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November az év tizenegyedik hónapja és 30 napos. Neve a latin novem szóból származik, 
melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik hónapja volt a római naptárban, 
mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók őszutó, 
szélhó és végelődhó (az utolsó, a végső hónap elődje) nevekkel jelölték. A nyelvújítók közül külön 
említést érdemel a legbőszebb magyarító, Barczafalvi Szabó Dávid, aki szegény novembernek is 
különös nevet adott: gémberes. A népi kalendárium Szent András havának nevezi, ősi magyar 
neve pedig enyészet hava. 

Jeles napok novemberben 
 

November 1. - Mindenszentek napja  
November 2. - Halottak napja 
Mindenszentek és halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Az egyház az I. századtól 
kezdődően november elsejét szentelte a halottak emlékére. Az egész magyar nyelvterületen szokás 
a sírok megtisztítása, virággal díszítése, gyertyák gyújtása. 
A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért a terített asztalra kenyeret, sót, vizet 
tettek. A család minden tagja gyertyát gyújtott, a gyertyák égésidejéből a hiedelem szerint arra 
következtettek, ki hal meg előbb a családban. Sokfelé úgy tartották, hogy mindenszentek és 
halottak napja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, 
hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy a halottak 
eligazodjanak. 
E hiedelmek ma már kiveszőben vannak, de mindkét napon a halottakra emlékezünk. 
A virág borította sírok mellett rokonok, ismerősök, barátok gyertyát gyújtanak s emlékeznek. E 
napon a távolba szakadt családtagok is hazatérnek, emlékeznek. Az ünneplés a gyász napja. 
 

„Ezen a napon minden más      
Újra mélyen érint meg a gyász.     
Nincs már velünk együtt 
Kit ismertünk vagy szerettünk 
Ma lélekben újra együtt lehetünk.” 
 

 
Egyre jobban elterjed hazánkban is a halloween éjszakájának, azaz a mindenszentek előestéjének 
megünneplése. Ennek hagyományai a régmúlt kelta korokra nyúlnak vissza. A kelta 
hagyományok szerint azonban ez egészen más jellegű ünnep volt. Az ő hitük szerint ugyanis e 
napon, az ő újévük napján térnek vissza a földre az elmúlt esztendőkben elhunyt bűnösök azóta 
állatok testében lakozó lelkei. Nem véletlen hát, hogy ez egyúttal a félelem, a kísértetek, manók és 
démonok éjjele is. A 17-18. században terjedt el az a szokás, hogy az emberek bizarr, félelmetes 
álarcot és maskarát öltve, szellemeknek és manóknak öltözve jártak házról házra, ijesztő 
külsejükkel, dallal és tánccal tartva távol a gonoszt az otthonuktól.  
És hogy honnan a rejtélyesen vigyorgó, misztikusan pislákoló töklámpások hagyománya? Nos, ez 
a halloweeni szokás is még azokból az időkből maradt ránk, mikor a kivájt sütőtököt, benne 
gyertyával a holtak lelkeinek felajánlott ételáldozatként tették ki házaik elé a kísértetektől, 
ártásoktól tartó emberek. Mára már csak díszítő szerepe maradt, ahogyan halloween éjszakája is 
egyre inkább a gyermekek ünnepévé alakul.  
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Halloween éjszakájának borzalmai a 7. osztályos Varga Szömös Dorina fantáziáját is 
megmozgatták. Látomásait versben örökítette meg. 
 
                                                      Félelmek éjszakája 
 
A sötétségben köd száll fűre, fára, Halottak vére csörgedezik, 
S a telihold a Földet bevilágítja. Szellemek sikolya hallatszik, 
A telihold emberre világít, S a vámpírok áldozatra várva, 
S az ember vérfarkassá változik! Mind holmi vadállat fajta! 
 

A sötétségből vörös szempár villan fel, 
Szívemet félelem tölti el, 
A vörös szempár nem másé, 
Egy vicsorító vérfarkasé!   

