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Keresd az Interneten is! Színesben a www.hevesytura.hu-n!

Országos 
vetélkedőn 
iskolánk!

A Süni ökológiai gyereklap és 
a  Va d o n  t u d o m á n y o s -
ismeretterjesztő folyóirat a 
2011-2012-es tanévben is 
megrendezi tanéven át tartó 
ökológiai vetélkedőit. A 
versenyt olyan nebulóknak 
sze rvez ik ,  ak ik  többe t  
szeretnének megtudni a 
természet csodáiról. Kalandra, 
felfedezőútra, búvárkodásra, 
k í s é r l e t e z é s r e ,  g y ű j t ő -
munkára, a társakkal való 
izgalmas együttgondolko-
dásra hívják a gyerekeket és 
segítő tanáraikat.
Iskolánkból  Kis Gábor tanár 
úr vezetésével,  a hetedik 
é v f o l y a m o s  M Ó K U S -
CICKÁNYOK  szálltak be a 
többfordulós küzdelembe. A 
Meleg Eszter, Kamarás Fanni, 
Mekes Cintia, Pásztor Kristóf 
alkotta csapat már sikeresen 
túljutott két írásbeli fordulón, 
s készül a továbbiakra.
   Meleg Eszter plakátja az 
egyik fordulóhoz készült.

HAJRÁ CICKÁNYOK!

Iskolánkban már az elmúlt 
tanévben elindult az Iskola-
gyümölcs és a felsõ tagozatosok 
számára az Iskolatej program. 
2012 januárjától pedig, már az 
alsó tagozatosok számára is 
minden nap érkezik a kakaó! 
Áprilistól talán már csokis tejet is 
ihatnak a gyerekek! 
Mindkét programot az Európai 
Unió támogatása segíti. 

Országos 
versenyen 

III. helyezés!

A D i g i t á l i s  N e m z e d é k  
Konferencia országos
videópályázatán Így élünk mi – 
A digitális bennszülöttek 
mindennapjai címmel Lukács 
Adrienn 8.c osztályos tanuló 
videója megosztott harmadik 
helyezést ért el! Közremû-
ködött: Maczó Benjámin és 
Kolompár József 8.c osz-
tályosok. Segítõ tanár: Kis 
Anita. Gratulálunk!
A videót letölhetitek az iskola  
weboldaláról:
a  www.hevesytura.hu-ról!

 Két forduló utáni pontjaival 
az Energiatestőrök csapata 
bejutott a tavaszi  hét 
csapatos döntőbe. 

A Bajza József Gimnázium 
Geoszféra környezetvédel-
mi- és természetismereti 
vetélkedőjének  felhívására 
20 iskola csapata jelentkezett. 
Energiagazdálkodási, közle-
kedési, védett/védendő nö-
vényekről és állatokról kellett 
feladatokat meg-oldani. 
Rajzolni kellett állatnyo-
mokat és védett növényeket. 

Gratulálunk a csapattagok-
nak, kik mindannyian 8.c 
osztályosak: Lukács Adrienn, 
Bazán Máté, Csorba Norbert 
és Kánai Ádám. 

 Felkészítőjük: Kis Gábor

Szurkolunk Nektek!

Döntőben az 
Energiatestőrök!

 Iskolatej program  már 
az alsó tagozaton is! A Turai Tanulókért Kiemelkedően

Közhasznú Alapítvány

ADÓSZÁM: 18673120-1-13

Alapítványunk működéséhez különösen értékes 
támogatást kaptunk azoktól, akik tavalyi 

jövedelemadójuk egy százalékával segítettek.
Köszönjük!

Kérésünk: Rendelkezzenek idén a mi javunkra!
Kérjük adója 1%-val támogassa 

Alapítványunkat!
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Meseszínházban jártunk

Az elmúlt hónapokban mi,  az első és a második évfolyamosok 
diákjai és tanítói három alkalommal is felkerekedtünk, s 
meglátogatták a gödöllői Meseszínházat. Volt egy előadás 
októberben, novemberben és decemberben is. Láthattunk zenés, 
táncos előadást, mesejátékot, bábelőadást. Volt, hogy nagyokat 
nevettünk, volt, hogy elvarázsolva néztük az előadást, volt, 
hogy együtt dúdoltunk, énekeltünk a szereplőkkel. Hazafele, a 
buszon és még másnap is sokat beszélgettünk róla, hogy kinek 
melyik előadás tetszett. Volt, akinek az egyik, volt, akinek a 
másik, volt, akinek mindegyik.
Abban azonban mindannyian megegyeztünk, hogy az együtt 
töltött délutánok mindenkiben jó emléket hagytak, s 
reményeink szerint jövőre is megismételjük majd a 
színházlátogatást.

Ünnepvárás a Park úton

A decembert több vidám, ünnepi esemény színesítette a Park úti 
iskolában. 
December 6-án, bár nem volt hó, azért szerencsére megérkezett 
a Mikulás. Az épület összes diákja és tanító nénije összegyűlt a 
Mikulás érkezésének hírére, s az általa hozott sok-sok 
finomságot minden osztály versmondással, közös énekléssel 
köszönte meg.
Aztán ahogy múltak a napok, egyre nagyobb izgalommal vártuk 
a Karácsony eljövetelét is. S hogy mindenki saját ajándékával 
tudja meglepni a családtagjait, a tanító nénik december 16-án 
egy délutáni kézműveskedésre, „Karácsonyi Forgatagra” hívták 
a gyerekeket és a szülőket. Ezen az eseményen különféle 
karácsonyi díszeket, ajándékokat lehetett készíteni. A csillogó 
szemű kisgyermekek keze nyomán rengeteg „kincs” született. 
Igazi karácsonyi hangulat lengte körül ezt a délutánt, s reméljük, 
hogy mindenki jól érezte magát, aki eljött. 
December 21-én, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon pedig 
nagyon szép ajándékot kaptak az első és a második évfolyamos 
diákok a 2.a osztálytól. Ők ugyanis a tanító nénijük, Nagy 
Józsefné vezetésével mutatták be betlehemes játékukat. 
Nagyon-nagyon szép perceket szereztek mindenkinek, 
köszönjük felkészülésüket, előadásukat. 
Ezzel a sok, közösen átélt élménnyel búcsúztunk el egymástól a 
téli szünetre.

... amelyet, az Apáczai Kiadó hirdetett a Nemzeti 
Tehetségtanácsok célkitûzéseivel összhangban a 6-11 éves 
korosztály számára. Az Apáczai Kiadó a határidõre beküldött 
pályamunkákat 2012. január 30-ig bírálja el. Fõvédnök:
 prof. Dr. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetség Tanács elnöke
A pályázat célja: A tehetségek ösztönzése, segítése, elismerése a 
6-11 éves korosztályban, mentoraik, felkészítõik megbecsülése, 
motiválása.

Harmadikosaink elindultak a 
Hétszínvarázs meseíró versenyen...

III. AMŐBA-BAJNOKSÁG

Iskolánkban minden évben megrendezésre kerül az 
Amőba-bajnokság. Idén is nagyon népszerű volt, de 
csak a legjobbak kerülhettek a döntőbe. Az 
eredményeket Kis Gábor tanár úr tette közzé.

