

Kirk Christiansen asztalosmester a nevet kitalálta, nem is tudta, hogy a szónak egy latin jelentése is 

van, amely nagyon jól ráillik az általa tervezett játékokra: összerakni, megosztani, átadni. 

Egyetlen LEGO-kocka 375 ezer másik kocka súlyát bírja el. Ha ezeket mindet egymás tetejére raknánk, 

egy 3591 méter magas tornyot kapnánk. A létező legmagasabb LEGO-torony azonban közel sincs ilyen 

magas: „mindössze” 31 méteres. Az építményt 2011-ben készítette 6000 LEGO-rajongó négy nap 

alatt, közel félmillió építőelemből. 



 

Hozzávalók a tésztához:                                                                    

4 tojássárgája/fehérje 

200g porcukor 

200g fél durva liszt 

1 dcl olaj 

1 dcl tej 

1 csomag sütőpor 

 

Hozzávalók a töltelékhez:  

1 tejszín 

1 csomag vaníliacukor 

2 db tejföl 

 

Zselé hozzávalói: 

1 l víz 

6 kanál  kristálycukor 

2 csomag Zlatý klas 

1 csomag PIMA izlés 

szerint narancsos, 

mandarinos,... 

  

 

 

 

  

   

• 2 hrnčeky ovsených vločiek 
• 3 strúhané jablká (aj so šupkou) 
• 1 lyžicu škorice 
• "za dve moje hrste alebo za 1 

ockovu hrsť" orieškov 
• 2 PL roztopeného masla 
• 1 vajce 

 

írta és sütötte: Valacsay Noémi és anyukája 

napísala aj upiekla: Emi Kutišová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

Hozzávalók: 

♦ Tészta: 
- 300 g porcukor  
- 400 g sima liszt 
- 250 g vaj  
- 1 ek. szódabikarbóna 
- 3 tojás 
- 3 ek. méz 
- tej (szükség szerint) 

♦ Krém:  
- 375 g vaj (1,5 csomag) 
- 600 g sűrített tej  

(1,5 doboz) 
♦ Díszítéshez: 
- 1 marék dió 
- ½ kakaós pikao 

 

 Ingredients: 

♦ Pasta: 
- 300 g of powder sugar 
- 400 g of plain flour 
- 250 g of butter 
- 1 spoon of baking soda 
- 3 eggs 
- 3 spoons of honey 
- milk  (according to need) 
♦ Cream: 
- 375 g of butter (1,5 packets) 
- 600 g of condensed milk (1,5 cans) 
♦ To decorate: 
- 1 fistful of walnut 
- half tube of pikao (cocoa) 

 

Suroviny: 

♦ Cesto: 
- 300 g cukor práškový 
- 400 g múka hladká 
- 250 g maslo 
- 1 pl. sóda bikarbóna 
- 3 vajcia 
- 3 pl. med 
- mlieko  (podľa potreby) 

♦ Krém: 
- 375 g maslo (1,5 ks) 
- 600 g salko sladené (1,5 ks) 

♦ Na zdobenie: 
- 1 hrsť orechy vlašské 
- ½ ks pikao kakaové 

írta és sütötte: Lengyel Csilla tanító néni 



 

 

 

 

 

Elkészítés: 

- Olvaszd fel a vajat! Add 
hozzá a mézet, a tojásokat, 
a porcukrot, 
a szódabikarbónát és 
a lisztet. Jól keverd össze. 
Ha túl sűrű lenne, adj 
hozzá tejet! 

- A kapott tésztát oszd 
három egyenlő részre és 
öntsd őket sütőpapírral 
fedett tepsikre! Süsd 
a tésztákat kb. 12 percig 175 
fokos sütőben. Akkor jó, ha 
szépen barnul, a szélei 
pedig kezdenek sötétedni 
úgy, mintha már majdnem 
megégnének.  

- Hagyd a tésztát kihűlni 
a tepsin, majd széleiből 
vágj le 1-1 cm-t! A levágott 
részeket morzsold egy 
tálba! 

- Keverd ki a vajat és 
a sűrített tejet egy tálban! 
Oszd szét szintén három 
részre! 

- A kihűlt tésztákat kend 
meg a krémmel, majd 
helyezd őket egymásra! 
Egy kevés krémmel vond 
be a süti oldalait is!  