 
November 11. - Márton napja  
Szent Márton a legnépszerűbb középkori szent. A krónikák 
szerint e nap a fizetés, tisztújítás, jobbágytartozás lerovásának 
napja volt. Az erdélyi pásztorok e napon kérték 
járandóságukat. 
Sorra járták a házakat, köszöntőt mondtak, nyírfavesszőt 
ajándékoztak a gazdának, aki megőrizte, s tavasszal az állatok 
kihajtására használta. A legenda úgy tartja, Szent Márton 
alázatból ki akart térni püspökké választása elől, a ludak 
óljába rejtőzött, azok azonban gágogásukkal elárulták. Innen a 
"Márton lúdja" elnevezés. Ilyenkor vágták le a tömött libákat, 
úgy tartották: "aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik." Márton az új bor bírája, 
tartja a hiedelem, azaz ilyenkor már iható az új bor. A Márton napi időjárásból következtettek a 
télre: "Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható." A Márton napi 
lakomán elfogyasztott lúd csontjából is időjárásra következtettek: ha a liba csontja fehér, és 
hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. Sokfelé rendeztek Márton 
napi bálokat, vásárokat. 

 
November 19. - Erzsébet napja   
Árpád-házi Szent Erzsébet a katolikus egyház egyik legnagyobb női szentje.  
A legenda úgy tartja, hogy a szegényeknek a kötényében vitt alamizsna rózsává  
változott, mikor atyja kérdőre vonta. Ezt nevezik rózsacsodának. Időjárásjóslás is 
kötődik e naphoz: ha e napon havazik, azt mondják, Erzsébet megrázta pendelyét. A 
tél és a karácsony rámutató napja. A kalendárium szerint:" Szent Erzsébet napja tél 
erejét szabja".  Az őszi munkák zárónapja.  
 

November 25. – Katalin napja  
 

Keresztény hitéért halt mártírhalált. Okossága miatt volt a diákok, tudósok, 
egyetemek védőszentje. E naphoz férjjósló hiedelmek és praktikák is 
kapcsolódnak. A lányok mezítláb különféle ágakat loptak a fákról, amely ha 
karácsonyig kizöldült, következtettek a  közeli férjhezmenetelükre. A kizöldült 
ágat nevezték Katalin-ágnak. A legények is ezen a napon tudakozódhattak 
jövőjüket illetően. Párnájuk alá lopott leányinget tettek, hogy megálmodják 

jövendőbelijüket. Időjárásjóslás is kötődik e naphoz: Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, 
viszont ha Katalin locsog, akkor karácsony kopog. Katalin az utolsó mulatós - bálos nap, mert ezt 
követi az advent kezdete. 
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November 30. – András napja     
E napnak a népi hitvilág mágikus erőt tulajdonított. A lányoknak számtalan 
praktikát, jósló cselekményt kellett végezniük, hogy megtudják, ki lesz a 
férjük.. Se szeri, se száma a gombócfőzésnek, ólomöntésnek, András napi 
jóslásoknak, amit a kíváncsi lányok még ma is alkalmaznak. A gombócba egy 
férfi nevét rejtették, főzni kezdték. Úgy tartották, amelyik elsőnek jön a víz 
tetejére, az lesz az illető férjének neve. András a téli évnegyed kezdőnapja.  

 

