
 1 

 
2010. december 

 
                                     

A papírgyűjtés eredményhirdetése  1. oldal 
Kalendárium – érdekességek a hónapról 2. oldal 
Időkerék     4. oldal 
Tudod-e? Téli ünnepek a világban  5. oldal 
Szép versek nagy költőktől   7. oldal 
Szép versek költőpalántáktól   8. oldal 
Suli-sztoryk dióhéjban   8. oldal 
Egy kis illemtan    9. oldal 
A PC-guru jelenti    10.oldal 
Hu-mor-zsák     11.oldal 
Rejtvény     12.oldal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ISKOLÁNKBAN  5631 KG PAPÍRHULLADÉK GYŰLT ÖSSZE! 

 
 

                                                                             3. osztály: 1465 kg 
                                                                             8. osztály: 1182 kg 
                                                                             6. osztály: 1125 kg 
                                                                             2. osztály:   598 kg 
                                                                             5. osztály:   293 kg 
                                                                             4. osztály:   382 kg 
                                                                             7. osztály:   381 kg 
                                                                             1. osztály:   205 kg 
 
 



 2 

 
 
December az év tizenkettedik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Neve a latin decem 
szóból származik, melynek jelentése tíz – utalva arra, hogy eredetileg ez volt a tizedik hónap a 
római naptárban. A 18. századi nyelvújítók fagyláros nevet adták a hónapnak. Ősi magyar 
neve Álom hava, a népi kalendárium Karácsony havának nevezi. 
December hónap karácsonyig terjedő időszaka az Advent. A szó latin eredetű, jelentése: 
megérkezés, az Úr érkezése. A karácsonyra való előkészület ideje. Kezdete András naphoz 
(nov. 30) legközelebb eső vasárnap, és december 24-ig tart. Régen éjféli harangzúgás jelezte 
kezdetét, egyben az egyházi év megnyitását is. Egykoron a vallásos emberek szigorú böjtöt 
tartottak ezen idő alatt, falun hajnali misére jártak, amit a középkorból eredeztetett 
kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének is hívtak, és Szűz Mária tiszteletére ajánlottak. 
 

Jeles napok decemberben 
 

December 6.:  Szent Miklós napja  
Szent Miklós története nem fantázia, hanem egyszerű történelmi 
valóság.  
Szt. Miklós püspök egy a III-IV. században Anatóliában élő történelmi 
személyiség volt. Vallásosságát a családjából hozta. Szülei halála után, 
Patara város kolostorába került. 24 évesen Jeruzsálembe ment 
zarándokútra, ahol útközben több ember életét mentette meg, amiért az 
emberek védőszentjükké fogadták. Hazafelé útban betért imádkozni 
Myra városába, ahol csodás körülmények között püspökké választották. 
Életét a gyerekeknek és a népnek szentelte. 52 évig volt Myra város 
vezetője. Titkos ajándékozásai során, amit karácsony előtt a neve napja 
táján osztott, a nép abban a hiedelemben volt, hogy a város melletti 
hegyről maga a Tél Apó jár le ajándékozni. A legenda szerint egyszer 
egy nyitott ablakon dobott be aranyakat három hajadonnak, kik ezáltal tisztességgel férjhez 
mehettek. Innen ered a szokás, hogy gyermekek a mai napig kiteszik az ablakokba kitisztított 
cipőiket, s várják a jóságos Mikulás bácsit, aki piros ruhába öltözve, fején püspöksüveggel, 
hátán puttonnyal járja az országot-világot, megajándékozza a "jó gyermekeket". Békés 
öregkor után saját templomában tért örök pihenőre.  
December 13.: Luca napja 
Az év legrövidebb napja. Maga a Luca név a latin lux: fény szóval áll kapcsolatban. Ehhez a 
naphoz az ország minden részében sok-sok hagyomány, babona társul. 

E napon kezdték faragni a Luca-székét, melyet karácsonyra kellett 
elkészíteni, úgy, hogy minden nap csupán egy-egy műveletet 
lehetett rajta elvégezni. Innen ered:"Sokáig készül, mint a Luca 
széke." Karácsony este aztán elvitték a templomba, éjféli misére. 
Készítője ráállva megláthatta, kik a falu boszorkányai.  
E napon a fonóban mulatságot is tartottak, ott volt a falu 
fiatalsága; ettek-ittak, mulattak. Sötétedéskor fehér lepedőben, 
kormos arccal mentek a fiúk a lányokat riogatni. 
Fiatal legények házról-házra járva „kotyoltak”, megvarázsolták a 

tyúkokat, hogy jó tojók legyenek, és sok termékenységre, bőségre utaló kívánságot mondtak. 
Többnyire szalmát, esetleg fadarabot vittek magukkal. Erre rátérdelve adták elő 
termékenységvarázsló, mágikus szövegüket.  
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A kisfiúk "lucázni" jártak, házakhoz betérve tréfás köszöntőket mondtak. A köszöntőért diót, 
almát vagy néhány fillért kaptak. 
Szokás volt még a Luca-nap és karácsony közötti 12 napon feljegyezni az időjárást. Ez 
mutatja meg, milyen lesz a következő év 12 hónapja. 
December 24-25.: Karácsony 

Karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe. 
Hagyományainak eredete régmúlt időkre nyúlik vissza, 
Az ehhez kapcsolódó legismertebb népszokás a betlehemezés, 
mely dramatikus formában adja elő a szent család 
szálláskeresésétől a Napkeleti Királyok látogatásáig a 
cselekményeket. 
December 24-én nem végeztek mezei munkát. A férfiak 
felseperték az udvart, bekészítették a tűzrevalót, az asszonyok 
sütöttek, főztek. Ekkor készítették a karácsonyi asztalra kerülő 
„jézuskenyeret”, „jézuskalácsot”. A délután már az ünnep 
kezdete volt.  
A karácsonyfa-állítás szokása a XIX. század negyvenes-ötvenes 
éveiben városon jelentkezett először. 

December 25-én van a téli napforduló. E napon áll meg a nappalok rövidülése, s újra 
hosszabbodnak. Jelentette ez a világosság győzelmét a sötétség felett, az élet győzelmét a 
halál felett is. 
Karácsony és újév között vonultak házról-házra a regösök. Fiatal fiúk csapatban zajkeltő 
eszközökkel „kísérve”, ősi elemeket tartalmazó rítusénekeket énekeltek. Szent István 
szolgáinak mondták magukat, a csodaszarvasról énekeltek, kopott ruhákban, bocskorban 
jártak. 
December 25-e is időjárásjósló nap is. A népi regula szerint: „Sötít karácsony, világos pajta, 
                                                                                               Világos karácsony, sötít pajta.” 
December 26.: István – december 27.: János napja 
E két névnap különös jelentőséggel bír a magyar nép számára. A karácsonyi ünnepekkel való 
kapcsolódásukon túl Istvánra, az első vértanúra és Jánosra, a szeretet apostolára is emlékeztet. 
János napján szokás volt a bor megáldása. A középkorban bent a templomban ittak a hívek a 
szentek tiszteletére. Később ezt a bor megáldása váltotta fel. Minden család vitt bort a 
templomba, s ezeket a pap megáldotta. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak, beteg 
embert és állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordóba, hogy ne romoljon meg a 
benne lévő bor. Fölhintették vele a házat, a borospincét, hogy a gonosz lélek szándékától 
megoltalmazzák. Szentelt borral kínálták meg az útra kelőket is. 
December 28.: Aprószentek napja 
Heródes betlehemi tömeges gyermekgyilkolása során kivégzett kisdedek ünnepe. Elevenen élt 
a bibliai történet az aprószentek-napi szokásban, melyet vesszőzésnek, korbácsolásnak, 
suprikálásnak is hívtak. Valószínűbb azonban, hogy a vesszőzés rítusa inkább a pogány 
termékenységvarázslás emléke. 
December 31.: Szilveszter napja 
Az év legvidámabb éjszakája, az első évezred végén élt Szilveszter pápa ünnepe. Az év végi 
mulatozást már a rómaiak is megtartották december 27-én, a híres Szatumáliákon. 
Ezen az éjszakán eltemetik az óesztendőt és különböző varázslásokkal, praktikákkal 
igyekeznek megtudni, hogy mit hoz az új év. Legismertebb az ólomöntés, amikor a frissen 
öntött ólom formájából jósolnak.  
A szilveszteri szokásokban különösen fontos szerepe a zajkeltésnek van, melyet neveznek 
kongózásnak, csengetésnek, pergőzésnek, nyájfordításnak is. Az volt a cél, hogy az állatok 
felébredjenek, és a másik oldalukra forduljanak. Úgy vélték, hogy ezzel biztosíthatják az 
állatok egészségét és szaporaságát.  
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December 1.: 1800-ban ezen  a napon született Vörösmarty Mihály. 1855-ben, amikor a 
költő meghalt, az ország idegen elnyomás alatt élt ugyan, de a születésétől a haláláig eltelt 
évtizedek leforgása során nagy utat tett meg a társadalom, a gazdaság, a kultúra területén 
egyaránt, s ezt az átalakulást nem lehetett semmissé tenni semmiféle elnyomó rendszerrel. 
Ennek a hallatlan fejlődésnek volt egyik mozgatója, aktív közreműködője Vörösmarty.  
Költészete maga a határtalanság. A reformkor sokféle alkotásainak szinte valamennyijén rajta 
hagyta a keze nyomát. Nemzeti serkentő eposz vagy elemi iskolai tankönyv, egysoros 
epigramma Széchenyi lófuttatásainak díjserlegére vagy ünnepi felavató darab a főváros első 
színházának megnyitására, népdalgyűjtés, szótárkészítés, népkönyvkiadás, helyesírási reform, 
új szavak alkotása, lapszerkesztés, szoborállítás, írói szövetkezet alapítása, védegyleti 
tanácskozás, politikai agitáció, forradalmi kiáltvány szövegezése:  nem válogatott a kis és 
nagy feladatok között. Szózata Kölcsey Himnusza mellett nemzeti imádsággá lett. 
December 15.: 1802-ben Kolozsváron ezen a napon született Bolyai János, az egyik 
