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Októberben iskolánk 6478 kg papírt gyűjtött 
 
 

1. osztály:  610 kg 
2. osztály:  300 kg 
3. osztály:  588 kg 
4. osztály:1335 kg 
5. osztály:  701 kg 
6. osztály:  870 kg 
7. osztály:1221 kg 
8. osztály:  853 kg 
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Az „emberes” hónapok sorában november hava tűnik a legkevésbé szívmelengetőnek 
számunkra. Ez az ősz utolsó hónapja.  Tovatűnt az „indiánnyár” pompás 
színkavalkádja, a fák levetkőzték tarka ruházatukat, kopottan néznek a fagyos tél elé. 
Márton madara, a holló is bejön már ez erdőből, ellepi a szántóföldeket, élelem után 
kutatva. Gyakori a reggeli-esti  köd, sár és sötétség, csak ajándékba kapunk itt-ott egy 

kis kedélyjavító napsütést. A természet is egy kicsit „belehal” a 
változásba eltéve magát „jobb időkre”.  
November első két-három napja a halottak kultuszát szolgálja. Az 
elmúlás, a halál gondolata beleillik a novemberi keretben pihenni 
térő növényzet hangulatába. Ilyenkor már csak az estleges korai 
fagyoktól jól védett  krizantém a múló év utolsó virága. Ez aztán 

elsején szeretteink sírjára költözik, ahol gyertyát gyújtunk. A gyertyaláng Krisztus 
jelképe, aki meghalt az emberekért, hogy elhozza a megváltás fényét. „Illik”, hogy 
ilyenkor a nyüzsgő világot magunk mögött hagyva, legalább néhány türelmes perc 
erejéig megálljunk a temetői csendben, hogy elhunyt szeretteink emlékének adózzunk, 
és gyertyát gyújtsunk a tiszteletükre. 
Néprajztudósok szerint nálunk a földművelő nép gazdasági esztendejét is a 
mindenszentek és a halottak napja zárta. Országszerte az élők szokása volt, hogy ekkor 
kalácsot sütöttek, amit a koldusok között osztottak szét imádságuk fejében. Eléggé 
általános hiedelem volt az is, hogy a halottak ezen a napon fölkelnek sírjukból és 
hazajárnak. Ezért aztán éjszakára több helyen megterítették az asztalt, hogy a látogató 
ne maradjon éhen, s ne bosszulja meg magát az élőkön. A halottak ünnepén – a 
halottak nyugalma végett – nem illett nagyobb házimunkát végezni, mosni, varrni, 
takarítani. 
Október végén az áruházláncokban Magyarországon is egyre 
gyakrabban tűnnek fel a narancssárga díszek, amelyek a 
nálunk még kevésbé ismert Halloween jelképei. Halloween 
szó szerinti fordításban a Mindenszentek előtti estét jelenti. A 
Brit-szigetek területén és a mai Franciaország északi részén 
élő ősi kelták ünnepe volt. A máig fennmaradt hiedelem 
szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa 
között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek, addig barangolnak, amíg meg nem 
találják egykori lakhelyüket, és ezen az éjszakán megpróbálnak visszatérni a világba. 
Már a kelták is védekeztek a biztonságukat veszélyeztető esemény ellen: házaikban 
eloltották a tüzet, hogy a hideg és barátságtalan tűzhely ne vonzza a hazalátogató 
szellemeket, és a tökéletes megtévesztés érdekében szellemnek öltözve parádéztak az 
utcákon, hogy a Gonoszt megzavarják, hogy aztán könnyebben elűzhessék. Halloween 
szimbóluma hosszú évszázadok óta a kivájt töklámpás, az ún. Jack-lámpa, amely 
eredetileg kettős célt szolgált: egyrészt távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt 
pedig így világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak. 
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November 4. az 1956-os forradalom és szabadságharc 
leverésének gyásznapja. Ezen a napon a szovjet csapatok 
bevonultak Budapestre és leverték az október 23-án kirobbant 
forradalmat. A harc kegyetlen volt, egyoldalú és rövid. Budapest 
így is mély sebeket kapott, a fiatal pesti srácok és a többi bátor 
harcos hiába próbáltak ellenállni, az orosz fölény 

