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Kedves tanáraink, diáktársaink! 
 

Az elmúlt tanév végén merült fel bennünk a színjátszó szakkörön, hogy jó lenne az 
újságírással is megpróbálkozni. 
Ezt az elképzelésünket most szeretnénk valóra váltani, és útjára indítjuk a Suli-
sztory-t, amely terveink szerint szeptembertől májusig havonta jelenik meg az 
aktuális hónap utolsó tanítási napján.  
Az újság rovatait az alapján állítottuk össze, hogy számba vettük, mi miről olvasnánk 
szívesen egy újság hasábjain. Így nem csak arról számolunk be, hogy mi történt egy-
egy hónapban az iskolában, hanem összegyűjtjük, milyen hagyományok fűződnek a 
hónapokhoz, milyen jeles események zajlottak a történelem során az érintett 
hónapban. Minden számban szeretnénk egy valakit riport keretében bemutatni a 
köztünk élő felnőttek vagy diáktársak közül, megjelentetünk egy-egy szép verset, 
választ keresünk egy-egy érdekes kérdésre. Természetesen humor és rejtvény sem 
fog hiányozni lapunkból.  
Első számunkban ehhez kívánunk mindenkinek jó szórakozást és jó olvasást: 

Az első szám szerkesztői 
 

U.I.: Természetesen szívesen fogadjuk a véleményeket, ötleteket, 
javaslatokat, ki miről olvasna szívesen a lapunkban 

A címlapot szerkesztette: Kadlecz Dániel 
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Szeptembert írunk.  
A régi római naptárban a szeptember a 7. hónap volt, s a neve is erre utal: septem = hét. Ezt a 
nevét megtartotta akkor is, amikor a kilencedik hónappá lépett elő.  
A szeptember még nyár, és már ősz is, bár a csillagászati ősz csupán az őszi napéjegyenlőség 
napjával, szeptember 21-ével köszönt be. A mezőgazdaságban ez a hónap a teljes betakarítás, 
majd a szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés időszaka.  
A meteorológusok őszelőként tartják számon, a régi székely-magyar naptár szerint Földanya 
havának nevezik, a hónap régi magyar katolikus neve pedig Szent Mihály hava.  

 
 

JELES NAPOK SZEPTEMBERBEN 
 

Egyed napja: szeptember 1. 
Egyedet tekintették patrónusuknak a pásztorok, koldusok, 
nyomorékok. Régente Egyed napján fogták hízóra a disznókat, 
kezdték jobban őrizni a szürethez közeledő szőlőt, az erdőkben 
pedig ekkor harsant fel a szarvasbikák bőgésére választ adó 
vadászkürtök hangja. 

 

Szent Lőrinc napja: szeptember 5. 
A néphagyományban afféle fordulónap. A természet is 
már a közelgő ősz hangulatát árasztja. Gyülekeznek a 
fecskék, vége a szabadban való fürdőzésnek, és bizony a 
dinnyének is a Lőrinc a megrontója. 

 

Kisasszony napja: szeptember 8.  
Mivel ilyenkor már útjukra készülnek a vándormadarak, a 
névadót sokfelé Fecskehajtó kisasszonyként emlegették. Az 
őszi búzát e határnap után vetették sokfelé. Vetés után magasra 
dobták a kiürült zsákot, kérve a Mindenhatót, hogy olyan 
magasra nőjön a gabona. 
 

Mária napja: szeptember 12. 
A Szűzanya tiszteletére emelt templomok többsége ekkor tartja 
búcsúját. E jeles napot követi Mária Jézus halála felett érzett anyai 
fájdalmának ünnepe, a Fájdalmas Szűzanya napja szeptember 15-én.  

 
Szent Mihály napja: szeptember 29. 
Mihály arkangyal az égi seregek vezére, ő kíséri a halottak lelkét a túlvilágra.  
Mivel Mihály neve a halottakkal kapcsolatos, temetőkápolnákat neveztek el róla. 
Ez a nap a gazdasági év nevezetes fordulójának számított. Egyes helyeken e  
napon fogadták fel a pásztorokat,  akik  reggel a templom körül gyülekezetek,  
megkapták a pap áldását munkájukra és a  következő gazdasági évre, majd  
felkeresték leendő gazdáikat, ahol ünnepi lakoma mellett kötötték meg a 
szerződést. A kukoricatörés, a szüret és egyéb őszi munkák is e nappal kezdődtek.  
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Népi mondóka:                                    
Amilyen az Egyed nap,  
Olyan az egész hónap. 
Az időt Kisasszony napja 
Négy hétre előre szabja.  
Mihálykor az észak- s keleti szél 
Sok havat és kemény telet ígér. 