leghíresebb magyar matematikus, a „geometria Kopernikusza”. Noha elsősorban a geometria 
terén kifejtett munkássága miatt lett híres, sokat foglalkozott az algebrai egyenletek 
elméletével is. Éveken át dolgozott a négynél magasabb fokú egyenletek megoldásával. Mivel 
Bolyai visszavonultan, a tudományos világtól távol élt és alkotott, életművének jelentőségét 
csak halála után ismerték el. Mellőzéséhez az is hozzájárult, hogy az akkori Magyar Tudós 
Társaság fő feladatának a magyar nyelv kiművelését tekintette, Bolyai ezzel szemben latin és 
német nyelven írt. Nevét Nagykanizsán egy általános iskola viseli, valamint minden tanévben 
rendeznek a tudós emlékére általános iskolás tanulók számára matematika versenyt, amelyen 
iskolánk tanulói is évről évre eredményesen szerepelnek. 
December 16.: 1882-ben ezen a napon született Kodály Zoltán, a XX. századi magyar zene 
meghatározó egyénisége. Életcélja volt, hogy hazájában mindenkihez eljusson a letisztult ősi 
népművészet, és hogy Európa is megismerhesse nemzeti kultúránk valódi értékeit. Az általa 
meghirdetett jelszó, "A zene mindenkié" valóságos nemzeti programmá vált, és 
meghatározóan formálta a népművelés és az iskolarendszer felépítését. Zeneszerzőként első 
hatalmas sikerét 1923-ban Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára írt művével, a 
Psalmus Hungaricussal aratta. 1926-ban a Háry Jánossal újabb világsikert aratott, s e műve 
által a magyar népdal már nemcsak az iskolákban, hanem a színházakban és a 
hangversenytermekben is helyet kapott 
Zeneszerzői tevékenységével párhuzamosan gazdag tudományos életművet is épített. 
Folklórgyűjtemények tudományos kiadása, cikkek és értekezések jelentek meg tőle. 
December 18.:1906-ban ezen a napon született Zelk Zoltán, József Attila- és Kossuth-díjas 
magyar költő, prózaíró. Neve ismerősen cseng kicsik és nagyok előtt egyaránt, hiszen 
gyermekversei annyira lenyűgözők, dallamosak, hogy a felnőttek is élvezettel tudják 
hallgatni. Ki ne ismerné a költő megzenésített versét az Este jó, este jó-t, vagy a Nem érem el 
a kilincset?  Az Ákombákomról már ne is beszéljünk! Mesejátékok, verses mesék is mindig 
boldog odaadással, könnyedén születtek tolla nyomán. A jóság és gonoszság küzdelmének 
színterei ezek a mesék, melyeknek füllentők, nagyotmondók, tódítók és lódítók a főhősei. 
December 28.: 1903-ban ezen a napon született Neumann János, magyar származású, de az 
USA-ban tevékenykedő matematikus. Tudományos pályafutása kezdetén behatóan 
foglalkozott kvantumelmélettel és a matematika alapjaival, halmazelmélettel és matematikai 
logikával. Az elektronikus számítógépek logikai tervezésében is kiemelkedő érdemeket 
szerzett. Ennek alapvető gondolatait – a kettes számrendszer alkalmazása, memória, 
programtárolás, utasítás rendszer – Neumann-elvekként emlegetjük. Ő irányította 1944-ben az 
EDVAC megépítését. Ez az első olyan számítógépet, amely a memóriában tárolja a 
programot is. A számítógépnek köszönhetően világszerte óriási tekintélye lett. Ennek a 
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számítógépnek a terve és az ő továbbfejlesztett elmélete alapján készülnek a mai 
számítógépek is. 
December 29.: 1828-ban ezen a napon született Szendrey Júlia, Petőfi Sándor felesége. 
1846. szeptember 8-án találkozott először az akkor már ismert és elismert alkotónak számító 
Petőfi Sándorral Nagykárolyban. Ezt az ismeretséget Júlia apja nem nézte jó szemmel. Egy 
évvel megismerkedésük után összeházasodtak Erdődön. Az ifjú pár a szülőktől semmilyen 
támogatást, hozományt nem kapott, ennek ellenére meg tudták teremteni saját otthonukat. 
1848 március 15-én ő varrta és tűzte Petőfi Sándor mellére a később ismertté vált kokárda 
első példányát. Férjét 1849-ben látta utoljára. Halálhíre után Kolozsvárott, majd apjánál, 
Erdődön élt. Még le sem telt az egy év gyászidő, amikor 1850-ben Horvát Árpád történész, 
egyetemi tanár felesége lett. Második házasságát országos felháborodás kísérte, Arany János 
ezek után írta meg A honvéd özvegye című művét.  
Kevesen tudják, hogy Szendrey Júlia írt verseket, elbeszéléseket, és műfordítással is 
foglalkozott. 1856-ban Magyarországon  Andersen meséi először nyomtatásban az ő 
fordításában jelentek meg, olyan mesékkel, mint A császár új ruhája vagy a Rendíthetetlen 
ólomkatona. Ezekben a fordításokban bátran használta a korabeli magyar gyermekfolklór 
elemeit is. 