győzedelmeskedett.. Az országban néhány helyen elszórtan még egy hétig tartott a 
fegyveres ellenállás.  
A ködös, nyirkos, őszi napok visszatérő problémája a meghűlés, a nátha, vagy 
pontosabban a felső légúti megbetegedések. Kellemetlen tünetei, az ezzel járó rossz 
közérzet, fáradtság nemcsak hangulatunkat rontja, hanem néhány napra ágyba is 
parancsolhat bármelyikünket. Mit tehetünk, hogy elkerüljük az évszakváltással 
jelentkező kellemetlenségeket? A legjobb nyáron elkezdeni a felkészülést, minél több 
gyümölcsöt kell enni (mégpedig hazait, nem a külföldről 
behozottat, mivel azt jóval érés előtt szedik le, s így nem 
tartalmaz annyi vitamint), sokat kell a természetben, 
napfényben tartózkodni és rengeteget mozogni.  Ha a nyár 
elrepült felettünk úgy, hogy mindez kimaradt, ősszel sem árt 
nagy dózisban bevinni vitaminokat, nyomelemeket a 
szervezetbe. Aki naponta többször fogyaszt zöldséget és gyümölcsöt, nincs szüksége 
mesterséges készítményekre. Utóbbiak azonban hasznosak lehetnek, ha valamiért 
vitaminhiány alakul ki. A friss levegőn tartózkodni, sportolni ősszel sem árt, hiszen a 
meleg belső és hideg külső levegő cseréje serkenti a vérellátást, s ezáltal az ellenálló 
képességet. Nem utolsósorban a mozgás növeli a kiegyensúlyozottságot, ami szintén 
hozzásegít a betegségekkel szembeni sikeres küzdelemhez.  

 
SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT, AKIK NOVEMBERBEN 

 SZÜLETTEK, VAGY A NÉVNAPJUKAT EKKOR ÜNNEPLIK! 
Az október 23. és november 21-e között születettek a Skorpió csillagjegybe 
tartoznak. Legjellemzőbb tulajdonságaik: óriási az önbizalmuk, rendkívül 
kitartóak, szeretnek a dolgok mélyére nézni, belelátnak mások lelkébe. 
Izgalmas, titokzatos egyéniségek. Lebilincselő társalgók. Nagyon határozott 
ízlésük van. Csinos, vonzó megjelenésűek. Mindig képesek megújulni. 

Akaraterejük legyőzhetetlen. Ebből fakad, hogy olyan munkát is elvállalnak, ami látszólag 
erejüket meghaladja, és aztán sikeresen elvégzik, környezetük nagy csodálkozására. 
Egyébként is alaptermészetükhöz tartozik, hogy imádják a kihívásokat. Hatalmas 
önfegyelemmel rendelkeznek. Fontos számukra a hatalom, sokszor önfejűek, hiszen a 
végletekig képesek ragaszkodni a véleményükhöz. Kiváló vezetővé válhatnak, és ezt értelmi 
képességüknek, és erős akaraterejüknek köszönhetik. Általában könnyen hoznak döntéseket, 
és az élet minden területén megállják a helyüket. Szeretnek vitatkozni, kritizálni, és általában 
győztesként kerülnek ki a szópárbajból. Ha valaki egyszer megbántja őket, soha nem 
felejtenek, és nem bocsátanak meg, sérelmeiket mélyen elraktározzák. Érzelmeiket csak ritkán 
mutatják ki, mert szeretik maguk irányítani az életüket. Nem tudják elviselni a 
kiszolgáltatottságot, és hiányzik belőlük a bizalom, talán éppen ezért maradnak titokzatosak a 
végletekig. 
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Névnapok: 
11. 08. Zsombor bolgár-török-magyar eredetű, jelentése: bölény 
11. 10.  Réka török-hun-magyar eredetű, jelentése: tiszta úrnő 
11. 11. Márton latin eredetű, jelentése: Mars istenhez hasonló, merész,  
11. 13.  Szilvia latin eredetű, jelentése: erdő 
11. 14. Aliz héber-germán-francia eredetű, jelentése: bölcs, harcos 
11. 15. Albert német eredetű, jelentése: nemes 
11. 17.  Gergő görög eredetű, jelentése: éberen őrködő 
11. 19. Erzsébet héber eredetű, jelentése: Isten az én esküvésem 
11. 25. Katalin egyiptomi-görög-német eredetű, jelentése: mindig tiszta 
11. 30. Milos szláv eredetű, jelentése: kedves 

Az érdekességeket gyűjtötte: Németh Zsófia és Kiglics Dominik 6. o. 
 