 
 Az érdekességeket válogatta: Bogdán Hajnalka 6.o és Farkas Petra 8. o. 
                                                                                                                                                        

 
 

Szeptember 11: 2001-ben az al-Káida terrorszervezet öngyilkos merényletet hajtott végre az 
Egyesült államok ellen. Azon a reggelen 19 al-Káida gépeltérítő szállt fel, s amerikai 
utasszállító repülőgépekre. A terroristák terveik szerint az USA fő jelképeinek számító 
épületekbe vezették bele szándékosan a repülőgépeket. A New York Cityben lévő  
Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba két repülőgép csapódott be. Mindkét épület 
összeomlott két órán belül. A harmadik repülőgép a Pentagon épületébe repült. A negyedik 
eltérített gépet egyes feltételezések szerint az utasok visszafoglalták, azonban már nem tudták 
megmenteni a lezuhanástól. A repülőjáratok egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat A 
terrorakció folyamán géprablókkal együtt összesen 3031 ember vesztette életét. 
Szeptember 12.: Idén erre a napra esett a magyar dal napja. A rendezvény 3 évvel ezelőtt 
született Presszer Gábor ötleteként. A zeneszerző úgy fogalmazott: a magyar dalkincs 
csodálatosan gazdag, ezért megérdemli, hogy legyen egyetlen nap az évben, amikor csak rá 
figyelünk, őt éltetjük.  
Szeptember 16.: 1893-ban ezen a napon született Szent- Györgyi Albert, aki a 30-as években 
izolálta a C-vitamint és 1936-ban a P-vitamint.  Munkásságát 1937-ben orvosi és élettani 
Nobel-díjjal ismerték el. Ő az egyetlen magyar tudós, aki magyarországi tudományos 
tevékenységéért kapta ezt a magas kitüntetést. 
Szeptember 19.:  1802-ben ezen a napon született Udvardi és Kossuthfalvi Kossuth Lajos 
államférfi, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, 
Magyarország kormányzó-elnöke. A nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok 
felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik 
legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi vezére. 
Szeptember 21.: 1791 - ben ezen a napon született Gróf Széchenyi István. Beutazta szinte 
egész Európát. Felismerte, hogy a felemelkedés érdekében Magyarországnak reformokra van 
szüksége, és életcélját az ország fejlődéséért végzett munkában találta meg. Az 1825 - 27-es 
országgyűlésen Széchenyi felajánlotta egy évi jövedelmét a magyar nyelv fejlesztésére. Többek 
követték példáját, s így jött létre a Magyar Tudományos Akadémia. 
 Gyakorlati munkássága: Lánchíd építése, Duna és Tisza szabályozásának kezdete, gőzhajózás 
Magyarországon, modern malomipar, lótenyésztés, lóversenyzés népszerűsítése, angol mintára 
bevezették a kaszinókat, vasútépítés. Kossuth joggal nevezte őt a legnagyobb magyarnak. 
Szeptember 26.: 1945-ben ezen a napon hunyt el Bartók Béla, a 20. század egyik legnagyobb 
zeneszerzője, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a 
Zeneakadémia tanára. Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az 
európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. 