A Kalendárium és az Időkerék Rácz Krisztán 6.o. tanuló közreműködésével készült 
 

 
                                                               

 
                                                                      
 
 
A téli napforduló ideje szerte a világon ünnep; szinte mindenütt kötődnek szokások ehhez az 
időszakhoz.  
Lássunk most egy kis ízelítőt: hogyan is ünnepelnek az emberek ilyenkor a világ más 
régióiban?  
Betlehem: 
A mai Jordánia területén, Krisztus születésének helyén templomot emeltek már 
évszázadokkal ezelőtt. Az éjféli misére a világ minden tájáról sereglenek a keresztények. 
Térden állva csókolják meg az ezüstcsillagot, amely azt a helyet jelöli, ahol Jézus 
megszületett. 
 

 Olaszország:  
Az olasz gyerekek nem ismerik a Mikulást. Hozzájuk karácsony után, 
január 6-ra virradóra a jóságos boszorkány, a Befana érkezik, aki seprűn 
repül le a kéményeken, hogy a kiakasztott harisnyákba ajándékokat 
tegyen. A Befanát váró gyerekek persze elvárják, hogy ne csak édességet, 
de komoly ajándékot is hozzon nekik, így aztán jó nagy zoknit készítenek 
ki. Ezért áll értetlenül a külföldi az olasz karácsonyi vásárokon, ahol 
óriásoknak való, vidám színekben pompázó zoknikat kínálnak.  

A betlehemi jászol felállítása az olasz otthonokban szinte kötelező. Olaszország különböző 
részein más és más anyagból - hol gipszből, hol fából - készítik a jászolt. Karácsony éjszakján 
a család imádkozik, közben az anya a Bambino, azaz a Kis Jézus figuráját a jászolba helyezi. 
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Anglia:  
Messze Magyarországtól, valahol az Üveghegyen is túl létezik ez az 
ország, ahol így zajlik a karácsony: 
A karácsonyi készülődést már októberben elkezdik. Itt nem ünneplik a 
Mikulást, viszont karácsonykor Father Christmas, más néven Santa Claus 
hozza az ajándékot, aki december 24-én éjjel a kéményen keresztül 
leereszkedik a kandallóba és megtölti a gyerekek piros harisnyáját. Nincs 
szenteste, itt az ünnep 25-én kezdődik. A családtagok a karácsonyi ebéd 
után ajándékozzák meg egymást. Jellegzetes ünnepi édesség a puding, amely telis-tele van 
szárított gyümölcsökkel. 
Írország: 
Itt az ünnep december 13-án kezdődik, s a december 25-ig tartó 13 nap a Little Christmas. 
December 25-én gyertyákat tesznek az ablakpárkányokra Mária és József tiszteletére. Ezzel 
azt fejezik ki, hogy Jézus szülei náluk menedéket találhattak volna. Fenyőfát is díszítenek, 
majd whiskyt készítenek ki a télapónak, és sárgarépát a rénszarvasnak. Az ajándékcsomag 
kibontása után délután 2-3 óra körül fogyasztják el az ünnepi ebédet. Előfordul, hogy több 
terítéket tesznek az asztalra arra az esetre, ha váratlan vendég érkezne a házhoz. 
Oroszország: 

Oroszországban a kék vagy piros ruhájú, trojkán közlekedő Gyed Moroz és 
segítője Sznyegurocska (Hópelyhecske) újévkor, január 1-jén látogatja meg 
a gyerekeket: Miska kosolapit (csokoládéval bevont töltött cukorka), vagy 
krasznaja sapocskat (gyümölcsös cukor) hoz ajándékba, amelyeket az 
ablakokba tesz 
A Julianus-naptár használata miatt a fenyőfát is csak szilveszter napján 
kezdik díszíteni, és január 6-án ünneplik a karácsonyt. Ennek oka a 
pravoszlávok eltérő naptára; náluk a karácsony későbbre esik, mint 
Európában.  

Amerikai Egyesült Államok:  
A november utolsó csütörtökén megtartott hálaadás itt 
elhomályosítja a karácsony fényét. Ez az ünnep náluk 
ugyanis a családi összetartozás jelképe. Ekkor 
emlékeznek meg az 1620-ban odaérkező zarándokokról. 
Azokról, akik az első évet átvészelve hálát adtak az 
Úrnak, amiért segítette őket a nehézségek idején. A 
hálaadás utáni héten megkezdődik a lakóházak, közterek, 
kerítések és a fák meg a bokrok feldíszítése, és mire 
beköszönt a nagy nap, apró égők milliárdjainak fényében 
úszik szinte az egész ország. Szentestén a családok újra összegyűlnek. Az ajándékot 
ugyanúgy, mint Angliában, Santa Claus hozza a kéményen keresztül. 
Ausztrália: 

A déli féltekén nyárra esik a Mikulás és a karácsony ünnepe. A gyerekeknek 
is ebben az időben adják ki a hathetes nyári vakációt. A Mikulás kenguru 
hátán érkezik. 
Karácsonykor az emberek a tengerpartra mennek piknikezni, és jellemzően 
műfenyőt díszítenek. Természetesen az utcákon a többi angolszász országhoz 
hasonlóan karácsonyi énekeket énekelnek. Az ünnepi menü pulyka és puding.  

