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1956. október 23. 
 

Az 1956-osforradalom és szabadságharc  

Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és 

a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. 

századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye 

volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés 

tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres 

felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött 

be Csepelen november 11-én. 

1957 januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen 

börtönözték be, majd sokukat kivégezték 

A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai 

adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett 

el. A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 

ezer, más adatok alapján mintegy 200 ezer magyar hagyta el az 

országot, túlnyomó többségük Ausztria felé menekülve.  
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A zene világnapja 
A zene világnapját minden évben október elsején 
ünnepeljük, immár 1975 óta. A zsidó származású Yehudi 
Menuhin javasolta, hogy minden évben egyszer minden 
ország, város és falu a zenével foglalkozzon, zenéljen. 
Mi is megünnepeltük itt az iskolában, Tünde néni 
vezetésével. 
 

Az aradi özvegyek 
A híres aradi vértanúkat ismeritek már, de tudtátok, hogy feleségeik is 
voltak, akik rengeteget segítettek nekik és támogatták őket? Most 
Damjanich János feleségét szeretném kiemelni, Gernovics Emíliát. Sokáig 

azt hitték, hogy sosem tudnak 
összeházasodni a lány anyja miatt, de 
1845-ben eljegyezték egymást, 1847-ben 
pedig összeházasodtak. Ezután 
Temesvárra költöztek. Damjanich 
eltörte a lábát, és felesége haláláig 
gondozta. Hiába kérte asszonyát, hogy 
menjen férjhez újra, a nő egészen 
saját haláláig gyászolta őt és segítette 

a többi özvegyet és gyerekeiket. Egyedül Aulich Lajosnak és Török 
Ignácnak nem volt felesége. 
A többi vértanút és asszonyaikat szeretném most felsorolni: 
 Damjanich János- Gernovics Emília 
Dessewffy Arisztid- Újházy Antónia, 
Szinyei Merse Emma 
Kiss Ernő- Szentgyörgyi Horváth 
Krisztina 
Knezić Károly- Kapitány Katalin 
Láhner György- Lucia Conchetti 
Lázár Vilmos- Reviczky Mária 
Leiningen- Westerburg Károly- 
Sissány Elíz  

Nagysándor József- Schmidt Emma 
Poeltenberg Ernő- Paulina Kakowska 
Schweidel József- Domicella Bilinska 
Vécsey Károly- 
Duffaud 
Karolina 

 
Remélem többet tudtatok meg a zene világnapjáról és a 

vértanúkról, és el is nyerte tetszéseteket a cikk.  
 

Hollósi Laura 
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Inerjú Rácz Balázs 
testnevelő tanárral 

 

-Honnan jött az ötlet, hogy tanár 

akar lenni? 

-A általános- és a középiskolában 

olyan tanáraim voltak akik jó 

példát mutattak. 

 

-Miért épp  ebbe az iskolába jött 

tanítani?  

Az igazgató úr megkeresett, hogy 

szeretnék-e ide jönni tanárnak.  

 

-Régebben mi szeretett volna 

lenni? 

Szerettem volna tv műsorvezető, 

programozó, gépészmérnök és 

edző lenni. 
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Sport 
Férfi kosár NB I: javított a Szolnok, újra nyert 

az Alba 
Az első fordulóban 
meglepő hazai 
vereséget szenvedő 
Szolnok 89–75-re 
verte vendégét, a 
szomszédvár 
Jászberényt a férfi 
kosárlabda NB I 2. 
fordulójának 
szombati 
játéknapján. A 
nyitány Olaj-ütője, az Alba Fehérvár nem könnyen, de legyőzte az 
Atomerőműt is (88–83), és ugyancsak elkönyvelte első sikerét a ZTE, 
amely a Kaposvár otthonában kezdte meg a bajnokságot (76–82). 
A bajnokságot egyaránt győzelemmel kezdő Alba Fehérvár és 
Atomerőmű SE párharcának pikantériáját biztosította, hogy a 
vendégeket edző Dzunics Braniszlav és a paksiak keretéhez tartozó 
Lóránt Péter először lépett fel az Alba Regia Sportcsarnokban, amióta 
elszerződtek az Albától. Dzunicsot épp egy tavaly decemberi, az 
Atomtól elszenvedett vereség után menesztették, míg Lóránt a nyáron 
hagyta el a fehérváriakat – egyikük távozása sem volt 
zökkenőmentes… 
 