Amőba király :      Dobák Mátyás 8.b

Amőba hercegek : Kis Dávid 8.b és  Bazán Máté 8.c

Amőba királynő :     Meleg Eszter  7.d

Amőba hercegnők : Mekes Cintia és 
Kamarás Fanni  7.d 

További döntős helyezettek:
                                           Pászti Roland         8.b
                                           Lukács Adrienn      8.c
                                           Pusztai Klaudia      6.c
                                           Toto Norbert            7.b
Gratulálunk a döntő résztvevőinek, hiszen ide már 
csak a legjobbak jutottak el. Izgalmas párharcokat 
és mérkőzéseket láthattunk.                    

Kis Gábor
szervező tanár

 

Visszatekintő
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Színházjáró negyedikesek

Indiántörténet Ganxsta Zolee-val

A Kecskeméti Katona József Színház és a Thália Színház közös produkcióját 
láthattuk január 17-én Budapesten a Thália Színház bérletes elõadásán. 56 tanuló és 
3 tanító néni nézte meg a WINNETOU címû zenés játékot.
A fõszerepet az ismert rapper játszotta. A gyönyörû díszlet, a jelmezek, a zene tették 
emlékezetessé a gyermekek számára ezt az elõadást. Feledtetve velük az 
indiántörténetek ismeretének hiányát és az inkább felnõttek által élvezhetõ 
poénokat. 
Jól szórakoztunk, és várjuk a következõ elõadást, amely áprilisban lesz.

Hubert Zoltánné

Óriások és törpék 

2011-2012-es tanévben az aszódi Csengey 
Gusztáv Általános Iskola „Óriások és Törpék” 
címmel kistérségi vetélkedot szervez, 4 
alkalommal: 2 sportos- mozgásos, 2 pedig mesés- 
ismeretterjeszto témakörben.
Az elso, november 17-i, fordulóra bábeloadással, 
rajzokkal készültek. A bábeloadásra Pásztorné 
Dolányi Magdolna készítette fel a gyerekeket, a 
bábokat Bangóné Boross Ilona alkotta. A kötelezo 
három megadott mesét az osztálytanítók 
segítségével dolgozták fel a tanulók.
Második helyezést értek el.
Január 12-én tartották az Óriások és törpék  
kistérségi vetélkedosorozat második fordulóját. 
Az 5 fos csapat gyorsasági és ügyességi verseny-
számokban mérte össze erejét a környékbeli 8 
iskola tanulóival. Remek kezdés után 
kiegyensúlyozott, ügyes teljesítménnyel végig az 
élbolyban küzdöttek a változatos, izgalmas 
játékban. Volt öltözködési, gördeszkán hasaló, 
kanálban pingpong labdát egyensúlyozó, majd 
vízhordó verseny-szám egyaránt.
A kiváló teljesítmény meghozta az eredményt. 69 
ponttal elso helyen zárták ezt a fordulót.
A csapat tagjai: Sára Dávid, Sima Adorján, Tóth 
Nikolett, Gólya Ádám, Sáfrány Anna. Gratulálunk 
ehhez a szép helytálláshoz! Így tovább Hevesy!

Hubert Zoltánné

A kistérségi vetélkedő újabb fordulója

A Kométa matricagyűjtő versenyen iskolánk Pest megyében a 9. helyezést érte el 
3316 db gyűjtésével. Jutalmunk egy 10 ezer Ft-os sportszercsomag volt. 
Köszönet Kovács Tibor tanár úrnak, Keserű Krisztina, Keserű András és Pászti 
Roland tanulóinknak!

z r aSports e csom got nyertünk!

Az aszódi Petofi Sándor Gimnázium hirdette meg a KIS GALGAMENTI 
INFORMATIKUSOK versenyét. Iskolánkat az alábbi tanulók képviselték: 
Meleg Eszter, Mekes Cintia, Tóth-M. Bence, Kamarás Fanni, Lukács Adrienn, 
Kánai Ádám, Pócs Petra, Sára Szilvia, Szénási János.

Meleg Eszter  érte el a legjobb eredményeket! 
Összesítésben a III. helyezett lett! Elnyerte a legjobb prezentáció és a legjobb 

logo különdíját is. Gratulálunk a versenyzoinknek és felkészítojüknek!

IPR kirándulás Budapesten

2012. február 15-én, Jenei Csabáné tanárnõ és Kis Gábor tanár úr, 19 „zöldszívû” 
diákkal, látogatott el a Természettudományi Múzeumba. Látogatásukon avatott 
vezetõk segítettek a velünk élõ természet megismerésében.

 LÜK verseny 
a harmadik évfolyamon  

Iskolánk harmadik osztályos tanulói 2012. 
február 23.-án részt vettek a Dinasztia Kiadó 
által szervezett LÜK ( Logika, Ügyesség, 
Kitartás) versenyen. Itt az osztályok legjobb 
LÜK versenyzői indultak:
3.a  Kánai Ádám, Szénási Mónika, Tóth Tekla
3.b  Bankó Domonkos, Tóth M. Tamás, Ancsa 
Rita
3.c  Bangó Enikő, Király Eszter, Földes Lilla, 
Csörgi Andrea
3.d  Köles Bernadett, Gólya Balázs, Móró 
Regina
A versenyt Simon Gábor, a kiadó megbízottja 
vezette le. Matematikai, logikai, nyelvtani 
feladatokat kellett hibátlanul, időre megoldani a 
versenyzőknek.
A verseny eredménye:
       1.    Bangó Enikő 3.c

2. Bankó Domonkos 3.b
3. Köles Bernadett 3.d

Ők dolgoztak a legpontosabban, leggyorsabban, 
ezért ők képviselik iskolánkat az országos LÜK 
versenyen.
A Dinasztia Kiadó valamennyi versenyzőt 
megajándékozott oklevéllel, rejtvényfüzettel, 
macival.
Köszönjük a kiadónak az ajándékokat!
A továbbjutott tanulóknak sok sikert kívánunk!

III. hely az informatikaversenyen



Bőr-, haj- és körömápolás
Makóné Gólya Judit

Makóné Gólya Judit, kozmetikus tartott előadást az ápolt 
megjelenésről. A tisztaság fontos szempontja mellett más 
érdekességekre is kitért előadásában. Beszélt a testékszerekről és 
a tetoválásokról. Ez utóbbit be is mutatta az érdeklődő 
közönségnek - no nem a részvevőkön, hanem egy citrom héján.  
Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a bőrbekarcolt képek 
és feliratok örök életre szólnak, nem lehet őket később 
eltávolítani. Elmondta azt is, ha valaki mégis rászánja magát, jól 
nézze meg a szalont és környezetét. Győzödjön meg róla, hogy 
valóban van-e működési engedélye a cégnek? Fontos, hogy steril 
eszközökkel dolgozzanak, érdemes megbizonyosodni róla, hogy 
gumikesztyűt használ-e a tetoválás készítője. Előadásában a 
szoláriumok és a napozás veszélyeiről is szót ejtett. Felhívta a 
figyelmet arra, ha valakinek bőrbetegsége van, ne menjen 
szoláriumba, mert mások is könnyen elkaphatják. A nyári napozás 
tekintetében pedig a bőrvédő krémek használatának 

szükségességéről 
esett szó. 
Makóné Gólya 
Judit előadásában 
igyekezet olyan 
ismeretekkel 
felvértezni a 
gyerekeket, 
amelyeknek 
nemcsak most, 
hanem későbbi 
életük során is 
hasznát vehetik.
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Paleolit táplálkozás
Sima László

Február 7-én előadást hallhattunk az egészséges táplálkozásról, 
melyet Sima László, a Lázár Lovaspark és Étterem séfje  tartott.   
Arról beszélt a hallgatóságának, hogy mit ehetett az ősember. 
Sokkal egészségesebben táplálkozott, nekünk is érdemes volna 
visszatérni erre a "diétára". Aki szeretné beiktatni a paleolit 
táplálkozást az étrendjébe, mellőzze  a zsíros ételeket, a cukrot. 
Nagyon sok érdeklődő vett részt az előadáson: a könyvtárban 
rendezték meg, és mégis alig fértünk el. Ötödikesektől 
nyolcadikosokig mindenki részt vehetett. Az előadás után volt  
kóstoló: salátát és kétféle nyársat kóstolhattunk meg. 
Megízlelhettük a sertéskolbász-karikák mellett az őzhúst is. 