Dél-Afrika 
Itt is nyáron van karácsony. A kiadós ebéd után a családok 
meglátogatják barátaikat, és karácsonyi dobozokat adnak át egymásnak, 
amelyben rendszerint valami ennivaló finomság van. Az ajándékokat Fekete 
Péter hozza a gyermekeknek. 
                                                                         Az érdekességeket gyűjtötte: Kiglics Dominik 5. o. 
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o.Szép versek nagy költőktől…  

A szeretet és a karácsony egymástól elválaszthatatlan. Ady Endre számára is a karácsony az 
otthont, a családot, a szülőföldet, a múltba visszarévedést, a boldogító visszaemlékezést 
jelentette. Felnőtt fejjel haza kívánkozott falujába, a szülői ház melegébe, s arra a nyugodt 
boldogságra vágyott, amit kisgyermekként szerető családja körében átélt.  
Hiszi és vallja, hogy sokkal boldogabb lenne a világ, ha az emberek Isten és egymás iránti 
szeretete nem csak a karácsonyra korlátozódna, hanem mindennapjainkat is áthatná. 

            Ady Endre: Karácsony
 

 

 

 

 

I.  
Harang csendül,  
Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének,  
Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor  
Magába száll minden lélek.  
 
Minden ember  
Szeretettel  
Borul földre imádkozni.  
Az én kedves kis falumba  
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.  
 
A templomba  
Hosszu sorba  
Indulnak el ifjak, vének,  
Az én kedves kis falumban  
Hálát adnak  
A magasság Istenének.  
 
Mintha itt lenn  
A nagy Isten  
Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban  
Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma.  
 

II.  
Bántja lelkem a nagy város  
Durva zaja,  
De jó volna ünnepelni  
Odahaza.  
De jó volna tiszta szívből  
- Úgy, mint régen -  
Fohászkodni,  
De jó volna megnyugodni.  
 
De jó volna mindent, mindent  
Elfeledni,  
De jó volna játszadozó  
Gyermek lenni.  
Igaz hittel, gyermekszívvel  
A világgal  
Kibékülni,  
Szeretetben üdvözülni.  
 
III.  
Ha ez a szép rege  
Igaz hitté válna,  
Óh, de nagy boldogság  
Szállna a világra.  
És a gyarló ember  
Ember lenne újra,  
Talizmánja lenne  
A szomoru útra.  
Golgota nem volna  
Ez a földi élet,  
Egy erő hatná át  
A nagy mindenséget,  
Nem volna más vallás,  
Nem volna csak ennyi:  
Imádni az Istent  
És egymást szeretni...  
Karácsonyi rege  
Ha valóra válna,  
Igazi boldogság  
Szállna a világra...  
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    … és költőpalántáktól 
 Orsós Tibor: Téli erdő  
Eljött az este, itt van a tél, Lát egy fácánt, odasettenkedik,  
Minden állat nyugovóra tér. És hátulról halkan nekiiramodik. 
A róka is elindul portyázó útjára, Borul is gyorsan az ártatlan jószága, 
Így élelem kerül a hasába. Mindjárt lesz a rókának vacsorája. 
 
 Így, hogy a róka megtömte bendőjét, 
 Lemegy a patakhoz, hogy igyék. 
 S hopp! Belecsúszik a patakba, 
 S nem megy többet soha haza. 
 
A következő költemény az 5. osztályosok első közös próbálkozása. Írták: Németh Zsófia,  
Réffi Dalma, Szatai Anna és Szatai Henrietta 
 

Téli örömök 
 
Egy hóember kacsint rám az öreg tölgy alatt, Szánkózik egy kisleány, 
A régi hinta ott libeg és odacsalogat. Erre várt már igazán. 
A nagymama a tűz mellet meleg teát iszogat. Vígan csúszik lefelé, 
Pajkos gyerekek csúszkálnak az ablaka alatt. Egész nap csak ezt tenné. 
 
 
 
  

Suli-sztoryk dióhéjban 

 

 

 

Idősek napja: November 11-én délelőtt Nagyrécse idős lakosait köszöntötte a falu apraja-
nagyja. Az ünnepi műsorra iskolánk szépen feldíszített tornatermében került sor. Az 
ünnepségen az óvodások és a falu művészeti csoportjai mellett sok tanulótársunk is fellépett. 
Az ünnepélyt az iskolások keringője nyitotta meg, de ez mellett egy vidám limbó-táncot is 
előadtak.  Az énekkarosok közül négyen egy verses-dalos összeállítással örvendeztették meg 
a közönséget. Az időseknek nagyon tetszett a sokszínű produkció. Büszkék lehetünk a 
szereplőkre:  
Bársony Dominikára, Németh Eszterre, Németh Zsófiára, Molnár Katalinra, Millei 
Noémire, Lőrincz Eszterre, Károly Vanesszára, Lőrincz Gergőre, Németh Botondra, 
Takács Bencére, Kánnár Áldorra, Tausanov Mártonra, Horváth Zsomborra. 
 