November 7.: 200 évvel ezelőtt ezen a napon született Erkel Ferenc, zeneszerző. Nemcsak mint 
zeneszerző, hanem mint karmester, zongoraművész és pedagógus is fontos szerepet játszott a 
XIX. század magyar zenei életében. 1844-ben komponálta a magyar Himnusz zenéjét. E műve 
pályázatra készült, Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésítése, amivel első díjat nyert. Nemzeti 
himnusszá azonban, a szó igazi értelmében maga a nép tette. Az 1903-as törvény már csak a nép 
korábbi döntését erősítette meg. Ő a magyar nemzeti opera megteremtője. Zseniális felfedezése 
volt, hogy kora közönségét önnön történelmi érdeklődése hozhatja közel az opera műfajához. E 
felismerés jegyében születtek legtökéletesebb remekei: a Hunyadi László (1844), a Bánk bán 
(1861).a  Sarolta (1862), Dózsa György (1867), Brankovics György (1874), a  Névtelen hősök 
(1880), az István király (1885). 
 November 10.: 115 éve ezen a napon született a Zala megyei Pákán Öveges József, Kossuth 
díjas fizikus. Az 1950-es évek első felétől írásaival, könyveivel, rádió- és televíziós sorozataival 
megalapozta az új magyar természettudományos ismeretterjesztést. 
A bonyolult kísérleteket is oly egyszerűen magyarázta el, hogy a teljesen képzetlenek is 
megérthették. A televízió 1957-es megnyitó műsorában már fél órát kapott, amelynek igen jó 
visszhangja lett. Ezután 12 éven át mutatta be közérthető, ízes magyar nyelven fizikai kísérleteit a 
képernyőn - milliók érdeklődését keltve fel a hangtani, hőtani, fénytani és elektromos jelenségek 
iránt. Róla nevezték el azt a négyszintű, országos döntővel záruló, egyéni fizikaversenyt, amelyen 
iskolánk tanulói közül is többen vettek már részt. 
November 17: 1773-ban ezen a napon született Csokonai Vitéz Mihály. A magyar irodalom 
egyik legjelentősebb költője. Egész élete harmincegy esztendő. Azonban e rövid idő alatt is 
gazdag, sokszínű és maradandó életművet hagyott hátra. Diákként kezdett verselni, és már 
kamaszkorában tudomásul vett költő. Szomjazta a tudást, és szomjúságához példás kitartása és 
rendkívüli memóriája volt. Mire elvégezte az iskolát, latinul, görögül, németül, franciául és 
olaszul is tudott, jártas volt kora irodalmában, filozófiájában, és tájékozott a természettudomá- 
nyokban, s közben diákosan vidám, örök tréfálkozó, életet szerető, nyughatatlan, mindent 
kipróbáló egyéniség.  

November – fogászati hónap 
Miért nagyon fontos fogaink ápolása? 
A gondos fogápolás az alapja az egészséges, szép fogsornak. Ha a fogak 
állapota nem megfelelő, az kihat az egyéb életfunkciókra is, betegségek 
előidézője lehet. És még akkor nem szóltunk a fogfájás gyötrelmeiről!  
Mi a legjobb módja a fogmosásnak? 
Ajánlatos a fogmosást az alsó, majd a felső fogak belső felszínén, az egyes 

fogcsoportokon végighaladva elvégezni, ezt követi a külső fogfelszínek, majd a fogak 
rágófelszíneinek tisztítása. A fogtisztítás iránya lehetőleg ne vízszintes legyen, hanem függőleges 
irányú, leseprő mozdulatokat végezzünk. Mindez minimum 3 percig tartson, és naponta legalább 
kétszer mossunk fogat. 
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Milyen a jó fogkefe? 
A lepedék leghatékonyabban a viszonylag kis fejű fogkefével távolítható el. Vannak egyforma 
hosszúra és fűrészfogszerűen levágott sörtecsomókat tartalmazó fogkefék. Az utóbbiakkal 
némiképpen jobban be lehet hatolni a fogközbe. Fontos, hogy a fogkefét a fogmosás végeztével 
erős sugarú folyóvízben megtisztítsuk, fejével fölfelé tároljuk és kb. 2-3 havonta cseréljük. 
Milyen fogkrémet használjunk? 
A fogkrémek palettája színes és változatos. A mai fogkrémek fluorid tartalmuk miatt alkalmasak a 
fogszuvasodás megelőzésére, gyógynövény tartalmuk miatt az íny gyulladáscsökkentésére, 
egészségesen tartására. A friss lehelet elérésére tartalmaznak különböző illóolajokat is. Ezen kívül 
súroló és fehérítő anyagok is vannak bennük.  
A fogmosás célja, hogy eltávolítsuk a baktériumokból álló, folyamatosan újraképződő 
vékony, színtelen, ragadós filmréteget, a lepedéket. A fogszuvasodás legfőbb okozója a 
lepedék.  
Hogyan okoz a lepedék fogszuvasodást? 
A lepedékben élő baktériumok lebontják az ételben lévő cukrokat, így savak képződnek, melyek 
megtámadják a fogzománcot, fogaink kemény védőrétegét, megnyitva az utat a 
fogszuvasodáshoz. 
 

