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Infó versenyen iskolánk diákjai 

7. és 8. osztályos tanulóink a Vas-Villában jártak. 

Kettő csapatunk indult, 8. osztályos tanulóink, Joós 

Brendon és Mészáros 

Zoltán 4. helyezést értek 

el. Másik csapatunk 9. 

helyezést ért el (Pusker 

Leon, Jánvári Milán). 

Gratulálunk nekik! Az 

interjú rovatban 

beszélgetünk Zolival.  

 

Lucázás iskolánkban 

December 14-én egy nappal Luca napja után iskolánk 

2. osztályos tanulói lucáztak. Verseket, dalokat adtak 

elő, doboltak botjaikkal. 

Luca nap: Luca napjához több népszokás is 

kapcsolódik. Ezek eredete valószínűleg az, hogy a 

Gergely-naptár bevezetése előtt ez a nap volt az év 

legrövidebb napja. 
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SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA 

 
Élt egyszer régen Myra városában sok-sok száz évvel ezelőtt egy öreg pap. Szálfa termete 

volt, kicsit kopaszodott, fehér szakálla göndörödött, és mindig mosolygott a szeme. Piros 

ruhában járt, mert ő volt a város püspöke. No, hát ennek az öregembernek ezt a szép piros 

ruháját mindig belepte a port, mert nagyon szeretett sétálni a városban. Ismerte is mindenki, és 

tisztelte nagyon. Ha meglátták, még a kikötőben kártyázó vén tengerészek is felálltak, és 

mélyen meghajoltak előtte. Halljátok-e barátaim  mesélte az egyik  én voltam az a tengerész, 

akit Miklós püspök harminc esztendővel ezelőtt kimentett a háborgó tengerből. Utánam ugrott, 

pedig másik hajón volt, s úgy emelt ki a hullámokból, mint a csepp gyermeket. Meg se 

kottyant neki Meg még a hajónk árbocát is megjavította egykettőre aztán. Én mondom nektek 

csoda volt az, igazi csoda. Ember még olyan háborgó vízből elevenen ki nem jött, a hajó meg 

máskülönben szétzúzódott volna a sziklákon, ha nincs ott Miklós pap – mer akkor még az volt, 

fiatal pap no, hát, áldja meg az Isten érte Ilyeneket, meg még más csudákat is meséltek róla. 
Egyszer Miklós püspök éppen esti sétájára indult. Így tette ezt már régóta, nap mint nap. A 

kolostor szomszédságában állt egy szegényes ház. Ismerte is az öreg pap a ház gazdáit. Három 

szép leányka lakott ott az apjával. Hát most nagy sírás-rívás, vita hangjai szűrődtek ki az 

ablakon. Megállt, meghökkenve, ilyet még innen sose hallott.Istenem, bocsásd meg bűnömet, 

csúf dolog a hallgatózás, tudom jól, de csak meg kell tudjam, mi a baj?  gondolta magában, 

avval megállt és figyelt erősen. Jaj, apám, adj el engem rabszolgának, ismernek a gazdagok, 

tudják, jó dolgos lány vagyok. Megvesznek jó pénzért, nem kell éhezned a testvéreimmel  sírt 

a legöregebb leány. Apám, ne hallgass rá! Vőlegénye van. Menjen férjhez a nővérem. Engem 

adj el, bírom a munkát, tudja mindenki!  zokogta a középső. Csítt, apám, ne hallgass rájuk. Én 

vagyok a legfiatalabb. Értem adják a legtöbb pénzt, engem adj el! Jó rabszolga leszek. Talán 

sok év múlva még ki is válthatom magam. Értem nem sír senki – hallotta Miklós püspök a 

legfiatalabb leánykát. Azt már nem hallotta az öreg püspök, mit mondott a lányok apja, mert 

nyakába szedte hosszú lábait, s inalt vissza a kolostorba. Gyorsan előkotorta az aranyakat, 

amiket a minap kapott egy jólelkű adakozótól, s már futott is vissza. Világéletében remekül 

célzott. Hopp! A harisnyába bugyolált aranyak beröpültek az ablakon és éppen a lányok lába 

elé pottyantak. Miklós püspök meg elillant onnan, mintha ott se lett volna. A lányok elhűlten 