Színházlátogatás: November 30-án ismét színházban volt az 1. és 2. osztály. Egy vicces 
mesét láttak, melyben várták az erdő új orvosát. Ez alatt egy rém tartotta félelemben az erdő 
lakóit, akit csőrmester, a rendőr és a kicsit lassú teknőc próbált elkapni. Ursula, a nővér 
azonnal beleszeretett Doktor Bubóba, amint meglátta, de az orvos nem viszonozta az érzéseit.  
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Páciensei voltak: a vérszomjas, száguldozó gepárd, a részeges, verekedős vaddisznó, a 
mindent felfaló víziló és a tolvaj szarka. A betegeken ugyan nem tudott segítni, de a mesének 
mégis vidám vége lett, mert kiderült, hogy a Teknőc a rém, és csak Ursula szerelméért 
küzdött, így a két fiatal végre egymásra talált. A színdarabot énekek és Dr. Bubó idézetei 
neves „Uhológia professzorától” tették nagyon viccessé. 

A beszámolót írták: Vörös Cintia Dóra, Gerlinger Laura, Varga-Szömös Bianka 
 
Mikulás-buli: Mindenki izgatottan várta a december 3-át, mert tudtuk, hogy ezen a napon 
kerül sor a papírgyűjtés eredményhirdetésére, s a legügyesebb osztályokat a Télapó a 
szokásos ajándékon kívül meg is jutalmazza. Mivel tanáraink látták, hogy mindenki 
igyekezett kivenni részét a munkából, minden tanuló egy-egy mignont kapott, ezen kívül a 
három legtöbb papírt gyűjtő osztály még egy tortát is megehetett. Az ajándékosztás után 
minden osztály a saját termében vidám klubdélutánnal fejezte be a napot. Jól éreztük 
magunkat. 
 
Ügyességi verseny: December 8-án a 2., 3. és 4. osztályosokból összeállított csapat részt vett 
a galamboki iskolában rendezett ügyességi versenyen. Már az öltözőben nagy volt bennünk az 
izgalom. Mindig 2-2 csapat versenyzett egymással. A feladatokat általában a Lőrincz Gergő 
kezdte. Aki a végén állt, annak fel kellett venni egy zöld pólót. A legjobb versenyszám a 
hokis volt. Utolsó feladatként kötélhúzást kaptunk. Mi ebben két csapatot is lehúztunk, csak 
az egyiket nem tudtuk legyőzni. Pedig lehet, hogy ezen múlt a 3. helyezésünk. Nagyon 
izgalmas volt a verseny, a végén azonban egy kicsit elszomorodtunk, mivel utolsók lettünk. 
De a Rita néni megdicsért bennünket, és tortával, innivalóval kedveskedett nekünk. 
Az ügyességi verseny résztvevői: Kalló Richárd, Németh Botond, Millei Noémi, Gerlinger 
Laura, Takács Bence, Vincze Kristóf, Nagy Elizabet, Jandó Rebeka, Klepács Bojána, 
Molnár Katalin, Károly Vanessza, Kalló Brigitta, Bogdán Erika, Bogdán Richárd, 
Kriskó Dániel, Lőrincz Gergő,  

A beszámolót írták: Molnár Katalin és Lőrincz Gergő 
 
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár köszönőlevele: Az államtitkár asszony minden 
iskolába eljuttatta azt a levelet, amelyben köszönetét fejezi ki azoknak az iskoláknak, 
amelyeknek tanulói legalább 100 Ft-tal támogatták a vörösiszap-katasztrófa károsultjait. Ahol 
nagy a szükség, közel a segítség – tartja a mondás. A devecseri, kolontári, somlóvásárhelyi 
gyermekek és családjaik bizonyára nem gondolták, hogy sok százezer iskolás egy emberként 
melléjük állva nyújt segítséget, vigaszt tragédiájukban. A vörösiszap-katasztrófa után 
meghirdetett „Százforintos akcióban” a soha nem látott összefogás eredményeképpen az 
ország iskoláiban több mint 73 millió forint gyűlt össze, amely advent első vasárnapján 
eljutott a vörösiszap áldozatául esett falvak iskoláihoz. Jó érzés, hogy ennek e nemes 
kezdeményezésnek mi is részesei voltunk. 

