
Lelki egészség 
Az egészséges életmódhoz a fentebb leírt 

egészséges táplálkozáson és a rendszeres 

testmozgáson kívül hozzátartozik a lelki 

egészség is. 

Milyen az egészséges ember/ gyermek? 

Olyan, akinek az egész lénye jól működik.  

Mit jelent, hogy az egész lénye? Azt, hogy a 

teste meg a lelke is. 

Mitől lesz egészséges egy ember, és hogyan 

maradhat az? (folytatás a 4. oldalon) 
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Várjuk azoknak a lelkes diákoknak a jelentkezését, akik kedvet kaptak az újságíráshoz, és szívesen részt  

vennének a szerkesztőség munkájában! Jelentkezni Anita néninél lehet. 

Káros  
szenvedélyek 
Mindenki hallott már 

az energiaitalról, és an-

nak hatásairól.  

De mit tartalmaz? 

Káros vagy hasznos? 

(folyt. a 10. oldalon) 

Így írunk mi  
 

Beke Boglárka 

 

(Babits Mihály) 

Messze...Messze... 

 

Magyarhon. Egy nemzedék. 

Hol slágerek a népzenék. 

Hol tengerük a Balaton, 

S négy centis kátyú az utakon. 

 

Magyarhon. Legszebb tájak. 

100 éve álló várak, 

Történelmünk igen színes, 

Nem egyszerű, nem felszínes. 

 

Magyarhon. Az ételek hazája, 

Ahol egy pörköltnek is van esztéti-

kája, 

Ahol zsírt eszünk kenyérrel, 

Ahol senki sem éri be egyfogásos 

ebéddel. 

 

Magyarhon. Magyar mentalitás. 

Ahol szokássá vált a rendszeres 

ivás, 

Ahol sok-sok ember maradi 

De normális is akad valaki.  

 

Magyarhon. Legszebb nyelv. 

Legszebb nők, legszebb hely.  

Legszebb dolog a politika 

Melybe sok a proli-titka. 

Hamzau Relu atya  

Komlói Plébános, intézményünk 

püspöki biztosa február 9-én 

Atyai Házba költözött. 

„Hirtelen halálod nagy fájdalmat  

okozott, de jóságod és szereteted  

szívünkbe örökké élni fog.” 

Farsangi élmények... 
Elérkezett a várva várt nagy nap. Február 

5-én, pénteken reggel, amikor felkeltem, 

nagyon izgatott voltam. Nem éppen ez volt 

a legjobb érzés, amelyet valaha éreztem. 

Tudtam, hogy a felvonuláskor én leszek a 

középpontban, hiszen én voltam a szörnye-

teg. Ráadásul az utolsó előtti percekben 

megsérült a jelmezem.   

(folytatás a 11. oldalon) 
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Sziasztok!  

 

Szabó Cintia vagyok a 

6.dó osztályból. Heti 

rendszerességgel sporto-

lok, bár a koronavírus 

miatt jelenleg ritkábban 

vannak edzések. Íjászko-

dom.  Egész kicsiként 

kezdődött nálam ez a ra-

jongás – 5 éves voltam, 

amikor nevelőapukám 

megismertetett vele, de  

6 éves korom óta már 

versenyszerűen íjászko-

dom. A testvéreimmel 

együtt sok helyre eljutot-

tunk, több alkalommal 

értünk el jó helyezést. 

Bevallom, nem rajongok 

az edzésekért, de ez köte-

lező velejárója a sport-

nak. Engem inkább a 

versenyek hoznak lázba  

– az ismerős arcok, a 

jobbnál jobb pályák, és 

egymás túlszárnyalása, 

ez doppingol! A Főnix 

színeiben bemutatókon is 

részt veszünk, hogy nép-

szerűsítsük ezt a sportot. 

Lányként külön köteles-

ségemnek érzem, hogy 

megálljam a helyem a 

fiúk közt, és példát mu-

tassak másoknak.  