E z e n  k í v ü l  a  
nyársakon volt sajt, 
paprika. Finom volt, 
szemmel láthatóan 
szívesen repetáztak a 
diákok.

KOVÁCS ANNA

P a l e o l i t :  a z  
ő s k o r s z a k r a  
vonatkozó, onnan 
származó.

Egészséghetek a Hevesyben

Gyermekkori betegségek
Dr. Tóth Mária

Dr. Tóth Mária 
gyermekorvos elő-
adásában mesélt 
nekünk a gyerek-
kori betegségekről, 
illetve a magas 
v é r n y o m á s r ó l ,  
mely felnőtt korban 
járhat komoly kö-
vetkezményekkel 
i s .  M á r  m o s t  
érdemes volt meg-
ismerkedni ennek ellenőrzési módszereivel. Mindenki 
megnézhette a vérnyomásmérőket és a vércukormérőt. Nagyon 
köszönjük ezt a lehetőséget a doktornőnek!
Részlet az előadásból:
Kezdetben állatokon kísérleteztek azzal, hogy fő verőerekbe 
kanült vezettek mely só oldatot tartalmazott. A kanült 
összekötötték egy higanyoszloppal, s ezáltal tudtak vérnyomást 

is mérni. Ma már sokfajta vérnyomásmérő létezik. Van, amit 
csuklóra kell feltenni és a szívvel egy magasságba helyezni, de a 
közismertebb a könyökre tett mérő. Erről  annyit kell tudni, hogy 
könyékig  kell felhúzni és pumpálni. 

BENKE ANDREA



Zumba bemutató
Baranyi Andreával

Baranyi Andrea zumbaoktató révén az egészséghét nem telt el mozgás 
nélkül. A lelkes diákok pedig ugráltak, mozogtak és táncoltak! Mi a 
zumba története? A zumba.hu szerint Kolumbia Cali nevű városában 

 Egy napon az aerobikra használatos zenék nélkül érkezett 
meg az órájára. Csupán a latinos zenékből álló gyűjteményét tudta 
elővenni. Rögtönzéséből  megszületett a zumba!
Lapunk munkatársa, Konkolics Tímea Sallai Reginát kérdezte a 
zumbáról, aki már  hónapok óta gyakorolja és rendszeresen látogatja 
az edzéseket.  Regi elmondta, hogy a zumba 2011  őszén indult a turai 
művelődési házban. Ajánlja azoknak, akik egy kis mozgásra, zenés 

k ikapcsolódásra ,  
társaságra vágynak. 
Akinek kedve támad 
kipróbálni hétfőn 
19:30-20:30 között 
megtehe t i .  (Egy  
alkalom 500 Ft-ba 
kerül) Nincs szükség 
extra felszerelésre, 
c s u p á n  s p o r t o s  
viseletre, amiben jól 
tudtok mozogni ,  
illetve jó, ha van 
nálatok egy palack 
víz.

a 
90-es évek közepén kezdodött Beto Perez, aerobik és latintánc 
oktatóval.
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A nyelvvizsgáról

Szerkesztőségünkbe 
eljutott a hír, hogy 
i s k o l á n k  8 . b - s  
tanulója, Karácsondi 
Márta letette angol 
nyelvből az alapfokú 
nyelvvizsgát. Úgy 
gondol tuk,  hogy   
megkérdezzük, mi-
lyen tanácsot adna 
azoknak, akik sze-
retnék megpróbálni 
maguk is.

- Kinek ajánlanád a nyelvvizsgát?
- Azoknak a tanulóknak ajánlom, akik komolyan 
tanulják az angolt legalább 4-5 éve. Az államilag 
elismert nyelvvizsgát csak 14 éves kortól lehet 
letenni, tehát nyolcadikban tudtok vele először 
próbálkozni.
- Hogyan lehet gyakorolni az írásbeli 
nyelvvizsgára? 
-  Va n n a k  k ü l ö n b ö z ő ,  k i f e j e z e t t e n  
nyelvvizsgázóknak összeállított könyvek, 
amelyek a típusfeladatokat tartalmazzák, és jól 
felkészítenek a megmérettetésre. 
- Mire számítson, aki vállalkozik rá, hogy 
nyelvvizsgát tesz? Érdemes-e izgulnia?
- Én a vizsgaközpontban vizsgáztam, ahol egy 
teljesen új és idegen környezet várt, de mindenki 
nagyon kedves volt (még a vizsgabiztos is), tehát 
semmi okom nem volt az izgatottságra.
- Mit lehet használni a nyelvvizsgán?
- A vizsgázó csak tollat és nyomtatott szótárat 
(egy- és kétnyelvűt)  használhat.
- Interneten hol találhat segítséget a vizsgázó?
- Rengeteg gyakorlást segítő oldalt találhattok az 
i n t e r n e t e n .   A z  é n  k e d v e n c e m  a  
www.5percangol.hu, de a nyelvvizsgahelyek 
oldalain is hasznos feladatokat  találhattok.
- Köszönjük az interjút és gratulálunk a sikeres 
nyelvizsgához!!!

Lapzárta után érkezett a hír, hogy egy másik 
tanulónk, Lukács Adrienn is sikeresen letette a 
nyelvvizsgát. Neki is gratulálunk!

A 4. évfolyam magyar 
nyelv és helyesírás 

háziverseny 
2. fordulójának 

eredményei

Ők jutottak tovább a döntőbe. 
Gratulálunk a kiváló teljesítményekhez és 
sikeres szereplést kívánunk a harmadik 
fordulóban! 

Hubert Zoltánné Éva néni

Alternatív gyógymódok
Radó Ágnes

A h o m e o p á t i á s  s z e r e k r ő l  
hallgathattunk előadást pénteken az 
egészséghét zárásaként. Radó Ágnes  
gyógyszerészt  hívták meg a 
Diákönkormányzat szervezői. 
A homeopátia a testet, lelket 
egységben kezeli.  A betegségek 
tünetein túl az egész szervezetet 
vizsgálja meg, mielőtt gyógymódot 
javasolna.
Az előadó a gyógyteák hasznos-
ságára is kitért. Ezek dobozain a 
gyerekek elolvashatták az össze-
tevőket, valamint, hogy melyik növény mire jó, mikor használjuk.