 

Az időkereket megforgatta: Magyar Petra 6. o. és Kara Dávid 8 .o 
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Suli-sztoryk dióhéjban 
 
 
 

 
 

Augusztus 31-én 16 óra 30-kor az ünnepélyes tanévnyitóval kezdetét vette a 2010/11-es 
tanév. Ezen a napon 9 új tanulót köszönthettünk az iskola diákjai között.  A kis elsősöket, 
valamint a 6. osztályban Góber Dórát és a 7. osztályban Szabó Biankát. Kívánjuk, hogy 
érezzék jól magukat új közösségükben! 
Megszépült iskolánk. 
A nyár folyamán műanyag ajtókat és ablakokat építettek be a régiek helyére. A szépülésnek 
ezzel azonban még nincs vége. Folyamatosan kerülnek az ablakokra és a faliújságokra a 
szebbnél szebb őszi díszek, amik nagy része a kézműves szakkör tagjainak keze munkáját 
dicséri. 
Az elmúlt napokban hatalmas munkagép jelent meg a régi óvodás kert udvarán. Kivágtak egy 
öreg, korhadt fenyőfát, kikerült a rozsdás, elavult mászóka, mérleghinta, hűsölő is. A terepet 
elegyengették. Hamarosan egy új, UNIÓ-s szabványnak megfelelő játszótér fog épülni a régi 
helyére. 

GYŰJTSÜK  A PAPÍRT ÉS A „SULIPONTOKAT”! 
A diákönkormányzat október hónapban papírgyűjtést szervez. Várjuk az osztályok által 
összegyűjtött papírhulladékokat. Gyarapíthatjuk iskolánkat az Univer Product Zrt. által 
szervezett „SULIPONT” akció keretében is. Az iskola feladata, hogy postai úton beküldjön 
legalább egy, az akciós csomagolású Univer termékeken elhelyezett „SULIPONT” matricát. 
Az akció szeptember 1-től április 22-ig tart. A fődíjon kívül minden iskola, amely legalább 
200 „SULIPONTOT” beküldött, egy 5 labdából álló kosárlabda-csomagot kap ajándékba.  
  

ARCOK KÖZELRŐL 
 

Az elmúlt tanév végén Pánczél Lajos igazgató bácsi duplán búcsúzott. Elköszönt a ballagó 
nyolcadikosoktól, és elköszönt 15 éves igazgatói pályafutásától. Mivel nyugdíjba megy, az 
iskolavezetés nehéz feladatát nem kívánja már ellátni, de végleg nem hagyta itt az iskolát: a 
felsősök informatika órákon találkozhatnak vele. Riportunkban arra voltunk kíváncsiak, hogyan él 
Lajos bácsi, mikor nem igazgatói teendőivel van elfoglalva. 

 

1 .  MENNYIBEN VÁLTOZOTT MEG AZ ÉLETE,  MIÓTA NYUGDÍJBA VONULT? 
December 1-étől leszek nyugdíjas. Ma még csak elképzeléseim, 
terveim vannak arról, hogy fogom átrendezni ez életemet, ha 
megnövekszik a szabadidőm.  
2.  MI A HOBBIJA? MENNYI IDŐT TUD NEKI SZENTELNI? 
Ebben jelentős szerepet szánok régi hobbymhoz való 
visszatérésnek is. Ez a világszerte népszerű amatőr rádiózás. 
Diákkoromban tanultam meg rádiózni. Több tízezer, többnyire 
távíró (Morse) rádiókapcsolatot létesítettem a világ sok-sok 
országában élő rádióamatőrökkel. Többször voltam országos 
versenyeken dobogós helyezett, sőt két alkalommal elértem az 
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 „első osztályú sportoló” szintet a rádiós verseny eredményeimmel. A munka mellett 
nem nagyon jutott időm a rádiózásra.  Most újra kezdhetem, és remélem még 
módomban lesz átadni rádiós ismereteimet érdeklődő fiataloknak is. 
   

3. MENNYI IDŐT TÖLT MOST AZ ISKOLÁBAN? 
Az iskolába jóval kevesebbet kell lennem, mint amíg az igazgatói feladatot elláttam. 
A sors úgy hozta, foglalkoztam itt olyasmikkel is, amik nem tartoznak az igazgatás 
körébe, de férfikezet vagy valamilyen szakértelmet kívántak meg.  
 

4. EL TUDJA- E KÉPZELNI AZ ÉLETÉT TANÍTÁS NÉLKÜL? 
Néhány órában most is tanítok, és szándékomban áll ezt nyugdíjasként is folytatni, 
nyilván azért mert szívesen teszem. Hiányozna, ha nem tanítanék. 
 

5. SZERETE- E TÉVÉZNI,  MI A KEDVENC MŰSORA? 
A TV nézés többnyire az informálódást szolgálja. Ha tehetem, inkább a Kossuth 
rádiót hallgatom, ma ez a legszínvonalasabb hírforrás hazánkban. 
 