Remélem ezzel az írá-

sommal is sokaknak sike-

rült kedvet csinálnom – 

legalább a kipróbáláshoz!  

2 Mi Az Újság?  

Sportolók a 6. dóban 

M.M.: Szeretem nézni is 

meg játszani is. 

Sz.K.: Szeretek focizni. 

Részt szoktál venni verse-

nyeken is? 

S.M.: Igen, sokat szok-

tam versenyre járni. 

I.L.: Nem versenyzem, 

mert nincs rá időm. 

Sz.H.: Járok kick-boksz 

versenyekre. Legutóbb 

Országos II. helyezést 

értem el. 

Milyen gyakran és hol 

vannak edzések? 

M. M.: Sajnos jelenleg a 

vírus miatt nincsenek 

edzések, de otthon szok-

tam gyakorolni. 

I.L.: Néptánc a zeneisko-

lában van heti 3-szor 

másfél óra, karate edzé-

sek pedig a KBSK-n szin-

tén hetente 3-szor másfél 

óra. 

Sz.H.: A Carbon mellett 

vannak edzéseim hetente 

2-szer hétvégén. 

V.I.: KBSK-n játszom 

U13-ban, általában kö-

zéppályásként vagy csa-

tárként. Hetente 3-szor 

van edzésem.  

M.M.: Az iskolai foci-

szakkörre járok első osz-

tályos korom óta. A jelen-

legi vírushelyzet miatt 

nincsenek edzések.  

Sz.K.: Az iskolai foci-

szakkörre járok első osz-

tályos korom óta. A jelen-

legi vírushelyzet miatt 

nincsenek edzések.  

Golyák Zsófia (6.dó) 

Megkérdeztem! 
Az osztályomban többen 

is rendszeresen sportol-

nak. Velük beszélgettem: 

 

Mit sportolsz?  

Sipos Mirjam: Modern 

ballettozom. 

Iharosi László: Néptán-

colok és karatézom. 

Szpatár Hunor: Kick-

boxozom, kerékpározom 

és rollerozom. A biciklit 

és a rollert hobbi szinten 

űzöm,  szinte minden nap 

bringázom a barátaim-

mal. 

Világi István: Focizom. 

Major Márk: Focizom. 

Szatmári Kristóf: Foci-

zom és biciklizem. A 

bringázást én is hobbi 

szinten űzöm, amikor 

csak tehetem. 

Mióta sportolsz?  

S.M.: 6 éve 

I.L.: Óvodás korom óta 

néptáncolok és karaté-

zom. 

Sz.H.: 3 éve 

V.I.: 2 éve 

M.M.: 6 éve 

Sz.K.: 6 éve 

Miért pont ezt a sportágat 

választottad?  

S.M.: Édesanyám szeret-

te volna, hogy kipróbál-

jam. 

I.L.: Oviban menő volt 

mindkét sportág, vala-

mint az összes barátom 

járt, ezért úgy gondol-

tam, hogy én is kipróbá-

lom. 

Sz.H.: Azért választot-

tam ezt a sportágat, hogy 

meg tudjam magamat 

védeni.  

V.I.: Édesapám na-

gyon szeret focizni. Ő 

a példaképem. Olyan 

focista szeretnék len-

ni, mint ő. 

Kiskorom óta rendsze-

resen játszik velem. 

Nekem is megtetszett.  
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te végig üli az edzést/versenyt, de 

ez is nehéz. Figyelni kell arra, ha 

ügetni kell, akkor a ló ne ugrasson 

be vágtába vagy például azért is 

pontlevonás jár, ha túl magasra 

emeli a ló a fejét.  
A lovardában való lovaglás egy idő 

után unalmassá válhat, ilyenkor 

következhet a  tereplovaglás, per-

sze csak akkor, ha lovagló tudá-

sunk ezt már lehetővé teszi. Ehhez 

az kell, hogy mindhárom jármód-

ban (lépés, ügetés, vágta) biztosan 

és jól üljünk lovunk hátán. 