4.a 4.b 4.c
1. Tóth-Sebes Edina 97% Tusor Fanni 94% Nagy-Tóth Bence 99%
2. Tóth Eszter 96% Makó Berta 93% Sára Dávid 92%
3. Petrovics Anna 91% Tamás Panna 93% Szilágyi Anna 90%
4. Katona Dóra 90% Sima Adorján 87% Köles Rita 88%
5. Németh Arnold 87% Balogh Zsanett 86% Aszalos Andrea 86%
6. Sáfrány Anna 87% Dobroviczki Petra 83% Barabás Csaba 85%
7. Abért Márton 85% Ender Gergő 81% Nagy Attila 83%
8. Leichtner Balázs 83% Sárközi Lili 81% Nagy Balázs 83%
9. Kozsa Martin 82% Balogh Kira 79% Nagy Amanda 81%
10. Solymosi Simon 77% Hadrik Máté 77% Tóth Rebeka 78%
11. Buzás Tamara 76% Maldrik Bence 75% Szabó Petra 77%
12. Zele Sándor 75% Szabó Dorina 74%
13. Gyökösi Kata 75% Kolompár Dorina 74%
14. Deák Anna 73% Bú Renáta 73%
15. Mohácsi Ilona 73%  Aruwa Letícia 71%



Madáretetés

Idén télen sem 
hagytuk cserben a 
madarakat: Kis 
Gábor tanár úr 
tanítványaival 
gondoskodott róluk. 
Az iskola udvarán 
több ponton 
helyeztek el a fák 
ágain madáretetőket 
és gömbölyű, hálós 
madárkalácsokat. 
Ha elmúlik a tél, az 
etetést a szakemberek 
már nem javasolják, 
mert a madarak 
fontos feladata a 
rovarok, kártevők 
pusztítása. Ha továbbra is maggal kínáljuk őket, bizony 
nem tudnak ellenállni a szépen terített "asztalnak"! 
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Öko rovat
Leonardo

Leonardo da Vinci nevét biztosan sokan hallottátok 
már, de vajon mennyit tudok róla? Egy könyv akadt 
a kezembe, amely az ő életéről szólt. Elkezdtem 
olvasni és eszembe jutott, hogy beszámolok róla az 
iskolaújságban Nektek! Röviden összefoglalatam 
az életét, valamint összegyűjtöttem a Wikipédia 
segítségével a legfontosabb műveit. Kedvenc 
festményem a Mona Lisa. Mitől híres ez a kép? 
Figyeljétek meg mona Lisa mosolyát! Mire 
gondolhatott, amikor a kép készült?

Leonardo di ser Piero da 
Vinci ismertebb nevén 
Leonardo Da Vinci  
(1412 . április .12. - 
1519. május. 2.)

Hogyan indult Leonardo 
élete?
Vi n c i b e n  s z ü l e t e t t ,  
édesapja, ser Piero, a  
városka jegyzőjeként 
dolgozott, édesanyja fiatal 
parasztlány volt a városka 
egyik előkelő családjának 
szolgálatában. Alapfokú 
iskoláit szülővárosában 
v é g e z t e .  1 4 6 9 - b e n  
Firenzébe utazott, ahol 
belépett Andrea Del Verrocchio festő műtermébe 
gyakornoknak. A festő műhelye afféle „művésziskola" is volt. 
Itt sajátította el a vonalas rajz (tulajdonképpen a 
vázlatkészítés), a festészet és a szobrászat alapvető technikáit. 
1473-ban belép a Szent Lukács-egyesületbe. Erre az évre 
datálható első, teljes bizonyossággal neki tulajdonítható rajza 
is, amely az Arno folyó völgyét ábrázolja. Az első, teljes 
bizonyossággal az ő művének tekintett festmény Verrocchio: 
Krisztus keresztelése c. munkájának angyalfigurája és háttere 
(tájkép). Az egyre sikeresebb ifjú festőt 1478-ban bízták meg a 
firenzei Signoria San Bernardo kápolna oltárképének 
megfestésével.

Legfontosabb művei:

Angyali üdvözlet (1472-1475 körül)
Nõi portré (Ginevra de Benzi, 1474–76)
Madonna Benois (Madonna virággal) (1475-1478 )
Szegfûs Madonna (1478-1481)
Háromkirályok imádása (1481(80?)–82)
Szent Jeromos (1480 körül, befejezetlen)
Sziklás Madonna – elsõ változat (1483-1486)
Sziklás Madonna – második változat (1503-06)
Hermelines hölgy (1485-1490)
Zenész képmása (1490)
Nõi képmás (1490)
Madonna Litta (Madonna és a gyermek Jézus) (1490-1491)
Utolsó vacsora (1495-1497)
Mona Lisa (1503-1506)
Szent Anna harmadmagával (1508-1510)
Keresztelõ Szent János (1513-1516)

SÁRKÖZI NÓRA

Szelektív hulladékgyűjtés 10 éve

Galgahévízen, Turán, Vácszentlászlón és Zsámbokon 2001-
ben került bevezetésre a házhozmenõ szelektív 
hulladékgyûjtés. Benke Sándor, a Szelektív Kft. ügyvezető 
igazgatója Kft. a Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás honlapján tájékoztatta a lakosokat 
arról, hogy az elmúlt tíz év eredményesnek mondható, 
hiszen a lakosság rövid idõn belül megértette a gyûjtés 
lényegét és elfogadta annak jelentõségét. Ez a tény 
országosan is kiemelkedõ, és köszönet illeti meg a 
lakosságot. 
Az évek során azonban a szolgáltatást végzõ, valamint a 
telephelyen dolgozó technológiai gépek a használattól 
rendszeres karbantartás ellenére elkoptak - így a felújításhoz 
a társulás pályázott és nyert!
Ennek a pályázatnak a részeként megjelent a második 
háztartási hulladék útmutató, amelyet minden háztartás 
megkapott. Az iskolában a tanulóknak és a szülőknek Jenei 
Csabáné tartott előadást e témában.
Március 7-én a négy település tantestülete ellátogatott  a 
budapesti Humuszházba. Itt előadást hallgathattunk meg a 
Humusz Szövetség előadójától. Céljuk a "nulla hulladék" 
elérése vagyis a környezettudatos vásárlás népszerűsítése. 
Tíz lépésből álló tanácsaikat olvassátok el Ti is!  
Részletesebb információt a www.humusz.hu-n találtok.

1. Viszek magammal bevásárlólistát, vászontáskát vagy 
kosarat.
2. Laposra taposom a dobozokat és szelektíven gyûjtök.
3. Komposztálok.
4. Megjavíttatom, újra használom.
5. Elcserélem, továbbadom.
6. Piacon vásárolok, támogatom a helyi kereskedelmet.
7. Keresem az újrahasznosított termékeket.
8. A visszaválthatót választom.
9. Könyvtárba és kölcsönzõbe járok.
10. Csökkentem a postai levélszemetet.



Hajdu Endre: 

Szómúzeum
Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, 

emlékezetes szavak, nevek, címek tára

Furcsa egy szótár vagyok. Olyan vagyok, mint egy 

múzeum:  bennem réges-régi elfeledett szavakat 

találsz. Főleg olyan szavakat, amelyek 

megszülettek egykor, de nem terjedtek el. A 

különböző nyelvi érdekességeket csoportosítva 

találjátok. 

Lapozz fel, keresgélj!

Segítségemmel meg tudod oldani a következő 

feladatot!
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KÉSZÍTETTE: KOVÁCS ANNA

KönyvajánlóBemutatkoznak a szótárak

denevérhang vasút

égész ultrahang

gyorsonya kenguru

öklész  rája

patács lajhár

patkolt út kerékpár

röstnök bokszoló

sajgatóhal csillagász

testinda patkolókovács

ugrány izom

Vanna Cercená:

Tükörnapló

Ez is egy szuper 
könyv. Ezt is, 
akárcsak az előző 
rovatban, tudom 
minden korosz-
tálynak ajánlani.
Carlotta és Catarina. Mindkét 
lány 12 éves, olasz és naplót ír. 
Egy nagy különbség van köztük: 
egyikük száz évvel ezelőtt élt. Az 
ő naplóját találja meg Carlotta. 
Hogy miről szól a lányok 
naplója? Carlotta zűrös csa-
ládjáról, a hegyekben töltött 
vakációról és a barátnőjével 
váltott SMS-ekről. Catarinaé a 
sorsát megváltoztató hajóútról, a 
New York-i kikötőről. A lá-
nyokban sok közös vonás van, 
tükörképei egymásnak.
Nem túl vastag könyv, így bárki 
elolvashatja. Ha valakit riaszt a 
sok szöveg, akkor megnyug-
tathatom, hogy a könyvben 
rajzokat is talál. 
A könyvtárban a C betűnél 
találod.