Érdekességek a fogápolás múltjából 
Manapság a rendes, ápolt fogazat inkább esztétikai kérdés, míg régebben az erős fogak elsősorban 
a túléléshez kellettek.  
Már a Neander-völgyi ember is tisztította a fogait, erről tanúskodik két metszőfog, amely egy 
64300 évvel ezelőtt élt előember szájából származik. A fogak felületén látható vékony vájat a 
tudósok szerint egy hegyes fadarab, bot használata során alakult ki,  amellyel a Neander-völgyi 
ember a fogát próbálta meg tisztán tartani.  
Ezután jött csak a fogkrém és a kefe. 
A manapság használt fogkefe jóval a fogtisztító krémek után jelent meg a háztartásokban. Krisztus 
előtt 3000 környékén már az ókori Egyiptomban is használtak egy gél állapotú masszát: a fogaikat 
bekenték egy olyan krémmel, melybe bivaly körmét reszelték, égetett tojáshéjat is tettek bele, 
majd sóval és vízzel keverték össze. Későbbi feljegyzések szerint akadt olyan, mikor vizeletet is 
adtak hozzá, majd mentolt és virágszirmokat is kevertek bele, hogy javítsanak valamit az igen 
sajátos ízén. 
A történészek szerint az ókori Egyiptomban még az ujjukat használták kefe helyett. Babilóniában 
egy gyökér rágásával tisztították fogsorukat a pedánsabbak, míg a római és görög időkből rágható 
és ehető fogpiszkálókról vannak feljegyzések. A kínaiak ugyancsak sajátos ízű faágakat 
használtak: a nyers botocskákat egy mai ceruza méretére faragták, ezek egyik vége fogpiszkáló 
volt, a másik, puhább rész pedig rágásra szolgált.  

A XV. század vége felé Kínában már használtak egy mai fogkeféhez 
hasonló szerszámot. A ma is használatos fogkefe ősét alig több mint 
kétszáz évvel ezelőtt fejlesztették ki először, faragott csontba illesztett 
lószőrből. Az idők folyamán fogorvosok és kémikusok folyamatosan 
kísérleteztek, hogy megtalálják a megfelelő krémet, mely őrzi a fogak 
épségét, és melynek elfogadható az íze. 1896-ban a Colgate már jelen volt 
az amerikai piacokon, kis tubusban árulták a készítményüket.  
A fogorvoslás a XVIII. századig háttérbe szorult a többi orvosi területtel 
szemben. Ezt a területet utazó felcserek látták el, de ők csak akkor tudtak 
segíteni a fogfájósokon, ha valakinek épp „szerencséje” volt, és pont akkor 
fájdult meg a foga, amikor a doktor arrafelé járt. A foghúzás eszköze a 

pelikán névre hallgató fogó volt, a felcser vagy borbély fő erénye pedig, fájdalomcsillapítás híján, 
a gyorsaság. 

Az érdekességeket válogatta: Németh Zsófia 5. o. 
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Szép versek nagy költőktől… 
Csokonai Vitáz Mihályról számos anekdota, történet, átírt vers élt sokáig a néphagyományban. 
Néphagyománybeli megörökítése a sok bolyongásnak köszönhető: szülővárosát elhagyva volt Pesten, 
Komáromban, majd Somogycsurgóra került helyettes tanárnak. De miután lejárt a megbízatása, visszatért 
Debrecenbe, özvegy édesanyja házába. Versei, a róla szóló mondák, anekdoták nemcsak szájhagyomány 
útján, hanem kéziratos formában is terjedtek. Petőfi Sándor a róla szóló egyik ilyen anekdotát versben 
szólaltatta meg. 
Biztosan mindannyian hallottátok már azt a mondást, hogy ott hagyott csapot, papot.  
Ezt arra az a emberre mondjuk, aki semmivel sem törődve hirtelen félbehagy valamit, dolga végezetlenül 
távozik valahonnan. Gondoltátok volna-e, hogy e mondás Petőfi  Csokonairól szóló költeményéből terjedt el?  
                                      CSOKONAI 
 

Egy kálomista pap s Csokonai 
Egymásnak voltak jóbarátai. 
Kilódul egyszer Debrecenből 
S a jóbarát előtt megáll, 
S: ihatnám, pajtás! így kiált föl 
Csokonai Vitéz Mihály. 
 

„No, ha ihatnál, hát majd ihatol, 
Akad még bor számodra valahol, 
Ha máshol nem, tehát pincémben; 
Ottan nem egy hordó bor áll,” 
Szólott a pap, s leballag véle 
Csokonai Vitéz Mihály. 
 