A galopp során  a gyorsaság a lé-

nyeg. Ilyenkor a ló a leggyorsab-

ban „fut”. Leghíresebb ló Kincsem, 

aki 54 versenyből 54et nyert meg 

egy „nagy taps neki”!  

A militaryt nálunk lovastusának 

és háromnapos versenyszámnak is 

nevezik, mivel három különböző 

versenyszámot foglal magába 

(díjlovaglás, terepverseny, ugró-

verseny). A díjlovaglást a díjlovag-

ló négyszögben kell teljesíteni. A 

terepverseny négy szakaszból áll. 

Az első és harmadik szakasz ösvé-

nyeken, utakon keresztül vezet. A 

második szakasz az akadályver-

seny-pálya, a negyedik szakasz a 

terepakadálypálya. 

Sziasztok!  

 

Golyák Zsófia vagyok, hatodik osz-

tályos tanuló. Én is rendszeresen 

sportolok. Lovaglok.  

Nagyon szeretem a lovakat, a ked-

venc állataim.  

A lovagláshoz szükséges felszere-

lések: kobak, gerincvédő, lovagló-

csizma.  

A lovagláshoz rengeteg alázatra, 

türelemre és kitartásra van szük-

ség. Van, aki úgy gondolja, hogy a 

lovaglás során az ember csupán 

csak ül és olyan egyszerű utasítá-

sokat ad a lónak, mint például a 

gyí, hó vagy fordulj. De ez nem 

igaz. Folyamatosan koncentrálni 

kell lovaglás közben. A lovaglás 

sok izmot igénybe vesz, leginkább 

a láb-, a has-, a váll- és a hátizmo-

kat.  

Lovagláson belül vannak kisebb 

„csoportok” ezek pedig: díjugratás, 

díjlovaglás, terep, galopp, military. 

Szeretném nektek ezeket bemutat-

ni röviden.  

Kezdjünk a díjugratással, melynek 

során a lóval ugratsz. Eléggé egy-

szerűnek tűnik elsőre, de egy rossz 

mozdulat és puff. Máris lent vagy 

a földön. Mint már említettem, 

ebben a sporttágban mindenre és 

folyamatosan figyelned kell. A lo-

vadra, magadra, az ugrásra, az 

oktatódra, a zsűrire és a legfonto-

sabb, az időre. A díjugratásban az 

időt és a pontosságot nézik első-

sorban. díjlovaglás a lovas és a ló 

harmóniájától függ. A lovas szin-

Káros szenvedélyek - 
dohányzás 

A körülöttünk lévő világ olyan ve-

szélyeket rejt magában, amelyek 

az ember létét közvetlenül veszé-

lyeztetik. A szenvedélybetegségek: 

az alkohol, a kábítószer, a dohány-

zás, és még sorolhatnám, ma már 

komoly problémát jelentenek a 

modern társadalmakban. A kör-

nyezeti tényezők és médiumok 

nagyban hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a fiatalok már korán kapcso-

latba kerülnek az említett negatív 

erőkkel. 

A cigaretta gyártása során fel-

használt anyagok: 

A DOHÁNYZÁS ... 

• Rontja a fizikai teljesítményt 

• Súlyosbítja az asztmát 

• Meddőséget okoz 

Növeli az esélyét, hogy kialakul... 

• Szívroham 

• Idült hörghurut, tüdőtágulat 

• Magzati károsodások 

• Érszűkület 

• Gyomorfekély 

• Daganatos megbetegedések 

(tüdő, száj, gége, hasnyálmirigy, 

hólyag, méhnyak, leukémia) 
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Az egészséges táplálko-

zás az aktív, egészséges 

életmód egyik legfonto-

sabb része. Fontos, hogy 

ne csak egyél, hanem 

TÁPLÁLKOZZ. Lehet, 

hogy mennyiségileg sokat 

eszel, de ez nem jelenti 

azt, hogy minden táp-

anyag bejut a szerveze-

tedbe. Az egészségtuda-

tos étrend kiegyensúlyo-

zott, változatos. Táplál-

kozásod során figyelni 

kell a táplálék mennyisé-

gére és minőségére. 