 

Szép versek nagy költőktől…  
 
Áprily Lajos költő 1887. november 14-én született Erdélyben. Költészetét 
kezdettől végig áthatja az erdélyi táj élménye. Verseiben a gyerekkor boldog és 
harmonikus világként jelenik meg. A költemények hangulata azonban nem 
közvetíti egyértelműen a megidézett idillt. Mindegyiket át- meg átszövi az 
elvesztett boldog idők miatt érzett fájdalom, s a múlt képei mellé odakerülnek a 
jelen sötét árnyai is.  
Magyar – német szakos tanárként végzett, s tanított Nagyenyeden, Kolozsváron, 
majd Budapesten is; itt igazgatója lett egy leányiskolának. Tanárnak is, 
iskolaigazgatónak is eszményi volt: egykori tanítványai mindig az elragadtatott 
szeretet hangján emlékeztek óráira is, intézkedéseire is.  
 
 
 

Áprily Lajos: Aranykapu 
 

Én is játsztam, énekeltem ezelőtt sok évvel,  
sok kis rézcsengettyű-hangú falu-gyermekével. 
Kerti gyepen, temetőben, láncba-fogva játsztam, 
- temetővel szemben laktunk faluvégi házban - 
csilingelt a temetőkert, és csilingelt a kertünk, 
dolgos anyám csak hallgatta, ahogy énekeltünk, 
ahogy a sok kis rézcsengettyű dalosan szavalta: 
Nyitva van az - aranykapu - menjetek be rajta. 
 

Aranykaput dolgos anyám gyermekül se látott, 
mindig sűrű fellegen át látta a világot. 
Csak a sors villáma lobbant hangos csattanással,  
csak a gond kapui nyíltak vascsikordulással. 
Néha mégis szelídebb fény villant meg az álmán,  
hitte, hogy a ködökön túl aranykapu vár rám, 
s gond-kapuit meseszóval, dalokkal takarta: 
Nyitva van az - aranykapu - menjetek be rajta. 

 
Most a dombon, Rózsadombon aranykapu nyílik,  
aranykapu ragyogása ellátszik a sírig. 
Szól a dal is, fénytelen és különös a dallam,  
egyetlenegy hang dalolja, mégis ide hallom. 
Föld alól szól, - aki mondja, elszáradt az ajka: 
Nyitva van az - aranykapu - menjetek be rajta. 
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… és költőpalántáktól 

 
A hatodik osztályosok elmesélték egymásnak álmaikat, amiből aztán egy 
különleges költemény született. A szerzők: Klepács Milos, Réffi Dalma, Szatai 
Anna, Szatai Henriett, Vincze Alexandra 
 
 

Furcsaságot álmodtam 
 
 
 
Mikor tegnap elaludtam, 
Furcsa dolgokat álmodtam: 
Lehullottak a falevelek,  
Egy mókus gereblyézte ezeket. 
 
A zsiráf felmászott egy fára, 
De sajnos leesett a hátára. 
A cinegék csúszkáltak a jégen,  
És sorban eltűntek egy lékben. 
 

A kifutón oroszlánok ordítottak, 
A párducok velük versenyt visítottak. 
A medvék miniben virítottak, 
S a nézők egy ketrecben bólogattak. 
 
Mikor reggel felébredtem, 
Mindenkinek elmeséltem 
Mily furcsákat álmodtam az éjjel, 
Tátott szájjal néztek széjjel. 

 

 
 
 

Iskolánk konyháján négyen dolgoznak: Erzsi néni, Ibolya néni, Ildi néni és Betti 
néni. Nekik köszönhetjük, hogy nap 
mint nap finom ételek kerülnek 
elénk. Rajtunk kívül az ő főztjüket 
eszik az óvodások, Nagyrécse lakosai 
közül is sokan. Kérdéseinkre a 
konyhavezető, Erzsi néni válaszolt: 
- Mióta dolgoznak az iskola 
konyháján? 
- Átlagosan 10-15 éve. Legrégebb óta 
én vagyok itt, legújabb 
munkatársunk, Betti néni 3 hónapja 
dolgozik velünk. 
- Szeretik a munkájukat? 