„Ihol ni, uccu!” fölkiált a pap, 
Amint egy hordóból dugaszt kikap; 
„Szaladj csapért! ott fönn felejtém; 
Szaladj öcsém, de meg ne állj!” 
És fölrohan lóhalálában 
Csokonai Vitéz Mihály. 

A likra tette tenyerét a pap; 
Csak vár, csak vár, hogy jön talán a csap, 
S a csap nem jött, és a pap morgott: 
„De mi az ördögöt csinál, 
Hol a pokolba’ marad az a 
Csokonai Vitéz Mihály?” 
 

Tovább nem győzte várni a csapot, 
Ott hagyta a hordót, (a bor kifolyt,) 
Fölmén a pincéből a házba, 
De ott fönn senkit nem talál. 
Csak késő este érkezett meg 
Csokonai Vitéz Mihály. 
 

Hát a dologban ez volt az egész: 
Kereste ott fönn a csapot Vitéz, 
Zeget-zugot kikutat érte, 
De csak nem jön rá, hogy hol áll? 
És így csapért szomszédba mégyen 
Csokonai Vitéz Mihály. 

 

A szomszédban valami lakzi volt. 
Elébe hoztak ételt és italt; 
És ím az étel és bor mellett 
És a zenének hanginál 
Csapot, papot, mindent felejtett 
Csokonai Vitéz Mihály. 
 

 … és költőpalántáktól 
 
Orsós Tibor 6. osztályos tanuló Arany János Toldija alapján Miklós kalandját a bikával 
rapesített változatba írta át: 

Miklós anyja aztat mondotta:  csapjuk le gyorsan a megvadult bikát!” 
„Gyere, fiam, üljünk a tornácra,  „Aztán Miklós azt mondja:  
nézzük meg, mi van alattunk az utcába’!” Menjünk gyorsan a szabó boltjába! 
Édesanyja felkiált és azt mondja: A bőre jó lesz kucsmának,  
„Nézd csak, fiam, amott fut egy nagy bika! a húsa meg lakomának.” 
A kutya hasát a szarvával szétvágta.” Így ért véget a bika nagy napja, 
Toldi ott termett, mint egy nagy csoda, ami számára nem volt túl kafa. 
a bika két szarvát megragadta, Aztán Toldi is elment valahova, 
és ezzel befejeződött a bika bosszúja.  De csak a jó Isten tudja, hogy hova. 
Je!!! Je!!! 
Kiabál Toldi torkaszakadtába’: 
„Gyertek már ide, még máma  
hozzatok kötelet, na meg kisbaltát, 
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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!” 

 

 

Suli-sztoryk dióhéjban 
 

 

 

Fogászati szűrővizsgálat zajlott iskolánkban. Dr. Tanczenberger Yvette, a körzet fogorvosa 
egy csütörtök délelőtt végigjárta az osztályokat, és ellenőrizte a tanulók fogazatát. Kezelést 
ugyan nem végzett, de mindenki pontosan megtudhatta, milyen állapotban vannak a fogai, s 
kinek ajánlatos minél hamarabb a fogorvosát a kezelés érdekében felkeresni. A doktor néni a 
legelégedettebben a 7. osztályból távozott: az osztály minden tanulójának rendben találta a 
fogait! 
 

November első hete őszi szünet volt. Valamennyien kellemesen ki tudtunk kapcsolódni, 
hiszen az időjárás kegyes volt hozzánk és sok napsütéssel kedveskedett nekünk. Az 
elsősöknek és a másodikasoknak azonban még érdekesebben telt a szünet, nekik a Rita néni 
külön programot is szervezett: elvitte őket a gelsei uszodába! A gyerekek rendkívül élvezték a 
változatos programot. Több medencét is igénybe vehettek. Kipróbálták a feltörő buzgárokat, 
hatalmas úszógumiban csordogáltak a vadvízi örvényen, de természetesen nem maradt el az 
úszásoktatás sem. Mindenki nagyon ügyes volt, különösen Patard Andris, aki még a 
hátúszást is bemutatta. 
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Színházlátogatás. A 1. és a 2. osztály november 9-én a Micimackó című előadást nézte meg 
a Nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központban.  
Az előadás egy kisfiú és barátai kalandjairól szólt. Először Micimackó meglátogatta Nyuszi 
barátját, és annyi mézet evett nála, hogy beszorult a kijáratba. Aztán Fülesnek, a szamárnak 
születésnapja volt, amit mindenki elfelejtett, végül kapott Malackától egy kipukkadt 
léggömböt, és egy „praktikus” csuprot Micimackótól, amibe bármit beletehet. Zsebibaba, 
kengurumama gyereke helyet cserélt Malackával, ezért Kanga őt fürdette meg. Egy viharos 
éjszakán megérkezett a Százholdas Pagony új lakója, Tigris, aki rég nem evett semmit. 
Miután mindenki kedvenc eledelét megkóstoltatták vele, kiderült, hogy legjobban a 
csukamájolajat szereti. Végül Róbert Gida kitalálta, hogy felfedező útra menjenek az Északi 
sarkra. Hosszas vándorlás után találtak egy botot, aminek sarka volt, ezért úgy döntöttek, 
hogy ez lesz az Északi sark. Végül vidám nótázással fejezték be az előadást.  
Mindenkinek nagyon tetszett.                      A beszámolót írta: Német Botond és Lőrincz Eszter 2. osztály  