Lórántot az állóhelyi részre szorult hazai szurkolótábor beceneve 
skandálásával fogadta, volt, akivel le is pacsizott az erőcsatár a 
drukkerek közül. 
 
A kezdés előtt a múlt pénteki Szolnok–Alba mérkőzés összefoglalóját 
sugározták a kivetítőn, akkor minden összejött Jesús Ramírez 
alakulatának, amely hússzal múlta felül a legutóbbi NB I-es idény 
negyedik helyezettjét. 
 
Keller Iván triplája indította a szombat esti összecsapást, amire Lóránt 
válaszolt egy sikeres pöcivel – megszokásból több fehérvári szurkoló 
ezt is kitörő tapssal fogadta. Az Alba vezetését gyorsan annullálta az 
Atom, a padról érkező Kis Raul és Kovács Ákos pontjaival megléptek 
a látogatók (12–18). A védekezést nem helyezték előtérbe a felek, 
különösen  
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Az Oscar-díjas színésznő és Cooke 

Maroney meghitt esküvővel ünnepelték 

meg szerelmüket. 
 

A pár még 2018-ban kezdett el randizni, majd az együtt töltött 

szerelmes hónapokat idén februárban egy eljegyzés követte. A 

kíváncsi szemek azóta fürkészik Jennifer Lawrence és kedvese 

minden egyes lépését, hogy kiderüljön, mikor kötik be a színésznő 

fejét. Alig néhány hete a párt egy New York-i házasságkötő terem 

bejárata előtt kapták lencsevégre, akkor már sejteni lehetett, hogy 

nem véletlenül tévedtek a városházára… 

Most hétvégén pedig lezajlott a lagzi is. A People magazin 

információi szerint a színésznő egy meseszép, hófehér Dior 

ruhában mondta ki az igent 

Rhode Islandben, egy 1894-

ben épült kastélyban. Állítólag 

150 fő körül lehetett a 

vendégek száma, akik között 

akadt jó néhány híresség is, 

többek között Adele, Amy 

Schumer, Emma Stone, Ashley 

Olsen és Kris Jenner is ott volt. 

Mindezt megelőzően, pénteken 

a pár tartott egy vacsorát is, ahol a helyi lesifotósok olyan 

sztárokat csíptek el, mint Cameron Diaz és kedvese a Good 

Charlotte-os Joel Madden, valamint Sienna Miller és Nicole 

Richie is feltűnt a helyszínen. Vélhetően ők is ott voltak később a 

lagzin is... 

 

https://www.joy.hu/sztar/jennifer-lawrence
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   Receptek                     

Fűszeres sütőtökös pite 
  

 HOZZÁVALÓK 

 20 dkg liszt 

 10 dkg vaj 

 2 dkg cukor 

 0,6 dkg szódabikarbóna 

 2 db tojás (ebből 1 db a 

tésztába, 1 db a töltelékbe) 

 1 csipet só 

 40 dkg sült, héjától 

eltávolított sonka alakú tök 

 8 dkg méz 

 1 mokkáskanál őrölt fahéj 

 1/4 mokkáskanál őrölt szerecsendió 

 1/4 mokkáskanál őrölt szegfűszeg 

 1/4 mokkáskanál őrölt gyömbér 

ELKÉSZÍTÉS 

1. A sütőt 180 fokra (4-es fokozat) előmelegítjük.  

A lisztet, a szódabikarbónát, az olvasztott vajat, a cukrot, 

1 tojást és 1 csipet sót tésztává gyúrunk. 