nézték a csörömpölő harisnyát. Mi lehet ez? Nézték, bontogatták uramfia, arany! Valódi 

arany! Sikkantottak boldogan. Csoda! Valódi csoda! Istenem, hála legyen neked, 

megmenekültünk! Csak apjuk, az öreg tengerész csóválta a fejét. Futott ki gyorsan, lépett ki a 

házból. Nézett körbe. Ni csak! Mintha a kolostor kapujában villant volna egy pillanatra valami 

piros köpönyeg Könnybe lábadt a vén hajós szeme. A jó öreg Miklós püspök. Aki mindig csak 

ad. Ad az éhezőknek. Ad a szűkölködőknek. Ad a bajban levőknek. Istenem, add áldásodat 

öreg szolgádra, mi pedig hálát adunk neked őérte! A lányok aztán szépen sorban férjhez 

mentek, éltek boldogan, lett sor gyerekük. Sose éheztek többet. Még unokáik is ismerték 

Miklós püspököt. Úgy mesélték, a jó püspök lelkét angyalok vitték a mennyországba. és azóta 

is igencsak jól tud célozni. Gondoljátok csak el! Hány csizmába röpíti ajándékait esztendőről 

esztendőre. 
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Lombhullato növények 

 

 

A botanikában lombhullató növényeknek azokat a fákat, 

cserjéket vagy évelő lágy szárú növényeket nevezzük, 

melyek az év valamely részében elhullajtják a leveleiket. 

A mérsékelt övi és sarkvidéki éghajlat növényei esetén a 

levelek elveszítése a téli időszakkal esik egybe. Más 

területeken a száraz évszak, vagy az eső mennyiségének 

egyéb variációi szabályozzák a levélhullást, mint például 

a trópusi, szubtrópusi és sivatagos régiókban. A 

lombhullató növényekkel szemben léteznek örökzöld 

növények, melyeknél a zöld levélzet egész évben jelen 

van. A két véglet között találhatók a féllombhullatók, 

melyeknél a régi levelek az új tenyészidőszak elején 

hullanak le, illetve a félörökzöldek, melyek lehullajtják 

leveleik nagy részét, de a téli vagy száraz időszak alatt is 

megtartanak 

valamennyit. 

Egyes fák fiatal 

példányain az 

elszáradt levelek 

télen is fent 

maradnak, 

valószínűleg a 

növényevők elleni 

védekezésként. 

 

Forrás: Wikipédia 
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Interjú Mészáros Zoltánnal az info 
versenyről  

 
 Mennyire voltak nehezek a feladatok? 

-Egész könnyűek voltak a feladatok. 
 

 Mennyi idő volt a feladatokra? 
-Körübelül 2 és fél óra. 
 

 Hány csapat volt? 
-11 
 

 Hány iskolából jöttek? 
-8 
 

 Mi a véleményed a versenyről? 
-Az  véleményem, hogy rengeteg 
tapasztalatlan embert küldtek más 
iskolákból, főleg középiskolákból, ez nem 
volt jó döntés, mert a legtöbb középiskolai 
csapat utolsó helyeken végzett a 
versenyből. Tapasztaltabb diákokat kellene 
választaniuk, hogy nagyobb eséllyel 
induljanak az iskolában.  
 
 

 



7. Sulilap 

  Mézeskalács recept 

 
Hozzávalók.: k 

20dkg liszt 

20dkg cukor 

2tojás 

5dkg margarin 

5dkg sütőpor 

1csomag sütőpor 

1csomag vanílliás 

cukor 

Hozzávalók: 
Tészta 

1 kg finomliszt 

30 dkg porcukor 

3 teáskanál szódabikarbóna 

14g mézfűszerkeverék (1 

tasak) 

30 dkg margarin 

250 ml méz 

3 db tojás 

Máz:  

2 db tojásfehérje 

30 dkg porcukor 

 

Elkészítés: 
Először a száraz hozzávalókat 
keverjük alaposan össze, majd 
jöhet a tojás, a méz és a picit 
megolvasztott margarin. Addig 
gyúrjuk, míg egynemű, illatos, 
rugalmas tésztát nem kapunk. 
3 részre osztjuk, majd 
egyenként kinyújtjuk 0,5 cm-es 
vastagságúra a tésztát. 
Kiszaggatjuk, sütőlemezre 
tesszük, ne szorosan, mert 
sülés közben összenőnek. 
Megsütjük. 