Kovács Anna

Szülőként én is elolvastam, 
bátran merem ajánlani annak, aki 
egyszerre kíváncsi a múltra és a 
je lenre.  Gyermekeknek és  
szülőknek egyaránt izgalmas és 
érdekfeszítő. Lehet értékelni az 
élet apró örömeit is. Ebből a 
könyvből ezt is meg lehet tanulni.

Kovács Zsuzsanna

Szótárak a 
könyvtárból!

Melyik mit jelenthet? Kösd össze!

OLVASS TE IS GERONIMO STILTON-T!
OLVASÓPÁLYÁZAT

Már előző számunkban meghirdettük a 
Geronimo Stilton Olvasópályázatot. Nagyon 
sok érdeklődő jelentkezett és egyre többen 
kérték a kérdéseket is a regényekhez. A 
történetet olvasva öt kérdésre kellett 
válaszolnia minden részvevőnek. Ahogy nőtt az 
olvasótábor, úgy szaporodtak a könyvek is. 
Sokan a saját példányukat hozták be, és kérték, 
legyen ezekhez is kérdés. Ma 41 könyv szerepel 
a listán, bármelyikhez lehet lapot kérni. 
Márciusig 75-en olvastak el legalább egy 
könyvet, de vannak, akik messzire "elhúztak" és már a 33. történetet olvassák. 
Ők azok, akik együtt kalandoznak Rágcsáliában és az Egér-szigeten 
Geronimoval, Benjaminnal, Teával és Trappolával. 
Jelenleg több, mint  400 könyvet kölcsönöztek ki a résztvevő diákok!
Nemcsak a legkisebb olvasni tudó gyerekek, a másodikosok, hanem még a 
nyolcadikosok közül is többen izgalmasnak találták a Rágcsáló Hírek 
főszerkesztőjének kalandjait.
Miért könnyű olvasmány Geronimo Stilton? Barátságos a sok szép, színesen 
megrajzolt kép és a szövegből kiemelkedő mókás feliratok. A rövid fejezetek,  
a sok párbeszéd könnyíti az olvasást a kisebbek számára. Több könyv 
tartalmaz ismeretterjesztő részeket, például az indiánokról, a Niagara-
vízesésről, a dzsungelek világáról vagy épp Ausztráliáról. Bízom benne, hogy 
az olvasópályázat révén több gyerek kapott kedvet az olvasáshoz. 

Az olvasópályázat népszerűsége január óta 
töretlen, így a befejezés is tolódik. végül 
azonban majd eljön a nap, amikor sorakozónál 
kihirdetjük, hogy kik és mit nyertek! Annyit 
azonban  e lá ru lha tok ,  hogy egy  k is  
meglepetésben minden jelentkezőnek része 
lesz!

Bauer Nóra, könyvtáros
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Zsemle formájú, bő zsiradékban
 kisütött kelt tészta.

Álarcos bál.

Az arc elrejtésére való eszköz.

A Mohácson élő délszlávok 
álarcos farsangi felvonulása.

Álöltözet.

Vidám, jelmezes felvonulás. 
Pl. Velencében van ilyen.

KONKOLICS TÍMEA REJTVÉNYE

A m a g y a r  n é p s z o k á s o k b a n  a  
virágvasárnaphoz kapcsolódott a 
barkaszentelés, a "Bújj-bújj, zöld ág" 
játék, de sok helyen a telet jelképező 
szalmabábu elégetésével vettek búcsút e 
napon a hosszú téltől. 
A palócoknál pl. virágvasárnapon került 
sor a kiszehajtásra. A kisze jellegzetes 
böjti eledel: savanyú gyümölcs- vagy 
korpaleves, amit télen át nagyon 
meguntak az emberek, és meg akartak

A magyar farsang kifejezés a húshagyókedd, farsang éjszakája jelentésu 
német Fastnacht szóból, pontosabban annak bajor-osztrák változatából, a 
Faschung vagy Fasching kifejezésbõl származik. 

szabadulni tőle. A leányok az előző 
évben férjhez ment menyecske ruháiba 
öltöztettek egy szalmabábot, mely a 
kiszét szimbolizálta. A bábot elvitték a 
legközelebbi patakig, és éneklés közben 
levetve a ruháit, vízbe dobták. Ilyenkor 
abból, hogy a víz a bábot hogyan és 
merre viszi, jövendöltek a jelen lévők 
férjhez meneteléről. Van azonban arra is 
adat, hogy a bábot elégették.

Farsangi népszokások

K

Jaj, de jó a suli!
Mindjárt itt a farsangi buli!

Most honnan vegyek ötletet?
Á, itt az internet!

Legyek talán madár?
Habár…

Legyek Hannah Montana, tán Madonna?
Vagy egy darab szalonna?

Jajjajaj mi legyek?
Várjunk csak… van egy régi jelmezem!

Megvarrom, hogy szép legyen,
Bizony nem géppel, mert itt a két kezem!

S majd a végén meglátjátok, mi leszek,
De az biztos, hogy lesz benne sok 
szeretet.

Eljött a farsang cirmos napja!
Mindenkit illet egy zsákbamacska.

Hurrá! Hurrá! Nézzétek!
Mindegyikőtök ruhája olyan szép lett!

Vége a farsangi bulinak,
Most már mindenki aludhat!

Bangó Enikő: 

Farsangi buli

Felsősök farsangja

Mint minden évben, most is a 7. osztályosok táncoltak 
keringőt. A hercegi pár: Kronovetter Sára és Szénási 
János  vol t .  12  pár  t ánco l t  Csa jkovszk i j  
Virágkeringőjére, melyet Kis Anita tanárnő tanított be. 
A táncosok a tánc végén egy-egy szál rózsával 
köszönték meg a táncot. A nyitótáncot a jelmezesek 
felvonulása követte. A DÖNK felhívására ebben az 
évben több gyerek öltözött be. Egyes osztályok, mint 
például a 8.c műsorral is készült, amely nagy sikert 
aratott a diákok körében. A legtöbb jelmezest 
felvonultató osztályok díjat kaptak: tortát, pizzát, 
gyümölcsöt.  Köszönjük a szülők felajánlását, amelyet 
a büfé működtetésében nyújtottak!