- Vond be a sütit (az oldalait 
is) a levágott és 
összemorzsolt szélekkel, 
a felaprított dióval és 
a kevés vízzel összekevert  
pikaóval! 

Príprava receptu: 

- Rozpusť maslo nad parou! 
Pridaj med, vajcia, 
práškový cukor, sódu 
bikarbónu a múku! Dobre 
pre-miešaj ingrediencie! 
Keby cesto bolo príliš 
husté, pridaj trošku 
mlieka! 

- Cesto rozdeľ na tri rovnaké 
časti a daj ich na pečiacim 
papierom pokrytý plech! 
Peč ich v rúre približne 12 
minút na 175 stupňov! 
Cesto je hotové, keď 
zhnedne a okraje začnú 
tmavnúť akoby sa už 
pomaličky pripekali.  

- Nechaj cesto vychladnúť 
na plech, potom orež cca. 
1cm z každej strany! 
Orezané cesto vlož do 
misky a prstami podrv na 
jemnú posýpku! 

- Vyšľahaj maslo so salkom 
a rozdeľ plnku tiež na tri 
rovnaké časti! 

- Na cestá roztri plnky 
potom daj ich na seba! Na 
posledný plát daj len tri 
štvrtiny plnky a zvyškom 
potrieť aj okraje! 

- Nakoniec posyp vrch 
a okraje s posýpkou zo 
zvyškov cesta a 
rozsekaným orechom! 
Rozmiešaj Pikao 
s trošičkou studenej vody 
a pokvapkaj s ním tortu! 

 

Instructions: 

- Melt the butter. Add 
honey, the eggs, sugar, 
baking soda and fluor to 
it. Mix it well. If it 
becomes too thick, add 
some milk and mix it 
again.  

- Divide the pasta into 
three equal parts and take 
them to baking sheets 
covered by oven paper. 
Bake them on 175 degrees 
until cca. twelve minutes. 
When the paste is getting 
brown and the edges are 
getting a bit darker, it´s 
ready.  

- Let the pasta get cold, 
turn it then and from all 
of its edges cut off cca. 1 
cm. Crumble the cut off 
parts into a dish.  

- Mix the butter with the 
condensed milk and 
divide the cream into 
three parts. 

- Spread the pasta with the 
cream and place them 
upon each other. With 
a little cream cover also 
the edges of the cake.  

- Sprinkle it then with the 
crumbled pasta and the 
peeled walnut. Mix pikao 
with a little water and 
pour the mixture on the 
top of the cake.   
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Nikolausz Kopernikusz 
ÉLETE 

 KOPERNIKUSZ 1473. FEBRUÁR 19-ÉN A 
LENGYELORSZÁGI  TORUŃBAN LÁTTA MEG A 
NAPVILÁGOT.  

 KORÁN, MÁR 10 ÉVES KORÁBAN ÁRVASÁGRA 
JUTOTT. 18 ÉVESEN A KRAKKÓI  EGYETEMEN KEZDETT 
TANULMÁNYOKAT A CSILLAGÁSZAT TERÜLETÉN. 

 1496-TÓL 1500-IG BOLOGNÁBAN GÖRÖG 
NYELVET ÉS MATEMATIKÁT TANULT. EZT KÖVETŐEN A 
PÁDUAI  ÉS FERRARAI  EGYETEMEN AZ 
ORVOSTUDOMÁNNYAL ÉS A JOGTUDOMÁNNYAL 
ISMERKEDETT, FERRARÁBAN EGYHÁZJOGBÓL 
DOKTORÁTUST IS SZERZETT. 

 1512-BEN, AMIKOR A NAGYBÁTYJA MEGHALT, 
KOPERNIKUSZT NEVEZTÉK KI  WARMIA EGYHÁZMEGYE 
KANONOKÁVÁ, S EZ A POSZT ÉLETE VÉGÉIG TISZTES 
JÖVEDELMET BIZTOSÍTOTT SZÁMÁRA.  

 A NÉMET LOVAGREND ELLENI  HÁBORÚBAN Ő SZERVEZTE MEG OLSZTYN VÉDELMÉT.  
 1520-BAN HIVATALOS ELFOGLALTSÁGAITÓL VISSZAVONULT, ÉS A FROMBORKI SZÉKESEGYHÁZ 
TORNYÁBAN BERENDEZETT CSILLAGVIZSGÁLÓJÁBAN MÁR CSAK A CSILLAGÁSZATTAL ÉS A 
HELIOCENTRIKUS VILÁGKÉP ELMÉLETÉVEL FOGLALKOZOTT.  