Fontos, hogy minden nap 

fogyassz zöldségeket, 

gyümölcsöket, tejet vagy 

tejterméket, 1,5-2 liter 

folyadékot. Étkezz na-

ponta ötször! 

 

Miért fontos az egész-

séges táplálkozás? 

 

Az egészség része, hogy 

jól érezd magad, ne le-

gyél beteg, nagyra nőj és 

izmos legyél, legyen erőd 

játszani és jól fogjon az 

agyad tanuláskor. 

Az egészséges életmód 

eléréséhez hozzátartozik 

a napi 1 óra mozgás, 

sportolás a szabad leve-

gőn. Mozogj rendszere-

sen! Bizonyítottan oldja a 

stresszt, javítja a közér-

zetet, az állóképességet, 

a teljesítőképességet és a 

kitartást. Létfontosságú 

az egészség megőrzése 

szempontjából, és döntő 

szerepe van az ideális 

testsúly elérésében és 

megtartásában 

 

Eperjesi Kornél (8.dó) 

4 Mi Az Újság?  

Egészséges életmód 

… folytatás a címlapról 

Teljesen világos, hogy vannak tes-

ti szükségleteink, melyeket ki kell 

elégíteni. Gondolok az evésre, 

rendszeres folyadékpótlásra, moz-

gásra, alvásra. Ezt iskolán belül is 

jónéhány program, a szülők, és a 

pedagógusok támogatják, alapve-

tően figyelnek rá. 

Miközben ilyen nagy hangsúlyt 

fektetünk, a folyamatos odafigye-

lésre, a lelkünknek is szüksége 

van a törődésre, gondoskodásra. 

Egy osztály– vagy iskolai közös-

ségben sok mindent megtanulunk: 

egymás elfogadását, odafigyelést 

magunkra és a másikra.  

Fontos hogy hogyan látom ma-

gam? A közösség hogyan viszonyul 

hozzám? Jól érzem-e magam a bő-

römben? Vannak-e barátaim, vagy 

olyan gyerekek, akikkel megosz-

tom a gondolataimat… és sorol-

hatnám. 

Vannak nehéz helyzetek, vagy 

csak mi éljük meg nehezen az 

adott pillanatot. 

Tudnunk kell, hogy van egy nagy 

kincs a kezünkben, melynek nem 

tulajdonítunk még nagy jelentősé-

get, a hittanórákon tanultak gya-

korlása: az ima! Olyan, mint a 

lélek lélegzetvétele, mely által 

mindent elmondhatunk, feltárha-

tunk Isten elfogadó szeretete előtt.  

Tanítson minket az a böjt imád-

ságra, egészségesebb lelki életre, 

egymás és önmagunk elfogadásá-

ra. 

Éljünk vele! 

Éva néni  

Teszt 
 

Egészségesek vagy egészségtelenek 

a felsorolt tevékenységek?  

 

• sokat sportolni  

• alkoholt inni 

• sok édességet enni 

• sok gyümölcsöt és zöldséget enni 

• friss levegőn lenni 

• nassolni 

• időben lefeküdni 

• sok folyadékot inni 

• helyes napirendet tartani 

• legalább nyolc órát aludni 

• sokat tévézni 

• rendszeresen tisztálkodni 

• dohányozni 

• sokat ülni a számítógép előtt 

Eperjesi Kornél (8.dó) 

TUDTAD? 
Az emberi test 70%-a 

víz. Az egyik legfonto-

sabb tényező az egészsé-

günk megőrzése szem-

pontjából a kiváló minő-

ségű és kellő mennyisé-

gű víz elfogyasztása. Na-

pi 2 liter elfogyasztása 

javasolt! 

Lelki egészség 



Sziasztok!  

 

Wiesner Csenge vagyok, 6.dó osz-

tályos tanuló.  