 
                                                

 
 
 

 
NITFOR SPEEAD SIHFT 

 

Az Electronic Arts tavalyra, majd az idei évre ígérte a Need for Speed sorozat teljes 
megújulását. Kénytelenek voltak változtatni, az illegális versenyzésre épülő játékokat 
megunták a gamerek, legalábbis erre lehetett következtetni az egyre satnyább eladási 
adatokból, és az egyre kíméletlenebb kritikákból. Kissé bezavart a képbe, hogy mikor már 
nagyban készült a Shift, kiderült, a jövő évi újabb epizód megint újabb, azaz régebbi 
irányvonalat követ majd, a Burnout sorozat mögött álló Criterion legalábbis azt ígérte, a 
széria újabb kanyart vesz, mielőtt a jövő évi rész megjelenne. Ennyi kavarás után a rajongók 
nagy része, és általánosságban a versenyzős anyagok kedvelői nem tudják pontosan, mit is 
várjanak a Shift-től. Nem is csoda, az idei évvel új időszámítás kezdődik. Ha beigazolódik a 
gyanúnk, az Electronic Arts egy újabb, komolyabb hangvételű, az árkád vonaltól eltávolodó 
sorozatot indít a Shift-tel, és felváltva kapunk majd egy komolyabb, igazi racing anyagot 
minden páratlan évben, és egy kevésbé komoly, felszabadultabb hangvételű részt minden 
páros évben. Ha ez így lesz, akkor 2011 körül már mindenki tudja majd, mit várjon egy-egy 
NFS címtől. Addig azonban nehéz lesz a helyére tenni a dolgokat, főleg azoknak a 
játékosoknak, akik az illegális versenyekért, vagy legalábbis a féktelen száguldozás öröméért 
kedvelik a szériát. A Shiftben ugyanis nem száguldozhatunk a régi, jól megszokott NFS 
technikákat használva, és nem árt gyorsan megtanulni, melyik gombot kell használni a 
fékezéshez.  
 
Nincs padlógáz, csak vissza kettő 
A Shift alapvetően a vérbeli versengésről szól, ha valamihez nagyon hasonlítani kellene, 
akkor inkább a Forza, a Grid és a Gran Turismo sorozat ugorhat be, de semmiképpen sem a 
Hot Pursuit 2, vagy az Underground-féle, unalomig ismert vonal. Már az első, BMW-vel 
megtett rövidke kör után erre kell rádöbbennünk - a sikeres, vagy kevésbé jól sikerült 
száguldozás után egy "Sofőrelemzés" ablak jelenik meg, melyben a teljesítményünk alapján - 
a játék által automatikusan - összeállított nehézségi fokozatot, illetve a nehézséghez tartozó 
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beállításokat láthatjuk. Nem csupán az ellenfelek mesterséges intelligenciáját, de a 
legkülönfélébb segítségek használatát is itt állíthatjuk be, illetve azt is, hogy a törések, 
ütközések csak az autó külsejére, vagy a járgány menettulajdonságaira is hatással legyenek-e. 
Még ha úgy is érezzük, mi a megadottnál ügyesebbek, tapasztaltabbak vagyunk, az első 
versenyek során érdemes az automatikus beállításokat használni, addig legalábbis 
mindenképpen, amíg rá nem érzünk a Shift-re, ezeket a beállításokat bármikor a kedvünk 
szerint változtathatjuk. A második kötelező, kihagyhatatlan megpróbáltatás során már 
ellenfelek nehezítik meg a dolgunkat, az első igazi versennyel, illetve a megszerzett helyért 
járó díjazással alapozzuk meg a karrierünket. Az első helyért 40.000 dollár jár, ebből egy 
aránylag normális, az első szintű versenyekhez, és az ismerkedéshez használható járgányt 
tudunk a garázsunkba szállíttatni. Túlzottan sok pénzünk nem is marad, mielőtt nekilátnánk a 
kocsink felspécizésének, érdemes az első, elérhető versenyeken összeszedni némi utánpótlást, 
és ami még fontosabb, érdemes kiismerni a játék legfontosabb újításának számító játékos 
profilt, és a hozzá kapcsolódó játékmechanizmust. 