„Itt a farsang, áll a bál…”

Február  15-én tar to t ták  té lűző,  
tavaszköszöntő farsangi báljukat az 1. és 
2. osztályos tanulók és tanító nénijeik a 
Művelődési Házban. Az összes gyerek 
ötletesebbnél ötletesebb jelmezbe bújt, s 
minden osztály készült egy kis előadással 
is. 
A jelmezek bemutatása után kezdetét 
vette a tánc, a játék, melyet Gyenes 
Orsolya, Nagy Dóra és Pecze Kata 
vezetett. A zsákbamacskának óriási sikere 
volt. A büfében szendvicset, teát és finom 
süteményeket lehetett venni. Köszönjük a 
büfével kapcsolatos feladatokat ellátó 
anyukáknak a lelkes segítségét, s 
köszönjük a sok-sok ízletes süteményt is, 
valamint a Domoszlai Pékségnek a kenyér 
ingyenes felajánlását. 
A Nagyné Márti néni vezette gondos 
előkészítő munka meghozta gyümölcsét, 
hiszen egy sikeres, jó hangulatú délutánt 
töltöttünk együtt. A bál bevételét pedig a 
gyermeknapon élvezhetik majd a tanulók.

Tóth-Máténé Seres Zsuzsanna
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A 3-4. évfolyamosok farsangi bálja

Petrovics Sára: 
Itt a farsang

Itt a farsang, jaj nekem!
Nincsen nékem jelmezem!
Mi legyek én királylány?
Kócos hajú boszorkány?
Legyek bohóc, piros orrú?
Kicsi tündér, arany szárnyú?
Legyek macska, fekete?
Apró manó gyereke?
Legyek robot, fémdobozból? 
Focista a nagy csapatból?
Legyek lányok hercege?
Versenyeknek győztese?
Megvan már, hogy mi leszek,
Figyeljetek gyerekek!
Itt van már a boszorkány, kalóz,
Focista, tündér, hercegnő, béka,
Oroszlán…
Ez volt itt a 3.c
kezdődjék az ünnepély!
Lányok, fiúk ide gyertek,
táncoljatok, hogyha mertek!

Február, akkor farsang!

Február 9-én tartottuk a 3-4. évfolyamosok 
télbúcsúztató bálját a művelődési házban.
A hercegi pár és kíséretének bevonulása után 
osztályaink bemutatkozása következett. 
Jelmezben vagy anélkül felvonultunk a 
színpadra, verseltünk, énekeltünk együtt. Ezt 
követte a már hagyományos nyitótánc, 
amelyet a negyedik osztályos tanulók 
vállaltak. Hercegi párt is választottak gyermekeink. Az idei kiválasztottak: Dobroviczki 
Petra 4.b és Barabás Csaba 4.c osztályos tanulók. Az Ecker-Petrovics Katalin tanítónő 
által koreografált és betanított táncot nagy érdeklődéssel néztük. Szülők, nagyszülők, 
rokonok is élvezték az előadást.
A Galábos zenekar nagyszerű bemutatójára kezdődhetett a tánc.
Gyenes Orsolya és Mogyorósi Noémi vezetésével folytatódott a táncház. Sikerült sok 
tanulót bevonnunk.
Volt büfé, ahol szülők segítettek a szendvicsek, tea és az anyukák és nagymamák által 
sütött rengeteg  sütemény eladásában.
Sikeres és gyorsan fogyó volt a zsákbamacska is.
Jól sikerült rendezvényen vagyunk túl, amelynek bevételét a gyermeknapon használjuk 
föl.
Köszönjük minden résztvevő közreműködését, és a sok segítséget a szülőktől!

 Hubert Zoltánné Éva néni

Barna Fanni
Farsang

Itt a farsang, jaj, de jó.
bálba menni olyan jó.

Ehetsz ott sok cukorkát,
Nézhetsz sok maskarát.
Csak egy kérdésem van.

Mi legyek?
Hisz nincsen nékem jelmezem.

Megnézem a ruhatáram,
mi is lehetnék?

Talán Superman?
Persze, hogy csak viccelek?

Megvan! - hogy én mi leszek!
Gyertek el a maszkabálba!

Majd ott meglátjátok, gyerekek!
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Pipi mindig a több kukac felé nyújtja a csőrét!

A kerékpár tartozékai

A KRESZ által javasolt kerékpártartozékok:
a, A pedálon és a küllők között borostyánsárga színű prizmák.
b, Karos szélességjelző prizma.
c, Visszapillantó tükör.

A KRESZ által előírt kötelező 
kerékpártartozékok:
1. Fehér színű első lámpa
2. Vörös színű hátsó lámpa.
3. Vörös színű hátsó prizma.
4. Két, egymástól független fék.
5. Csengő.
6. Borostyánsárga színű 
küllőprizma legalább az első 
keréken.
7. Fényvisszaverő ruházat (lakott 
terülten kívül az úttesten éjszaka 
vagy rossz látási viszonok között).

Rajzolj kukacokat Te is Pipi ikertestvérének! 
Ügyelj arra, hogy a csőre előtt legyen a több 
kukac!

TÓTH-SEBES EDINA

Kicsiknek

Bicikliseknek
Mi az a KRESZ?
A KRESZ a Közúti Rendelkezések Egységes 
Szabályozása szavakból  összeál l í tot t  
mozaikszó. A KRESZ voltaképpen egy 
rendeletbe foglalt szabálygyűjtemény, mely „a

 Magyar Köztársaság területén levő közutakon [...] folyó 
közlekedést szabályozza”. 1988 óta a közlekedés 
legalapvetőbb szabályait a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény tartalmazza.

KONKOLICS TÍMEA

Színezd ki!Rajzolj mintát a sisakra!
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Kutyatár arov t

KOVÁCS ANNA

Bojtosúszós hal, más néven maradványhal

180 centiméteres, 80 kilogrammos. Ami egyedivé teszi, hogy 
az uszonyait erős, kocsányszerű lebenyek tartják. Gerince 
teljes egészében porcból van. 

A maradványhal az egyetlen ma élő állat, amelynek szája úgy 
kapcsolódik fejéhez, hogy annak elülső része megemelkedik, 
valahányszor az állat kinyitja a száját. Ebből kifolyólag 
nagyobb állatok elejtésére is képes. Nyálkás a bőre, barnától a 
sötétkékig változtatja a színét, testét világos foltok borítják, 
amik elrejtik a cápák elől. Hideg vízben él. Csak az Indiai-
óceánban fordul elő. 13 hónapos kihordási idő után elevenen 
szüli utódait. 5-26 utódot  hoz a világra, amelyek 40 cm-esek. 
Kalmárokra, halakra vadászik. Zsákmányát a fején lévő 
elektromágneses hullámokat kibocsátó érzékszerve 
segítségével ismeri fel. 
Érdekesség: a maradványhal rendszertani nevét (Latimeria 
chalumnae) Latimer kisasszonyról kapta, ő volt ugyanis az 
igazgatónője a dél-afrikai East London Múzeumnak 1938-
ban. Ide szállították az elsőként befogott egyedet. Latimer 
kisasszony felfogta a lelet jelentőségét és a tudósok körében 
világgá kürtölte kivételes felfedezését. 

KOVÁCS 
ANNA

A bojtos úszójú az egyik legrégebbi halfaj a világon: igazi élõ 
kövület. Sokáig úgy vélte a tudomány, hogy még a kréta 
korban, közel 65 millió évvel ezelõtt kihalt. Ezt a feltevést 
azokra a megkövesedett leletekre alapozták, melyek korát a 
tudósok több mint 350 millió évesre becsülték. Így nem csak 
a tengerbiológusokat érte meglepetés, amikor 1938-ban, Dél-
Afrika partjainál halászok egy élõ bojtos úszójú halat fogtak, 
de az egész világ megdöbbenve figyelte egy régvolt világ 

nagyon is eleven teremtményét. A második példányt 1952-
ben Madagaszkárhoz közel, szintén halászok fogták ki.  