 1533-BAN JOHANN WIDMANSTETTER RÓMÁBAN ELŐADÁST TARTOTT A PÁPÁNAK KOPERNIKUSZ 
ELGONDOLÁSÁRÓL, AMI EKKOR MÉG NEM TALÁLKOZOTT PÁPAI  ROSSZALLÁSSAL. 1542-BEN, 
FŐKÉNT A WITTEMBERGI  EGYETEM MATEMATIKAPROFESSZORÁNAK, GEORG JOACHIM 
RHETICITUS RÁBESZÉLÉSÉRE SZÁNTA EL MAGÁT FŐ MŰVÉNEK KIADÁSÁRA, AMI  1543-BAN, 
NÜRNBERGBEN JELENT MEG.  

 A VILÁGTÖRTÉNET ELSÖ TUDÓSA VOLT AKI TUDTA, HOGY A NAP KÖRÜL KERINGENEK A 
BOLYGÓK ÉS NEM A FÖLD KÖRÜL, AHOGY EDDIG ÁLLÍTOTTÁK TUDÓSKOLLÉGÁI. EBBEN REJLIK 
NAGYSÁGA ÉS EGYEDISÉGE.  

Kéziratos művében, a Commentariolus-ban kimondta: 

 az égitestek nem egyazon középpont körül keringenek;  

 a Föld nem az univerzum, csak a holdpálya és a földi gravitáció középpontja;  

 a bolygórendszer és a mindenség középpontja a Nap;  

  a Föld-Nap távolság az állócsillagok távolságához képest elhanyagolhatóan kicsi;  

 az égbolt látszólagos mozgását a Föld tengelyforgása okozza;  

  a Nap látszólagos évi mozgását az magyarázza, hogy a Föld - akár a többi bolygó - 

a Nap körül kering; 7. a bolygók retrográd mozgása is ebből ered. 

  kidolgozta: Németh Dávid 
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Ha van kedved kicsit megforgatni az agytekervényeidet, hát itt van néhány 

jó kis példa:  
 

1.Egy négyzetet három egyenessel a lehető legtöbb részre bontottuk. .Hány részre is osztottuk 

valójában? 

2. Feladat: Hányféleképpen juthatunk el bolyongás nélkül a város A pontjából a B pontjába? 

 

   .     .     B  

   .     .      .  

   A   .      . 

 

3. Melyik az a szám amely a 28 és az 50 szorzatának a tízszerese? 

4. Hányféleképpen lehet 50 centet 5-,10- vagy 20 centesekre felváltani? 

Megoldások: 

(1.f.: 7 rész,2.f.: 20 féleképpen,3.f.: 4.000,4.f.: 12 féleképpen)  

Mini- IQ teszt 

Hasonló feladatokkal találkozhattok bármely IQ-tesztelésen. 
Ha az egész tesztet szeretnéd kitölteni, ezen a linken megtalálod:  

https://mensa.hu/tesztiras/online-iq-probateszt 
A teszt ingyenes, csak az e-mail címet kell megadni, hogy tudják hová elküldeni az eredményt. 
Ez csak egy próbateszt, az igazi IQ tesztre 14 éves kor felett lehet jelentkezni. 

 

írta: Németh Dávid 

kidolgozta: Rigó Kata 



  POKÉMON KIFESTŐ 

POKÉMON KIFESTŐ                                                       

 

  
rajzolta: Jávorka Mónika és Žemlicska Évike 
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A karácsonyi készülődés elmaradhatatlan része a karácsonyi vásár. 
 

 A karácsonyi vásárok gyökerei Ausztriából és Németországból eredeztethetők.  

 Az első karácsonyi vásárt 1296-ban Bécsben rendezték.  

 Napjainkban szerte a világban decemberre a városok terei ünnepi díszbe öltözve várják azokat, 

akik szeretnének már idejekorán a karácsonyra hangolódni.  

 A vásárok elmaradhatatlan” kellékeivel”: óvárosi tér, karácsonyfa, gyönyörű kivilágítás, 

íncsiklandozó illatok és persze a hó. 