6. VAN- E KEDVENC ÁLLATA? 
Szeretem az állatokat, de nem tartok háziállatot. A fiamnak van ugyan egy házinyula, 
azonban ezt ő kezeli, így nekem nincs dolgom vele 
 

7. HOGYAN TELT AZ ELSŐ OLYAN NYARA,  AMIKOR MÁR NEM KELLETT AZ 
ISKOLA ÜGYEIVEL FOGLALKOZNIA? 
Az elmúlt nyaramról kérdeztetek. Ez érdekesen telt. Óriási öröm volt számomra, 
hogy sikerült az iskola felújításában egy jelentős lépést tenni, kicserélték az összes 
külső ablakot, ajtót. Egész nyáron az iskolában építkezés volt, ahol örömmel 
segédkeztem, így nem kellett különösebb nyári programról gondoskodnom. 
 

8. HOL ÉLT ,  MIELÖTT IDEKERÜLT NAGYRÉCSÉRE? MEGSZERETTE- E A 
FALUT,  VAGY GONDOLT- E ARRA,  HOGY NYUGDÍJAS KORÁBAN 
VISSZAMEGY SZÜLŐFÖLDJÉRE? 
15 évet töltöttem el Nagyrécsén iskolaigazgatóként. 1995-ben jöttem ide Fonyódról. 
Amúgy budapesti születésű vagyok, de semmilyen nagyvárosba nem vágyom. A falusi 
életet megszoktam, valószínűleg itt is maradok. 
 

9. MI A KEDVENC SZÍNE ÉS ÉTELE? 
Nincs kedvenc színem és ételem. Minden örömöt okoz, ami szép, ha almát látok a 
piros, ha mezőt a zöld, ha az eget, akkor a kék a legszebb szín számomra. Kedves 
ételeim száma nagy. 
 

1 0.  SZERET- E UTAZNI MI A KEDVENC VÁROSA? 
Visszautalva a 2. kérdésre, nekem a világutazás mindig a rádió volt. Egy Ausztráltól 
elköszönés után percek múlva éppen Kanadával beszélhettem, vagy Dél-Amerikával. 
Ez az igazi csodás világutazás. Amúgy személyesen nem sokat utaztam. Ha jól 
számoltam, életemben 8 országban jártam hazánkon kívül. Eközben talán a 
németországi Friedrichshafen tetszett a legjobban. 

A riportot készítette: Horváth Zsombor 
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Szép versek nagy költőktől… 
 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 
 

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,   Elhull a virág, eliramlik az élet 
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,         Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide, 
De látod amottan a téli világot?         Ki most fejedet kebelemre tevéd le, 
Már hó takará el a bérci tetőt.         Holnap nem omolsz-e sírom fölibe? 
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár         Oh, mondd, ha előbb halok el, tetemimre 
S még benne virít az egész kikelet,         Könnyezve borítasz-e szemfödelet? 
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,         S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme, 
A tél dere már megüté fejemet.         Hogy elhagyod érte az én nevemet? 
 
Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra sötét lobogóul akaszd, 
Én feljövök érte a síri világból 
Az éj közepén, s oda leviszem azt, 
Letörleni véle könyűimet érted, 
Ki könnyeden elfeledéd hivedet, 
S e szív sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret!                                           (Koltó, 1847. szeptember.) 
 
Az emberi élet és a szerelem múlandóságáról elmélkedik a versben a költő. Gondolatait a környező 
táj látványa indítja el. A kerti virágok, a zöldellő nyárfa, a kora ősz felidézi a nyár szépségeit, 
értékeit; majd a távolabbi tájra vetül a tekintete: a téli világ, a bérci tető, a távoli hegycsúcson látható 
hó a fenyegetően közeledő telet juttatja eszébe. A táj az idő múlására figyelmeztet, amit az embernek 
is tudomásul kell venni.  
A költemény 9. sora Kosztolányi Dezső szerint a legszebb magyar verssor. Ugye, nektek is tetszik?
  ELHULL A VIRÁG,  ELIRAMLIK AZ ÉLET.  
A 2. és 3. versszakban személyessé válik a vers. Azt a gondolatot fogalmazza meg a költő, hogy az ő 
szerelme a síron túl is tart, szembe száll a múlandósággal. 