A bojtos úszójú hal jelenti az 
átmenetet a tengeri halak, és a szárazföldi élőlények között. 
Hosszú úszóiban csontok találhatóak, amik lábujjra 
emlékeztető csonkokban végződnek. Ennek a fajnak a bőre 
feszes és kemény, mintha páncélt viselne. Ez védi a 
ragadozóktól és az élőhelyén gyakori éles szikláktól.

Élethosszát 60 évre becsülik.

Ismeretlen állatfajok

Magyar kutyafajták

RAJZINGER KLAUDIA

Összesen kilenc magyar kutyafajta van:
puli, pumi, mudi, kuvasz, komondor, erdélyi kopó, 
rövidszőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, 
magyar agár. Ismered-e őket?

A puli, a pumi, a mudi, a komondor és a kuvasz

A hely rövidsége miatt róluk csak annyit, hogy  ezek a fajták a terelő- 
és a pásztorkutyák közé tartoznak és minimum közepes testűek, 
nagy mozgásigényűek, és legjobban "dolgozni" szeretnek! Ez azt 
jelenti, hogyigazi feladatuk nyájat terelni, juhokat őrizni.

A rövidszőrű és a drótszőrű magyar vizsla

A magyar vizsla kedvelt vadászkutya. Nyugodt, hű társ, rendkívül 
intelligens és tanulékony. Vadászember mellé ajánlott, de sokan 
kedvencként is tartják. Rosszul tűri az igazságtalan bánásmódot, 
csak nyugodt, kiegyensúlyozott ember mellett tud kibontakozni 
kedvező jelleme. Mozgásigénye nagy, rendszeres foglalkozást 
igényel. A drótszőrű magyar vizsla ellenállóbb, rámenősebb, 
makacssága miatt keményebb kezet igényel. 

A magyar agár

Az olasz agár és az angol agár 
leszármazottja. Nagyobb vadak 
elejtésére és nyúlfogásra is kiválóan 
alkalmas. Elsőrangú versenyző- és 
vadászképessége mellett jó házőrző is.

puli pumi
mudi

komondor kuvasz



12   TURAI DUMA

C RENGLISH O NER
SZERKESZTETTE: KONKOLICS 
TÍMEA és BENKE DOROTTYA

Pancake Day

February 21st is Pancake Day (or Shrove Tuesday). 
This is when people make and eat many pancakes. 
Pancakes have got eggs, butter and milk in them. 
These are things that people try to stop eating 
during Lent (40 days before Easter).

In Britain, there are many 
pancake races. People run 
with a pancake in a frying 
pan. They toss the pancake 
three times in the race. But 
many of the pancakes land 
on the floor!

Dictionary - Szótár

Pancake Day - palacsinta nap
Shrove Tuesday - húshagyó kedd
Lent - Nagyböjt
Easter - Húsvét
frying pan - palacsintasütő
toss - dobál
land - leesik

Fordítsd le! Ha úgy 
könnyebb, írd le egy 
lapra! 

Ha lefordítottad, töltsd ki a keresztrejtvényt és megtudod, hogy milyen vagy!!! :D

nap, pl. hétfő

padló, emelet

vaj

Mit sütnek ezen a napon?

verseny

Milyen ünnepet 
előz meg a böjt?

áll, megáll

három

tojás

Britannia

enni

... Tuesday (ld. a szövegben)

dobál

1. óra

2. narancs

3. szörny

4. egy

5. fehér

6. hét

7. szék

8. szia

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Farsanggal kapcsolatos fogalom a megfejtés. 
Meg tudod-e fejteni?
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Deutsche Seite
Több állatot is szabadon akarnak ereszteni. 
Ketrecekben szállítják őket vissza az élőhelyükre. 
De történt egy kis baj! Két állat került egy-egy 
ketrecbe! Rakd helyes sorrendbe a betűket, hogy 
megtudd, melyikben ki van! Siess, nehogy 

m e g e g y é k  e g y m á s t !  H a  m á r  
megfejtetted, kösd össze a 
képpel az állat nevét!
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oroszlán

jégmadár

elefánt

medve

tigris

zsiráf

flamingó

zebra

fóka

krokodil

Mi a megfejtés? Írd be a szavakat németül és a szürke négyzetekben 
megleled a választ arra a kérdésre, hogy hol találkozhatsz velük! 
láthatod ezeket az állatokat!

Német versikék

Alle Vögel

Alle Vögel sind schon da,
Alle Vögel, alle.
Welch ein Singen, Musiziern,
Flöten, Pfeifen, Tiriliern.
Frühling will nun einmarschier’n,
Kommt mit Sang, und Schalle.

Der Frühling

Die Sonne lacht,
das Feld wird grün,
der Vogel singt,
die Blumen blühn.
Die sonne scheint!
 Nun aufgewacht,
Ihr Blumen gross und klein!
Der Schnee ist fort,
Die Sonne lacht,
Bald wird es Frühling sein.
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Sudoku

A 4x4-es, 6x6-os vagy 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írd be a számokat 1-4-ig, 
1-6-ig, illetve 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként vagy 
oszloponként. A nagy négyzetrács további 4x4-es, 6x6-os vagy 9x9-es négyzeteiben is 
csak egyszer szerepelhet egy szám. Próbáld meg a számoknál bevált módszert a rajzos    
feladatoknál is!

Rejtvény

+
x

5

3

6

2

6

6

5

52

2

1 2

Turai farsang
Farsanggal kapcsolatos turai fogalmat és ételeket rejtettünk el 
rejtvényünkben. A vastagon szedett sorok megfejtését kell 
beküldeni.
VÍZSZINTES 1. Fohász. 4. Tanyánál nagyobb, városnál kisebb 
település. 8. Protaktínium vegyjele. 9. Sós gyúrt sütemény, 
töpörtyűvel finomabb. 11. Határozott névelő. 12. 
Többszemélyes ülőbútor puha karfával és háttámlával. 13. 
Magyar Rádió röv. 14. Magyar költő (1886-1928, Árpád) 16. 
Foszfor vegyjele. 17. Lelkész. 19. Vicc csattanója. 21. Sumér 
centrum (!) 22. Hal petéje. 23. Andalgás. 24. Lőporban van (!) 25. 
Dekorációs papír, de anyag (pl. ágynemű) is lehet. 28. Kiütés jele, 
szava az ökölvívásban. 29. Azonos magánhangzók. 30. Vékony 
tésztából hajtogatott, mákkal, káposztával vagy almával töltött 
sütemény.

FÜGGŐLEGES 1. A legkisebb római szám. 2. Csomózással 
készült anyag, kép, faliszőnyeg. 3. R-rel az elején Marokkó 
fővárosa, K-val viszont leginkább férfi ruhadarab (zakó). 4. 
Magánháznál tartott összejövetel eladólányoknak, ahol 
dolgoztak, közben énekeltek, oda látogató lányokkal 
ismerkedtek. 5. Információk (legtöbbször számok), melyek 
táblázatba kerülnek. 6. Könyv, füzet része. 7. Urán vegyjele. 8. 
Zsírban vagy olajban kisütött édesség, gyakran lekvárral 
ízesítve. 10. Bonyolult alkatrészekből álló szerkezet, pl. író…, 
…kocsi. 15. A 8. oszlophoz hasonlóan készülő sütemény, 
rendszerint porcukorral megszórva tálalják. 18. Kőszikla 
jelentésű bibliai férfinév. 19. Ital, leginkább szeszesital tréfás v. 
hétköznapi neve. 20. Árnyékos ellentéte. 24. Némán lapít (!) 26. -
re rag mély párja. 27. Kiejtett betű. 
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Kacajda
SZERKESZTETTE: LUKÁCS ADRIENN

A nyári szünetben Móricka felmegy játszani 
Pistikéhez, azok 10. emeleti lakásába. 
Délután hazajönnek Pistike szülei és 
kérdezik a gyereküket:
- Pistike, mit csináltatok Mórickával?
- Versenyeztünk, hogy melyikünk mer 
messzebbre kihajolni az ablakomból.
- És hol van Móricka?
- Ő nyert.