Íme, a 15 leglátványosabb karácsonyi vásár Európában: 

Jó utazást! 
Bécs a karácsonyi vásárok Mekkája, ahol mindenki megtalálja a 

kedvére valót.  Városszerte húsz helyszínen várják a látogatókat az 

adventi vásárok. A legismertebb  a bécsi Városháza előtti téren 

kialakított Wiener Christkindlmarkt, mely évente mintegy 

hárommillió látogatót vonz.  

Tallinn óvárosának szívében áll Észtország leghíresebb 

karácsonyfája és körülötte kunyhók a helyiek karácsonyi portékáival.  

Stockholm négy karácsonyi vására: 
Skansen, Gamla Stan (Óváros), Djurgàrden 
és Kungstradgàrden várja hagyományos 
karácsonyi portékaival és 
finomságaival az arra járókat. 

 A dél-tiroli Bolzano 
karácsonyi vásárát tartják Olaszország 

egyik legfontosabb eseményének. Minden évben egy adott téma köré 
épül (2012-ben a “Kultúrák találkozása”) és ehhez kapcsolódnak az 
események is. A vásárt a Piazza Walther festői környezetében tartják.  

Prága Óvárosa az év bármely 
szakában gyönyörű hely, de a karácsonyi fények, színek, illatok 
meseszerűvé varázsolják a város legszebb terét.  
A lett vásárok története a XVI. 

századra nyúlik vissza, így nem 

hiányozhatnak a hagyományos fából 

készített játékok sem. 

Kölnben összesen négy karácsonyi 

vásárt tartanak decemberben, 

melyek behálózzák a várost és évente 

3 millió vendéget vonzanak. Köln főtere a csodálatos gótikus dómmal 

és a megannyi piros tetejű kivilágított bódéval igazán mesébe illő 

látványt nyújt.  

 

összegyűjtötte: Zsemlye Jani 
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Nagyszeben-i karácsonyi vásár Európa egyik legrangosabb vására. 
A  Nagypiactéren, mintegy 65 faházikóból álló ünnepi városka keretében 
tartják. A gyerekeket kis vonat, körhinta, Mikulás-műhely hívogatja a vásárra. 
A 900 négyzetméter felületű szabadtéri jégpálya igazi attrakciónak számít 
minden évben.  

Több százezer látogatóval büszkélkedhet Braunschweig 
karácsonyi vására, háttérben a Dankwarderode várral, a Dómmal 

vagy a város főterén álló Braunschweigi oroszlánnal nem csak vizuális 

élményt nyújt, hanem kulináris élvezeteket. 

A flamand Brugge főtere a gyönyörű 

középkori ékszerdoboz télen karácsonyi 

vásárrá és egy óriás jégpályává alakul. A csokoládé szerelmeseinek 

paradicsoma, amit valljuk be nem 

nehéz élvezni, főleg télen. 

Már a XVI. század óta hagyománya 

van Colmarban a karácsonyi vásárnak.  Ilyenkor ünnepi díszbe 

öltöznek a gyönyörű középkori házak és finom fahéj, méz és vanília 

illattal csalogatják a 

vásárlókat.  

Luzern óvárosában tartott „Lozärner Wiehnachtsmärt“ 

karácsonyi vásár 70 díszes házikója különleges 

karácsonyi hangulatához  hozzátartozik a puncs, a forralt 

bor, a sült gesztenye és az egyéb karácsonyi finomságok 

illata. 

Németországban, Erfurtban tartanak legrégebb óta karácsonyi 

vásárt. A “tornyok városá”-nak is becézett vásárhelyszínnek a  25 

méter magas karácsonyfa  csak az egyik csúcspontja,  a 12 méter 

magas karácsonyi piramis, a varázslatos mesebeli erdő és  a betlehem 

kézzel faragott életnagyságú figurái mellett.  

Bár a leuven-i vásár csak tíz 

napig tart a város egész 

decemberben ünnepi kivilágítással várja a turistákat. 

Elő-karácsonyi hangulat és meghitt 

adventi vásárok várnak 
Innsbruckban is. A színes 

kínálat az óvárosban tartott 

hagyományőrző karácsonyi vásártól a Maria-Theresia Straße-n található 

modern adventi standokig terjed.  
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Bomba Jázmin 
Falanga Stella Lucia Federica 

Porubsky Andrea 