 
 
Máz: 
2 tojásfehérjét félig felverünk 
robotgéppel, majd 30 dkg 
porcukrot apránként 
hozzádolgozunk, és 
keményedésig keverjük. 
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Magyar 
kézilabda

 
Magasan mi vagyunk a favoritok, elvárható az első helyről 

továbbjutni és négy pontot vinni a középdöntőbe, mert mi 

vagyunk a legjobbak a csoportban 

– nyilatkozta az MTI-nek Debre. 

Az olimpiai hetedik helyezett magyarok a torna 

csoportkörében csütörtökön Szlovákiával, szombaton 

Csehországgal, jövő hétfőn pedig Németországgal 

találkoznak Llíriában, egyaránt 20.30-tól. Mind a nyolc 

csoportból az első három helyezett kerül a középdöntőbe, 

ahova magukkal viszik a másik két továbbjutó elleni 

eredményeiket. A küzdelmek négy, egyenként hatcsapatos 

csoportban folytatódnak, innen az első két-két helyezett kerül 

a negyeddöntőbe. 
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A Forza játéksorozat kiadta az új 

Horizon játékát 

 
November 9-én vált elérhetővé Windowst futtató PC-kre, Xbox 

One, Xbox Series X és S, illetve a Microsoft felhőalapú Xbox 

Game Pass szolgáltatásának hála mobilokra és tabletekre a Forza 

Horizon 5 versenyjáték, ami az Xbox üzletág feje, Phil 

Spencer szerint a valaha volt legsikeresebb premier az Xbox 

Game Studios játékkiadó életében. A megjelenés óta 4,5 millió 

felhasználó próbálta ki a PlayGround Games fejlesztette 

programot, és az éppen aktív játékosok száma triplája annak, amit 

a 2018-as Forza Horizon 4 produkált a megjelenése után. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bejárható pálya hatalmas, a sorozat történetének eddigi 

legnagyobbja, de a megnövekedett méret nem volt rossz hatással a 

változatosságra. Az ősi maja birodalom romos piramisaitól kezdve 

játszóterünkként szolgálnak majd aloe vera mezők, buja 

növényzettel szőtt sűrű erdők, tengerparttal határolt kietlen 

sivatag, de ha kedvünk tartja, akkor akár egy aktív vulkán 

kráterébe is bemerészkedhetünk. 
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                                      Leadási határidő:november 30 

 

Nyereményszelvény 
 Név:. ...................................................................  
 Osztály: ........ Megoldás: ...............................  
 

Rejtvény 
Fejtsd meg és nyerj - egy SNICKERS-t! Írd be a 

megoldásokat az üres sorokba, majd a megoldást írd a  

szelvényre!  Ez a  megoldás egy állat neve.    

 

             

             

             

             

             

             

 
1. Sárga színű érc. 
2. Fütyül a rigó de jó ……. 
3. Ebből van a gyertya. 
4. …….a csodaszarvas. 
5. Ettől szólal meg a hegedű, nagybőgő… 
6. Angolul a mikulás 
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Öreg székely meg a fia fát vágnak. 

A fiú odasuhint, hát véletlenül levágja az apja lábát. 

Erre az öreg: 

- Áron, még egy ilyen és seggbe rúglak! 

 

Istálló körül tevékenykedik a székelybácsi. A szomszéd 

érdeklődik: 

- Mit csinálsz, Pista? 

- Hányom a ganyét! 

- Hát mi a fenét ettél? 

 

- Komám, én ki nem állhatom az Andrást. 

- Hát én se. 

- Miért, te mennyivel tartozol neki? 

 

Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy mennyi az idő. 

- 10 perc múlva kettő - feleli az, mire kap egy taslit. 

- Ezt miért kaptam? - kérdi, mire a válasz: 

- Nem azt kérdeztem, hogy 10 perc múlva mennyi idő lesz.. 

 

A székely nagyon összeveszik a feleségével. Olyannyira, 

hogy a férj elmegy otthonról. 

Eltelik egy év, két év, öt év, tíz év, amikor végre újra 

megjelenik. 

Az asszony kérdőre vonja: 

- Hol voltál ennyi ideig? 

- Kinn. 