- Igen, szeretünk itt dolgozni, mert olyan a közösségünk, mintha a második családunk 
lenne. 
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- Hogyan osztják fel egymás között a teendőket? 
- Az idők folyamán mindenkinek kialakult a feladatköre. Reggel 7 órakor kezdünk, 
egyikünk elkészíti az óvodások reggelijét, az iskolások tízóraiját, és ha az ebédhez 
kenyér is kell, azt fölszeli. A többiek előkészítik a nyersanyagot a főzéshez. Ilyenkor 
nagyon sok a dolgunk, ¾ 11-re már jönnek az éthordókért, 11 órakor viszik az 
óvodások ebédjét, ½ 12-től pedig ebédelnek az iskolás csoportok és a tanárok. Az 
ebédeltetést már szeretjük, mert arra a nehezebb feladatokon túlvagyunk. Ebéd után 
még kitakarítjuk a konyhát és az ebédlőt, 3 órakor van vége a munkaidőnknek. 
- Mi alapján áll össze a heti étrend? 
- Természetesen a maradékokból pontosan tudjuk, hogy mit szeretnek a legjobban a 
gyerekek: a milánói makaróni, az aranygaluska csoki öntettel vagy a töltött paprika 
sokaknak a kedvence. Az étrend összeállításakor megpróbálunk erre is figyelni, de az 
alapanyagok árára is tekintettel kell lennünk. 
- Szeretik azokat az ételeket, amiket itt főznek? 
- Nem minden ételt szeretünk egyformán, de azért mindent jóízűen megeszünk, ami itt 
készül. 
- Szívesen főznek otthon? 
- Igen, otthon is szívesen főzünk a saját családunknak. 
- Mi a véleményük az ebédlőben étkező csoportokról? 
- Egyértelműen nem lehet meghatározni, hogy melyik csoport a legrendesebb vagy a 
legrendetlenebb, szinte naponta változó, melyik hagy kivetnivalót maga után. 

A riportot készítette: Klepács Milos 6. o. 
 

 

…iskolatársainkat, mi a kedvenc ebédjük az iskolai menzán, és mit nem szeretnek. 

Erzsi néni természetesen nem tévedett, iskolatársaink vallomása alátámasztja az általa 
elmondottakat. 
Kovács Zoltán 1. osztály: Én nagyon szeretem a milánói makarónit, de a gombás 
ételeket nem. 
Zsohár Zsófi 2. osztály: A milánói makaróni a kedvencem, a paprikás krumplit már 
nem annyira szeretem. 
Tausanov Márton 3. osztály: Itt a menzán a darás tészta a kedvencem, a gombalevest 
azonban nem annyira kedvelem. 
Vincze Kristóf 4. osztály: Nagyon szeretem a gyümölcslevest, a tarhonyalevest már 
nem annyira. 
Horváth Zsombor 6. osztály: Az aranygaluska nagyon ízlik, a brassói viszont nincs a 
kedvenceim között. 
Vincze Alexandra 6. osztály: A milánói makaróni nagyon finom, de a gombalevest 
nem bánnám, ha kihagynák az étrendből. 

A kérdéseket feltette: Szatai Anna és Szatai Henrietta 6. o. 
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Próbáld ki! 
 

Az ételeket nem csak megenni, elkészíteni is öröm. A következő étel elkészítése 
szinte gyerekjáték, ráadásul finom és egészséges, a hozzávaló alapanyagok pedig 
minden háztartásban megtalálhatóak.  

Sütőtökös fánkocskák 
Hozzávalók:  
50 dkg sülttök-püré; 7,5 dkg sütőporos liszt; késhegynyi 
só; 2 tojás; olaj a sütéshez; 
a tetejére: fahéjas cukor; 
Elkészítés: 
A hozzávalókat keverd össze egy tálban. Forrósítsd fel 
az olajat, és kanállal szaggasd bele a sütőtökös tésztát, 
süsd aranybarnára, majd papírtörlőre szedve itasd fel a 
felesleges zsiradékot. Szórd meg fahéjas cukorral, és 
melegen tálald. 