2. A tésztát kinyújtjuk, és a piteforma alját kibéleljük 

vele. 180 fokon 10 percig sütjük, majd kivesszük a sütőből. 

Közben a sült sütőtököt összepépesítjük. 

3. A sütőtököt, 1 tojást, a et és a fűszereket 

összekeverjük. Az így kapott tölteléket az elősütött pitetészta 

közepére öntjük, és egyenletesen eloszlatjuk rajta. 180 fokon 

további 20-25 perc alatt készre sütjük. Marcaspone krémmel és 

egy kevés fahéjjal meghintve tálaljuk. 

 

Jó étvágyat! 
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Poloska-invázió hazánkban 

 

 

Sokszor még a szoba falának festése sem látszik, olyan vastagon borítják be a falat az ágyi 

poloskák. Az éjjel aktív állatok nagyon sok kellemetlenséget és stresszt okoznak a lakóknak, 

akik igyekeznek titokban tartani a poloskákat. 

Az alvó emberből táplálkozó poloska viszkető csípéseket okoz. Szúnyogcsípésre 

emlékeztető nyomot hagynak a bőrön, de amíg egy szúnyogcsípés legfeljebb pár napig okoz 

kellemetlen, viszkető érzést, addig az ágyi poloska csípése akár egy hétig is kínozza az 

embert, ráadásul hólyagosra is felduzzadhat. 

A poloskák irtása nagyon nehéz, hiszen sokan a mai napig szégyellik, ha ezek a vérszívók 

megtelepszenek a lakásban. Úgy tartják ugyanis, hogy az ágyi poloska megjelenése higiéniai 

okokkal van összefüggésben. Ez azonban tévhit. Az ágyi poloska ugyanis nem piszokra megy, 

hanem kizárólag vérre. 

Öt csillagos szállodában ugyanúgy megtelepszik, mint egy elhanyagolt lakásban. Volt 

olyan lakástulajdonos, akinél annyira elszaporodtak, hogy kétségbeesésében inkább 

felgyújtotta a házát. Sokan pedig még a végleges irtás után is szenvednek az invázió 

okozta stressztől és az álmatlanságtól, amit az állatok okoztak. 

Ha egy többlakásos házban csak egyetlen ingatlan is kimarad az irtásból, akkor a poloskák 

nagyon gyorsan újra megjelenhetnek. Ugyanakkor egy lakásból legtöbbször két irtással 

véglegesen el lehet tüntetni a poloskákat. 
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Leadási határidő: november 20. kedd, a számtechnterem előtti ládába. 

SNICKERS-t nyerhetsz. 

Itt vágd le!!!   

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!   

         

         

         

         

          

         

         

         

         

      

      

 
1. Nem hamis hanem…                                                       6. Húsvétkor is ez jön. 
2. Ez a hajó az első útján elsüllyedt.                                   7. Nem magas hanem….                                           
3. Tavaszi virág.                                                                  8. Őszel sok mulatságon van. 
4. Ez a madár károg általában fekete.                                9. Hasonlit az állat az őszike szóra. 
5. Az alatt van a süni háza. 
11. Lábadra húzod néha büdös.

10. Nyakra kell tekerni     
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Falusi csehóban egy elég részeg fickó kutat a 
zsebében. Megkérdezi a barátja: 
- Komám, mit keresel ilyen izgatottan a zsebedben? 
- Csak azt szeretném tudni, szomjas vagyok-e még. 
 
 Ki verte így össze a pofádat? 
- Tegnap kivételesen józanul mentem haza az éjjel, 
és a 
   feleségem nem ismert meg. 
 
Miért nem szabad a konyakra vodkát inni? 
- ??? 
- Mert nem jó keverni Napóleont az oroszokkal! 
 
Kiabál a székely legény az apjának: 
- Édesapám, fogtam egy medvét! 
- Jól van, hozd ide! 
- Nem tudom, mert nem enged el! 
 
Kiabál a székely legény az apjának: 
- Édesapám, fogtam egy medvét! 
- Jól van, hozd ide! 
- Nem tudom, mert nem enged el! 