 

Rágózunk. Rágózzunk?! Nem csak a gyerekek, a felnőttek közül is sokan 
szeretnek rágózni. Többnyire divatból, megszokásból rágják. Sok tudományosnak 
tűnő magyarázat létezik a rágózás szervezetre gyakorolt áldásos, illetve káros 
hatásáról. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány mindegyik érvből: 
A mai rágógumik összetétele: cukor, glükózszirup, ízesítőanyagok, gyanták, 
aszpartám, ami valljuk, be első hangzásra nem túl bizalomgerjesztő. A cukor B1-
vitamint von el a szervezetből. Ennek következménye a fokozott idegesség, 
agresszivitás, székrekedés és légzési nehézség. Az aszpartám bomlástermékei 
pedig tönkretehetik az agyat, a látóideget, a központi idegrendszert, és igen 

károsan hatnak minden szervre. A különböző ízfokozókról, színezékekről pedig szinte már köztudott, 
hogy szervezetünket, egészségünket rombolja.  
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Hamar rájöttek a gyártók arra, hogy töménytelen mennyiségű cukortartalommal semmilyen jótékony 
hatása nem lesz a rágónak. Ezért kifejlesztették a cukormentes verziót, amely nem tartalmaz cukrot, 
hanem ugyanolyan rossz vagy ha nem rosszabb mesterséges édesítőt. Ezeket a fajtákat jól 
ismerhetjük a televíziós reklámokból. 
Gyakran hallani azt a figyelmeztetést is, hogy ne nyeljük le a rágógumit. A szervezet ugyanis nem 
képes lebontani a rágógumit alkotó gumi- és gyantaszerű anyagokat. Így elraktározódik a 
szervezetben.  
De egyre több kutatás igyekszik bizonyítani a rágó jótékony hatását a fogakra. 
Az étkezések hatására a szájban kialakult savas közeg képes a fogzománc ásványi anyagainak 
lebontására. Amennyiben fogmosásra nincs lehetőségünk, a következő legmegfelelőbb védekezési 
mód fogaink egészségének megőrzésére a cukormentes rágógumi választása. Új kutatások azonban 
a friss lehelet és a szájhigiéné fenntartása mellett a rágózás számos más előnyeire is felhívják a 
figyelmet. 
Rágógumi fogyasztása közben a folyamatos mozgással serkentjük az agy irányába történő 
véráramlást, s az így biztosított extra oxigénnel fokozhatjuk éberségünket és koncentrációs 
képességünket. Pszichiáterek és pszichológusok állítása szerint is a rágózás kiválóan alkalmas a 
magányosság és unalom érzésének elűzésére, segít a feszültség levezetésében.  
A súlyfeleslegtől való megszabadulás érdekében is érdemes a cukormentes rágógumit választanunk, 
két okból is. Az egyik, hogy amíg rágózunk, egész biztosan nem nassolunk. Másrészt pedig a rágózás 
során óránként 11 kalóriát égetünk el. 
Nos, szabad a választás: rágózzunk vagy ne rágózzunk?  
Ha a rágózás mellett döntünk, feltétlenül gondoljunk arra, hogy ennek is vannak íratlan szabályai: 
Mikor nem illik rágózni? 
 A rágógumit csak addig illik rágni, amíg el nem kezdünk valakivel beszélgetni. Rágónkat a 
beszélgetés megkezdése előtt papír zsebkendőben dobjuk ki. Így fejezzük ki azt, hogy tiszteljük 
beszélgető partnerünket, figyelmünket semmi nem vonja el a vele való társalgásról. Ugyanez a 
szabály természetesen akkor is érvényes, ha nagyobb közösségben, iskolatársak vagy 
osztálytársak között vagyunk. Természetesen illetlen dolog színházban, templomban, 
ünnepélyeken is a rágógumit rágni. Mindez ugyanolyan alapvető illemszabály, mint az, hogy 
köszönünk egymásnak találkozáskor, illetve, ha elválnak útjaink. A rágózás nem csak illetlen, hanem 
egyenesen veszélyes futás, lovaglás vagy bármilyen egyéb sportolás közben.  
A másik fontos kérdés, hogy hogyan illik rágózni. 
Ahogyan illetlen dolog az ételt csámcsogva enni, és kiszedni a félig megrágott darabokat a szánkból, 
ugyanilyen illetlen dolog rágózás közben csámcsogni, a rágóból lufit fújni, vagy kézzel 
kihuzigálni a szánkból. Nem csak illetlen, de egészségtelen is a megunt rágcsit az utcán 
eldobni, vagy asztalok, székek aljára ragasztani.  
Egy japán önkéntesekből álló csoport megvizsgálta az utcákról összeszedett eldobott rágógumikat. 
Megdöbbentő eredményre jutottak: mindegyik darabon találtak baktériumot! 
A kutatás vezetője elárulta, azt várták, hogy az ultraibolya sugárzás miatt a baktériumok elpusztulnak 
az utcán, de a vizsgálatok után azt gyanítják, hogy a rágó blokkolja a sugarakat, így életben maradnak 
benne a baktériumok.  
A legkisebb baktériummennyiség, amelyet mértek a kiköpött rágókból, egy millió per gramm volt, és a 
professzor elárulta: csak az után tudta elpusztítani a bacikat, hogy a rágót forró olajban 
megolvasztotta.  
 