 
Jó étvágyat! 

 
 
 
                                                      

            „Az leszel,  amit megeszel.” 
                                  

Valószínűleg már sokszor hallottátok ezt a mondást, de vajon tudjátok-e, hogy mit jelent? 
Szervezetünk az általunk elfogyasztott tápanyagokból épül fel, ezért különösen fontos, 
hogy egészséges ételeket vegyünk magunkhoz, mivel testünk pont annyira lesz 
egészséges, amennyire egészségesen táplálkozunk. 
Az úgynevezett civilizációs betegségek száma az elmúlt 100-150 évben az 
orvostudomány fejlődésének ellenére is emelkedett. A civilizációs betegségek – mint a 
neve is jelzi – az ipar rohamos fejlődésének, a modernizációnak és civilizációnak negatív 
velejárói. 
A nagyüzemi mezőgazdaságokban a növekedést serkentő szerekkel és antibiotikumokkal 
kezelt állatok,  rovarirtó- és gyomirtó szerek, műtrágyák 
használata, nem csak azoknak jelent veszélyt, akik az így 
előállított ételeket fogyasztják, hanem környezetünk egészére 
is. A mezőgazdaságban használt vegyszerek beszennyezik a 
vizeinket, a földünket. Európában az eső olyan 
mennyiségben tartalmaz rovarirtó szereket, ami jóval túllépi 
a víz ihatóságának elfogadott mértékét. Amerikában egy 
felmérés szerint 23 különböző növényvédőszer-maradványt találtak az átlagos 
otthonokból vett pormintákban. 
Nemcsak méreganyag-maradványok találhatók az így előállított növényekben, hanem 
megfigyelték azt is, hogy a tápanyagszint a gyümölcsökben, zöldségekben és a 
gabonaszemekben manapság alacsonyabb, mint 60 évvel ezelőtt. A feldolgozás során az 
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élelmiszerek jelentős része vegyi eljárások eredményeképpen nyeri el végső ízét és 
alakját, miközben eredeti, valóban természetes összetevőitől szinte teljesen megszabadul. 
Az élelmiszerek zöme mire az asztalunkra kerül, hőkezelésen esik át, tartósítószereket, 
színezékeket és egyéb ízfokozó adalékanyagokat tartalmaz. Ezekből adódóan cseppet 
sem meglepő, ha szervezetünk nem rendeltetésszerűen működik. 
A civilizációs betegségek 85 %-a a táplálkozásból ered.  Felismerésük nehéz, mert 
kialakulásukhoz - a legtöbb esetben - évekre illetve évtizedekre van szükség. Az alábbi 
betegségcsoportok kialakulásában bizonyítottan jelentős tényező a nem megfelelő módú 
táplálkozás:  

 Fogak, fogsor, állkapocs megbetegedései: lyukas fogak, fogágy gyulladás. A fogak egészségi 
állapota előre jelzi, hogy megindult az egyéb civilizációs betegségek kialakulása. 

 Mozgásszervi megbetegedések, valamint porc-, izületi-, gerinc-és csigolyaproblémák. 
 Anyagcserezavar okozta megbetegedések: pl. túlsúly, cukorbetegség, köszvény, epekő, 

vesekő stb. 
 Emésztőszervek betegségei: pl. krónikus szorulás, epe, epehólyag, hasnyálmirigy betegségei, 

zavarai, vékony- és vastagbél-megbetegedések, emésztőnedvek és enzimek zavarai stb. 
 Érrendszeri megbetegedések: pl. érelmeszesedés, szívinfarktus, agyvérzés, trombózis stb. 
 A védekező mechanizmus, immunrendszer gyengesége: pl. állandó megfázások, visszatérő 

krónikus légúti gyulladások, vese- és hólyaggyulladások stb. 
 A legtöbb allergiás megbetegedés: pl. ekcéma, szénanátha. 
 Az idegrendszer megbetegedése. 
 Részben a rákos megbetegedések. 