. . . és költőpalántáktól 
Orsós Tibor 6. osztályos tanuló vidám hangulatú versben búcsúzik a nyár örömeitől, s nagy 
lelkesedéssel készül az új tanévre. Vajon ti is így éreztetek a tanév első napján? 

 

Orsós Tibor: Búcsú a nyártól 
 

Véget ért a vidám nyár,  
Ó, de kár ez, ó, de kár! 
Fecske, madár útnak indul,  
Fehér gólyánk messze száll. 
Leengedjük a strandlabdát,  
Gumicsónak megpihen… 

És a táskám, a háti táskám 
Útra kész van, felveszem. 
Vár az udvar, vár a suli, 
Vár a pad, a gyerekek, 
Megkezdődik az új tanév, 
S tanulhatunk eleget. 

Érzés, tudás, ismeretek: 
Vágy arra, hogy mindent érts. 
Kezdd az évet, annyi titok, 
Sok-sok öröm, kaland vár… 
Jövőre majd találkozunk, 
Valamelyik strandunknál. 

 

Tudod-e?  …   Kérdések az őszi falevelekről 
 

Ezek a sárgás színárnyalatok mindig is ott voltak a falevelekben, de a 
zöld színből több volt bennük, ezért a zöld ezeket a sárgásakat eltakarta. 
A levelek zöld színét egy klorofill nevű anyag adja. A klorofill 
“éltetője” a napsugár, így ahogy közeledik az ősz, és vele együtt 
csökken a napsütéses órák száma, úgy lesz egyre kevesebb zöld klorofill 
is a növény leveleiben. S ahogy a zöld lassan eltűnik a levelekből, 
elkezdenek kilátszani az alatta lévő színek, a sárgásak-barnásak.  

Miért sárgulnak el?  

Egy kicsit olyan ez, mint amikor mi, emberek napozunk. Mikor a Nap lebarnítja a 
bőrünket, akkor nem látszik, hogy a színe eredetileg fehéres-rózsaszínes volt. De minél 
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kevesebb nap éri a bőrt, annál inkább elkezd kifakulni, és a barnából egyre inkább 
visszanyeri rózsaszínes színét. 
Miért és hogyan hullanak le? 
A levelek kiszűrik a fa táplálékát a napfény segítségével. Amikor ősszel már nincs elegendő 
napfény, a levelek nyelében egy fás réteg alakul ki, így a víz nem juthat el hozzájuk, ezért 
elpusztulnak, és lehullnak. Tavasszal új levelek nőnek. Csak a lombhullató fák leveli hullnak 
le minden évben, az örökzöldeké akár évekig is megmarad.  
Biztosan te is észrevetted már, hogy a falevelek olyan napokon is képesek az utca egyik 
oldalán álló fáról a másik oldalra, esetleg még messzebb hullani, amikor teljes szélcsend van. 
Vajon hogy csinálják ezt? 
 Rengeteg fizikus elgondolkozott már ezen, a választ azonban nemrég adta meg az egyik 
amerikai egyetem professzora, Z. Jane Wang. Sok-sok kutatást végzett a papírlapok, illetve 
egyéb hasonlóan könnyű, lapos testek (mint pl. a falevél) leesésével, mozgásával 
kapcsolatban.  
A leeső papírlap vagy falevél mozgása rend- szertelennek tűnik. A lehulló lapos test élei 
mentén örvénylő levegő ugyanis rezgésre és átfordulásra (bukfencezésre) készteti a testet. A 
légáramlás gyorsan változik az élek körül, ezért nehéz a mozgás pályáját   előre kiszámítani. 
A számítások szerint a lehulló falevél oldal  irányú elmozdulása attól függ, hogy milyen 
irányba bukfencezett, az erőhatás pedig nagyon függ a tárgy forgó és egyenes vonalú 
mozgása közti csatolástól.  
A sikeres modellszámítások egy váratlan, érdekes eredménnyel is gazdagították a fizika 
tudományát. A látszólag kaotikus, oldalirányú elmozdulással is járó lehullás ugyanis 
majdnem kétszer olyan mértékben lassítja a leesést, mintha egyenesen, ejtőernyőhöz 
hasonlóan ereszkedne le a falevél vagy a papírlap. 
És hogy vajon miért így van megalkotva a természet? Miért jó a fáknak, illetve leveleiknek 
ez a lassú, "táncoló" landolás? Erre a kérdésre már könnyű megadni a választ: a fák és egyéb 
növények így sokkal messzebbre el tudják juttatni a leveleiket, terméseiket, magvaikat. 
Ugye, milyen érdekes? 
Hogyan díszíthetjük otthonunkat a szebbnél szebb színes falevelekkel? 
Készíthetsz belőlük mécsestartót, mely este nagyon hangulatosan fog világítani! 
Ezekre lesz szükséged: 