-Móricka, hogyhogy megeszed a spenótot? 
Azt hittem, utálod.
-Igen nagyi, utálom is, de ma kivételesen 
Shrek akarok lenni a farsangon!

- Hány órát alszol egy nap, Jancsika? - 
kérdezi az iskolaorvos.
- Hááát, úgy két-három órát.
- Az nagyon kevés.
- Igen tudom, de mind az öt órán nem merek 
aludni.

- Hogyan fenyegeti meg a nyúl a hóembert?
- Ide a répát vagy hozom a hősugárzót!

Az első osztályban a tanító néni 
megkérdezi:
 - Mit mond a tehén?
-  Múú.
-  Mit mond a macska?
 - Miáúúú.
-  Remek! És az egér?
- Klikk!

Pistike egy nagy egyessel megy 
haza az iskolából. Az anyja 
kérdőre vonja:
- Hogy lehet, hogy ilyen rossz 
jegyet kaptál?
-  Egy sajnálatos hiányzás miatt.
- De hát nem is hiányoztál a 
suliból!
- Én nem, de a padtársam igen.

Az iskolában tesiórán a gyerekek 
háton fekve bicikliznek, ám 
Pistike nem csinálja. A tanár ezt 
meglátja, és odamegy hozzá:
-  Pistike, te miért nem csinálod a 
feladatot?
Mire a válasz:
- Tanár úr kérem, lejtőn vagyok, 
és gurulok.

Móricka hatalmas c betűket 
rajzol a kishúgára, mikor bejön 
az anyukája.
- Hát te mit csinálsz Móricka a 
kishugoddal?
- Én semmit, csak beCézem!

Két rendszergazda beszélget: 
 - Te miért a kutyád nevét adod 
jelszónak? 
- Miért, mi a bajod azzal, hogy 
„kc|43-a:w??”

- Mit csinál az internetező rab a 
börtönben?
- Letölti a büntetését.

Két számítógép-őrült csetel:
-Te, kint esik az eső!
- Küldd át a linket, hadd lássam 
én is!

– Mondd, anyu, lehet valakit 
büntetni olyasmiért, amit nem 
csinált?
– Nem. Az igazságtalanság 
volna.
 – Akkor jó! Ugyanis nem 
csináltam meg a leckémet.

A tanár felszólítja Ádámot: 
- Ádám, ragozd el a megy igét! 
- Én megyek... te mész ... ő megy... 
- Egy kicsit gyorsabban!
- Én futok, te futsz, ő fut.

– Ki tudná megmondani, miben 
különbözik a kakukk a többi 
madártól?
–  Ő az egyetlen madár, tanár úr 
kérem, amelyik tudja a nevét.

Földrajzórán: 
– Lacóka, mondj öt Afrikában élő 
állatot! 
– Két zsiráf és három oroszlán.

– Hogy állsz az iskolában, fiam ? – 
kérdezi az apa a fiától. 
– Nagyon jól. Mindennap másik 
sarokban.

– Hová viszik a beteg nyuszikát?
– ???
– A nyulam-bulanciára.

Kvíz a televízióban:
– Tehát, Ön mindent tud a fociról?
– Igen.
– Jól van. Akkor árulja el nekünk, 
hogy hány lyuk van a hálón...
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Január 22-én, Gödöllon a 15 csapatot felvonultató FOOTBALL FACTOR utánpótlás 
labdarúgó tornán, a Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, Szabó Norbert, Sallai Gergely, 
Sima Dominik, Sára Péter, Ancsa Botond, Novodomszky Tibor alkotta csapat harmadik 
helyezést ért el! A torna legjobb játékosa GÓLYA ÁDÁM lett!
Gratulálunk!

Bronzérem!

Tornaversenyen Nagykőrösön

Immáron második alkalommal vettünk részt, a Diákolimpia Megyei Tornaversenyen. 
Február 10-én, pénteken került megrendezésre Nagykorösön.  Hét csapat mérte össze 
tudását az I-II. korcsoportos (alsó tagozatos) leány kategóriában. Negyedik helyen 
végeztünk és így tovább jutottunk az országos elodöntobe, ami Kecskeméten lesz, 
március 11-én.  
A lányok nagyon kitartóan és lelkesen készültek. A rutinosabbak, akik már a tavalyi 
versenyen is részt vettek (Sáfrány Anna, Péter Tirza és Tóth Eszter) sem unatkoztak az 
edzések alkalmával, hiszen évtizedek óta eloször megváltozott az eloírt gyakorlat 
gerendán és talajon.  Ez nekik is új kihívás volt, nem beszélve az újoncokról (Csörgi 
Andrea, Miklós Edina, Pászti Orsolya), akiknek maga a versenyhelyzet és verseny-
drukk is újdonságként hatott. 
Az izgalmat kicsit enyhítette a szülokbol álló maroknyi szurkolótábor, akiknek nem 
csak a szurkolásért jár köszönet, hanem azért is hogy eljuthattunk Nagykorösre.  A 
lányok jól teljesítettek és örültünk a továbbjutásnak, ami további munkát jelent, hogy 
a gyakorlatok még tökéletesebbek legyenek.

Fekete-Liszkai Zsuzsanna

2012.02.22-én, a kistérségi sportversenyen csapatunk erõs mezõnyben, 9 település 

iskolájával versengve a második helyezést szerezte meg. Gratulálunk a felkészítõ 
Pászti Éva tanítónõnek és a versenyzõknek! Nézzétek meg az erről készült videót az 
iskola weboldalán, az E-Hevesyn!

Kistérségi verseny

SÁRKÖZI NÓRA

Puskás Ferenc

Puskás Ferenc (született: Purcheld 
Ferenc, közismert becenevén Puskás 
Öcsi, Spanyolországban Pancho; 
Budapest, 1927. április 1. - Budapest 
2006. november 17.) labdarúgó, 
edző, az Aranycsapat kapitány,a a 
Nemzet Sportolója. 

1950-1954 között a magyar nemzeti 
futballválogatott csapatkapitánya 
volt. Az 1956-os Forradalom 
leverésének hírére külföldön 
(először Bécsben) maradt, ahová 
rövidesen felesége és gyermeke is 
követte. Később Spanyolországba  
költözött, ahol 1958-ban a Real 
Madrid  játékosa lett. 39 évesen 
felhagyott játékosi pályafutásával és 
f u t b a l l e d z ő k é n t  k e z d e t t  
tevékenykedni. 1991-ben végleg 
Magyarországra költözött, ahol 
1992-ben végleg Magyarországra 
költözött, ahol 1992-től az MLSZ 
utánpótlás-, majd nemzetközi 
igazgatója, végül pedig 1993-tól egy 
rövid időre a magyar labdarúgó-
válogatott szövetségi kapitánya. 
2000-től kezdődően Alzheimer-
kórral és más betegségekkel 
üszködött, egészségi állapota idővel 
egyre rosszabbra fordult. Puskás 
Ferenc  2006. november 17-én hunyt 
el.