Ha tehetjük, napi étkezéseinkben minél kevesebb helyet foglaljanak el olyan 
élelmiszerek, melyekben szerepelnek finomított alapanyagok, úgy mint fehér cukor 
vagy magas fruktóz tartalmú sűrített kukorica-kivonat, fehérliszt, konzervételek, 
pasztörizált, homogenizált, lefölözött, ill. csökkentett zsírtartalmú tej, finomított, 
ill. keményített növényi olajak, fehérjeporok, szintetikus vitaminok, mérgező 
adalék- és színezékanyagok.  

Az egészséges táplálkozás szerves része a megfelelő mennyiségű, és minőségű 
folyadékbevitel, ennek hiánya szintén kóros folyamatokat indíthat el 

szervezetünkben. A víz legfontosabb feladata a szállítás. A 
tápanyagok víz közvetítésével jutnak be a sejtbe, ott a víz 
segítségével hasznosulnak, és a keletkezett végtermékek a 
víz által távoznak a sejtből és jutnak a tüdőbe, a 
bélcsatornába, a vesébe és kerülnek ki a szervezetből. A napi 
folyadék szükséglet 2.0-2.5 liter, általában ennyi folyadékot 
veszít a szervezet verejtékezéssel, légzéssel, vizelettel és 
széklettel. Fontos tudni, hogy nyári hőségben, sportoláskor 
és egyes hányással, hasmenéssel, magas lázzal járó állapotok 
esetén jóval több folyadék távozik a szervezetből, és ezt a 

hiányt fokozott folyadékbevitellel mielőbb pótolni kell. A szomjúság legjobban 
tiszta ivóvízzel, ásványvizekkel, gyümölcs-, és zöldséglevekkel, teafélékkel, 
tejturmixokkal oltható. 
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Suli-sztoryk dióhéjban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az 1. és 2. osztályos tanulók színházlátogatáson vettek részt. A nagykanizsai Hevesi 
Sándor Művelődési Házban a Kuka-mesét nézték meg. Mindenki nagyon kíváncsi 
volt, mert először el sem tudták képzelni, mit rejt az érdekes cím. A darabban a 
szelektív hulladékgyűjtés és a környezetvédelem fontosságát dolgozták fel mesés 
formában. Mindenkinek nagyon tetszett. Hasznos és egyben tanulságos is volt. 
 

Novemberben elején Zalaegerszegen jártak a 8. osztályosok. Itt egy pályaválasztási 
kiállításon ismerkedhettek meg avval, hogy Zala megyében milyen továbbtanulási 
lehetőségeket kínálnak a középiskolák. 
 

A hónap elején egy kedd délután a vöröskeresztes szakkör tagjainak Kárpáthy 
Sebestyénné, Bea néni tartott érdekes előadást az egészséges életmódról. Egy tesztsor 
kitöltése után sok érdekes dolgot hallottak, majd a Bea néni által készített különleges 
ételeket kóstolhatták meg. A szakkörösök pedig egy szép gyertyatartóval ajándékozták 
meg a vendéget. 

A beszámolót írta: Réffi Dalma és Szatai Henriett6. o.  
 

 

Alsó tagozatosoknak szerveztek egészségnevelési vetélkedőt a zalakomári általános 
iskolában. A csapatok évfolyamonként 1-1 tanulóból álltak. Iskolánkat a 4. osztályos 
Németh Eszter, a 3.-as Tausanov Márton, a 2.-as Patard András és az 1. osztályos 
Nagy Levente képviselték. Csapatuk az 1. helyen végzett!  
 

A zalaszentbalázsi iskolában szervezett énekversenyen iskolánkból Károly Vanessza, 
Szabó Fanni, Molnár Katalin és Németh Zsófia vettek részt. Kati tanár néni vitte el 
őket. Miután megérkeztek, kaptak egy öltözőt, ahol beénekelhettek, hogy szépen 
szóljon a hangjuk az előadáson. Nagyon sok versenyző volt. Miután mindenki 
elénekelte a dalokat, ebéddel vendégelték meg a versenyzőket. Ez után következett az 
eredményhirdetés: Károly Vanessza arany-, Németh Zsófia ezüst-, Molnár Katalin 
és Szabó Fanni bronzminősítést kapott. Károly Vanessza eredményével továbbjutott 
a megyei megmérettetésre.      

A beszámolót írta: Molnár Katalin és Károly Vanessza 5. o. 
  