• Bármilyen üveg, 
• Decoupage (szalvéta) ragasztó, 
• Ecset vagy szivacs, 
• Préselt, de még nem száraz falevelek, 
• Teamécses (vagy gyertya) 

Válassz szép színes faleveleket, melyeket majd az üvegre ragasztasz. Ragasztózd be az üveg 
oldalát Decoupage ragasztóval. Azért jó ez a ragasztó, mert ha megszárad, átlátszó lesz. 
Egyenként ragaszd rá a leveleket. Minden levél fonákját ragasztózd be, majd simítsd rá az 
üvegre. Ha nem tapad rá rögtön, kicsit várj, majd nyomogasd rá még egyszer. Ha ráragadtak 
az üvegre, kenj még egy réteg ragasztót a levelekre, hogy biztosan rajta is maradjanak, ne 
pödörődjön fel a szélük. Várd meg, amíg megszárad, majd tegyél bele egy teamécsest, esetleg 
gyertyát. Este a vacsoránál az asztalon nagyon hangulatos dísz.   

 

 A kérdéseket felvetette:  
Kulik Balázs, 5. o.    
A  kérdésekre választ keresett Krénusz 
Ferencné tanár néni. 

 



8. oldal 

   
Vizsga:  
A gengszter az iskola előtt várja a fiát, aki éppen vizsgázik. Nem 
sokára jön ki a kapun a gyerek. Na, hogy sikerült? – kérdi az apa.
 Büszke lehetsz rám, apu. Egy órán át faggattak, de nem tudtak 
belőlem kihúzni semmit  
Gumibot: A rendőr megállít egy részeg autóst, közben a  
gumibotjával fenyegetően hadonászik: 5000 Ft lesz, és örüljön,  

hogy ennyivel megússza. Mire az autós: Ne szórakozzon már biztos úr! 5000 Ft ezért a 
botért? Adja ide 500-ért és megegyeztünk! 

 

Iskola: Pistikétől kérdi az apja: Na, Pistikém, milyen volt az első nap a suliban? Első 
Nap?! Úgy érted, hogy többször is el kell oda menni?  
 

Műtét előtt: Egy bokszoló a műtőasztalon fekszik. 
A sebész kérdezi az altatóorvost: Alszik már a beteg? 
Még nem. Már többször is azt hittem, hogy elaludt, de 9-nél 
mindig talpra ugrik. 
Betörés: Az öreg Józsi bácsi éjjel arra ébred, hogy betörő jár 
a lakásában.  - Segítség! – kiabál kétségbeesetten. 
- Sss! – csitítja a betörő. – Nem bántom én magát, csak pénzt 
 keresek. - Akkor jó – feleli az öreg. – Keressük együtt, mert  
az nekem is jól jönne.  

A humorzsákot megtöltötte: Tihanyi Kaudia 6. o. 

 A rejtvényeket válogatta: Rácz Krisztián 6. o 
Az e havi számunk rejtvényei a megfigyelő képességeteket teszik próbára. A megfejtéseket 
október 14-ig adhatjátok le írólapon osztályfőnökeiteknek. A megfejtések mellé ne felejtsétek el 
a neveteket és az osztályotokat is felírni. A helyes megfejtők között október 16-án egy felsős és 
egy alsós nyertest sorsolunk ki.           JÓ REJTVÉNYFEJTÉST! 
F E L S Ő S Ö K N E K:       A L S Ó S O K N A K :  
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