 

 
Future Warrior 

 
A jövőt az Egyesült Államok hadseregénél számos kutatási program fürkészi: a 
könnyűgyalogságot érintő változásokat leginkább az Objective Force Warrior és a Future 
Warrior kódnév alatt futó projektek vetítik elő. Utóbbit veszi alapul az Advanced Warfighter, 
és ennek mintájára szerelte fel a Szellemeket és Scott Michell kapitányt mexikói kalandjuk 
során. Az Integrated Warfighter System névre átkeresztelt rendszer elemeinek mindegyike 
valós, igaz többnyire még csak prototípus-szinten létező, vagy rendszeresítésre váró darab, de 
várhatóan ez a felszerelés a következő évtizedben már a CNN kameráiba integető GI Joe-n 
tűnik fel majd. A digitális hadviselésé a jövő, ahol a katona felszerelésének ugyan még 
mindig elsődleges célja a védelem, ám eközben a hámban és a sisakon egyre több kütyü 
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jelenik meg. A Mitchellen, illetve háromfős egységén látható Crye Precision védőfelszerelés 
is mutatja, milyen irányba indult el a trend. A kompozit anyagokkal, és kerámialapokkal 
megerősített védőmellénybe málházható be a lőszer, és a digitális rendszerek 
kiszolgálóegységei is ide kerültek. A sisak a mindent látó szem, amelyben az integrált 
kommunikációs rendszer (mikrofon és fülhallgató) már alapkövetelmény, ugyanakkor az 
oldalára szerelt nagyfelbontású digitális kamera a főhadiszállás vagy a többi egység felé 
könnyen értékelhető vizuális információt is közvetíthet. A lézeres célmegjelölő szintén a 
fejfedőbe lett beépítve, ám a rendszer legfontosabb eleme a CrossComnak becézett 
„monokli”. A szem elé hajtható, átlátszó kijelzőn követhetjük nyomon az információáramlást, 
segítségével azonosíthatjuk a látótérbe került egységeket (a „friendly fire” napjainkban is a 
sereg egyik legnagyobb mumusa), és határozhatjuk meg a következő feladatokat az 
alárendeltjeinknek. A játék leghangulatosabb elemei egyébként szintén a CrossCom lencsének 
köszönhetőek. Ilyen például a drone által közvetített kép, ahol lényegében egy kis 
magasságon lebegő felderítőgépet vezényelhetünk a hadszíntér fölé, és pontosan felmérhetjük 
vele az ellenség elhelyezkedését. Az indirekt tűz is itt érhető el, hisz időről-időre a légierő 
Apache helikopterei, vagy a szárazföldi tüzérség megjelenik a választható opciók között, és 
így, egyszerű célmegjelöléssel a brutálisabb haditechnikákat is lerendezhetjük. 

PC-guru: Horváth Zsombor 
 
 
 

 
 
90 éves öregember haldoklik az ágyban, az emeleti hálószobában. Egyszer csak érzi, hogy az 
egész életében kedvenc almás rétese illata jön fel a konyhából. Nagy nehezen kikel az ágyból. 
Utolsó erejét összeszedve lebotorkál a lépcsőn. 
A konyhába érve ott látja az asztalon kedvenc rétesét. 
Már nyúlna az első darabért, amikor a felesége a kezére csap a főzőkanállal és azt mondja: 

- Azt ne bántsd, az a temetésedre lesz! 
 
Orvosi vizsgálaton az orvos kérdezi a betegtől 

- Dohányzik? 
- Nem köszönöm, inkább innék valamit. 

 
Miért nem szabad a konyakra vodkát inni? 

- ??? 
- Mert nem jó keverni Napóleont az oroszokkal. 
                                                                                    

                                                                                        
- Miért került börtönbe? - kérdezi a pap a rabot. 
- A hitem miatt börtönöztek be! 
- Hogyhogy? 
- Azt hittem, hogy a banknak nincs riasztóberen- 
dezése. 
 
 
Két rendőr beszélget:  
- Hogy ízlett a Kinder-tojás? 
- A csoki finom volt, de a kapszulát alig bírtam 
lenyelni. 
 

A humorzsákot megtöltötte: Klepács Milos 
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E havi rejtvényünket Nagy Milán 6. osztályos tanuló állította össze, és a téli ünnepkörökhöz 
kapcsolódó feladatokat választott. 
 
Alsósoknak:       

 Ha a betűk között a sakkból ismert lóugrással eljutsz a piros 
színű betűtől a zöld színűig, megtudod, hogyan nevezik 
hazájában, Finnországban a Mikulást. 

 
 
 
 
 

Felsősöknek: 
Juhász Gyula: Karácsony felé című versének egy részletét találjátok itt titkos írással leírva. 
Segítségül néhány betű megfelelőjét megadtuk: 

 
 

 
A rejtvény beadási határideje: 2011. január 19.  Sorsolás: január 21-én 

 
                       
                    Meghitt karácsonyi ünnepeket és 
                    sikerekben gazdag, boldog új évet 
                    kívánnak az újság 

 szerkesztői   
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