November 18-án az időseket köszöntötte a falu. Az ünnepi műsorra iskolánk szépen 
feldíszített tornatermében került sor. Az ünnepségen fellépett két tánccsoportunk: az 
egyik tiroli táncot, a másik regölést adott elő. Réffi Dalma és Németh Zsófia egy-egy 
verssel kedveskedett a vendégeknek, Károly Vanessza, Molnár Katalin és Németh 
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Zsófia pedig elénekelték azokat a dalokat, amelyekkel a népdalversenyen sikeresen 
szerepeltek. Az idősek meghatódva figyelték az előadást, még egy-két könnycsepp is 
megjelent a szemükben. A műsor után ott ebédelhettünk az idős bácsikkal és nénikkel, 
majd elbúcsúztunk mamáinktól, papáinktól és haza mentünk.                                                       
 

A beszámolót írta: Klepács Milos 6. o.  
 
November 23-án a 7. osztályos Harcz Roland, Kalló Krisztián, Károly Csaba, Nagy 
Milánés Rácz Krisztián a nagykanizsai MÁV NTE sportcsarnokában megrendezett 
teremlabdarúgó bajnokságon vett részt. Szepetnek, Gelse és Murakeresztúr csapatai 
ellen küzdöttek. Nyerniük sajnos nem sikerült, de tapasztalatokkal gazdagodtak. 

 
 
 

 

F E L H Í V Á S! 
 

Keressük azt a gyermeket, aki 
egész évben tud „szeretni, 

minden megélt percnek örülni, 
a rászorulóknak kezet nyújtani, 
szívbéli mosollyal rátekinteni, 
az éhezőknek kenyeret adni, 

a magányos lelket megérinteni, 
a síró arcról könnyeket letörölni,  

kedves szavakkal vigasztalni, 
helyére mosolyt varázsolni, 

a gonosz embereknek példát mutatni,  
miként tud jobb emberré válni,  

mindenkivel emberségesen bánni, 
bármit hozzon a sors, 
embernek maradni, 

hisz minden embert lehet szeretni, 
csupán szíve legmélyébe látni, 

a magját benne elültetni, 
hogy egy jobb nemzedék tudjon felnőni, 

kik az életet jobbá tudják tenni, 
a földre áldott békességet hozni!” 
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Pistike szalad ki anyukájához a konyhába: 
- Anya, anya, véletlenül felborítottam a 
létrát! 
- Jaj lesz neked, ha ezt apád megtudja! 
- Már tudja, ott lóg a csilláron! 
 
A lótulajdonos kérdezi a lovászt: 
- Ma vettem ezt a lovat. Szerinted 
versenyezhetek vele? 
- Persze! Sőt, ahogy elnézem, még simán 
le is győzheted. 
 

Biológia órán feleltet a tanár. Behoz egy letakart kalitkát, amelyből csak a 
madár lába látszik ki. 
- Na, felismeritek, hogy milyen madár van a kalitkában? – kérdezi. 
A felszólított diák szomorúan csak a fejét csóválja. 
- Na, akkor most egy hatalmas nagy egyest! Hogy is hívnak téged, fiam? 
A diák térdig felhúzza a nadrágját és azt mondja: 
- Tessék kitalálni! 

A humorzsákot megtöltötte: Ács Albert 6. o. 
 

 
 
ALSÓSOKNAK: 
Ismert mesék fontosabb tárgyait, szereplőit és helyszíneit soroltuk fel. Vajon felismeritek-e, melyik 
mesékből valók? 

a.) Királyfi, vérbeli hercegkisasszony, derékalj, pehelydunna, ágydeszka, borsószem 
b.) Mostohaanya, mostohatestvérek, lencse, galambok, bál, színarany topánka 
c.) Király, juhász, fehér medve tömlöce, óriás sündisznók tömlöce,  
kaszás verem, ezüst erdő, aranyvár, gyémánttó, királylány  

 
FELSŐSÖKNEK: 
Furcsa feliratokat láttok a térképen. Ha a betűket helyes sorrendbe rakjátok, megkapjátok a jelölt 
városok neveit.  
 

 

  

 

 
 
 

A rejtvények beadásának határideje: december 14. 
Sorsolás: december 16. 


	…iskolatársainkat, mi a kedvenc ebédjük az iskolai menzán, és mit nem szeretnek.
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