 
PC-guru: Horváth Zsombor 5.o. 

 
                        Egy férfi bekerül a börtönbe. Meglátogatja az anyja. A férfi     
      elpanaszolja, hogy milyen nehéz munkával telnek a napjai. 
 Kimegy az anya és megkérdi a börtönőrt: 

- Mondja, kérem, nem kaphatna a fiam valami könnyebb munkát? 
- De hölgyem, a zacskóragasztásnál nincs könnyebb! 
- Mi? Zacskót ragaszt? Nekem azt mondta, hogy alagutat ás. 
 

Két kutya sétál az utcán. Megszólal az egyik:  
- Hé, ez nem a Vágó István háza? 
Mire a másik:  
- De! Megjelöljük? 

 

Két szőke nő ül a buszmegállóban.                          
Megszólal az egyik: 
- Te melyik buszra vársz? 
- Én az ötösre. És te? 
- Én a hármasat várom. 
- Nézd, itt a 35-ös! De jó, mehetünk együtt! 

 
A Humorzsákot megtöltötte: Orsós Tibor 6. o 
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.  
 
E havi rejtvényünket a fogászati hónap jegyében állította össze Rácz Krisztián. 
 

Alsósoknak:  
Sok olyan szavunk van, amelyben benne van a FOG szósor, bár a szánkban lévő 
fogazathoz a szónak semmi köze. A jelentésüket megadtuk, találjátok ki őket! 
FOG ___: rab;     
FOG ___: kedvelt gyerekjáték, amelyben valakit kergetve el kell kapni;                          
____ FOG:  kényeskedve siránkozik;        
 ____FOG:  alaptalanul vádol valakit valamivel; 
____FOG____:  harccal, csellel hatalmába kerít;          
___FOG___: érthetetlen 
 
 
Felsősöknek:  
Ha összeolvassátok a kérdésekre adott helyes válaszok betűjelét, megtudjátok, hogyan 
nevezik a fogorvosok a fogszuvasodást. Ezt a szót írjátok le megfejtésül!  
 
- Hány fogból áll a tejfogazat? 
c.) 20 k.) 24 g.) 22 
 
- Milyen foggal rendelkeznek a 8-10 éves gyerekek? 
e.) csak tejfogakkal o.) csupa maradandó foggal a.) tej és maradandó foggal is 
 
- Mi a bölcsességfog? 
t.) a legelső maradandó fog r.) a fogsorban az utolsó,    l.) ezzel csak a bölcsek rendelkeznek 
      3. őrlőfog 
 
- Mi a fogmosás helyes sorrendje? 
ü.) rágófelszín, külső i.) belső felszín, külső fel- á.) külső felszín, rágófelszín, 
     felszín, fogíny               szín, rágófelszín                  nyelv 
 
- Mire szolgál a fluorid a fogkrémben? 
r.) fehéríti a fogat e.) erősíti a fogzománcot z.)megakadályozza a fogínyvérzést 
 
- Mikor kell felkeresnünk fogorvosunkat? 
b.) ha érzékennyé válik  f.) ha már nagyon fáj a  s.) félévente legalább egyszer 
     a fogunk                                 fogunk 
 
 

A rejtvények beadási határideje: december 15.  Sorsolás: december 17. 


	November az év tizenegyedik hónapja és 30 napos. Neve a latin novem szóból származik, melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik hónapja volt a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi ...