Szeretek főzni. Nagyon sokat szok-

tam gondolkodni új, finom és 

egészséges recepteken. Megosztom 

veletek az egyik kedvenc ételem 

receptjét, a sajtos, brokkolis, tej-

színes tésztáét.  

 

Hozzávalók: 

• 500 g teljes kiőrlésű penne 

• 1 db brokkoli (lehetőleg friss) 

• 5 dkg sajt (trappista vagy a 

cheddar sajtot javaslom, de a 

parmezán is illik az ízhez) 

• 1 kis fej vöröshagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2,5 dl főzőtejszín 

• kevés olaj (oliva) 

• só, bors, kevés vaj (a szerecsen-

dió sem rontja el) 

 

Tegyünk fel a tűzhelyre a tésztá-

nak vizet, hadd forrjon (a sót ne 

felejtsük ki), addig mossuk meg, 

és vágjuk szét nagyobb rózsákra a 

brokkolit. Aprítsuk fel egészen 

finomra a vöröshagymát és a fok-

hagymát. Amikor lobogni kezd a 

víz, tegyük bele a tésztát. Főzzük 

a csomagoláson feltüntetett ideig. 

Amíg fő a tészta, vegyünk elő egy 

mély serpenyőt, és kevés olajon 

pirítsuk meg a hagymát majd a 

fokhagymát. Amikor szép arany-

barnák, adjuk hozzá a brokkolit és 

forgassuk át az egészet. Öntsük a 

serpenyőbe a tejszínt és a sajtot. 

Keverjük meg, majd rakjunk rá 

fedőt és főzzük 5-10 percig. Köz-

ben szűrjük le a megfőtt tésztát és 

keverjük tejszínes brokkolihoz. 

Jöhet a tálalás! Azonnal fogyasz-

szuk el! 

 

Jó étvágyat kívánok! 
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Receptajánló 

Így írunk mi  
 

Czéder Bálint 

 

(Babits Mihály) 

Messze...Messze... 

 

Gyulyáslevest szürcsölök, 

Hortobágyra költözök. 

Mikor nagyon hideg lesz, 

Pörge bajszom deres lesz. 

 

Puli kutyám, a Morzsi, 

Balcsiban szeret úszni. 

Lángost eszik ebédre, 

Rubik kocka kezében. 

 

Tokajon jó bor az aszú, 

Kiskabátom ette a szú. 

Csárdást jártam volna abban, 

De így nem mehetek lagziba. 

 

Piros paprika a pörköltbe, 

Szép magyar lányok a Miss 

Worldbe. 

Sebestyén Márta énekli, 

Magyarországon jó lenni. 

 

Puskás Öcsi mind berúgta, 

Még a kilenc lyukún gyakorolta. 

Baranyai kis faluban, 

Kakasszóra kel a gazda. 

 

Mecsek lankán elkél a csizma, 

Abban indul a legény a vásárba, 

S hazafelé a Zengőt is megmász-

sza.  
Deutsche Seite 

Lest den Text und zeichnet! 

Hans ist ein Junge. Er ist elf Jahre alt. Er ist mittelgroß und lustig. Er 

hat kurze, blonde Haare und grüne Augen. Er trägt ein gelbes T-Shirt, 

eine blaue Jeans und graue Sportschuhe. Er hat eine blaue-rote Schul-

tasche. Sein Hobby ist Korbbal.  

English page 

Read and draw! 

James is a short boy, he is 10 years old. He likes football and basketball 

very much. He has got brown hair, and green eyes. He’s also fond of com-

puter games, and he is the best gameplayer in his class! He had a little 

problem with this: As James likes computer games he plays computer 

games every afternoon. He also likes chips.This is why he is fat.  But as 

he began to play sports, he also began to lose weight. And it’s very good 

for his health, too! Today, he is wearing a green T-shirt and a pair of 

blue jeans, and black shoes. He is also wearing a cap, which is very large 

as the store got his size wrong.  



Szent Miklós Napja  

december 6-án van. Ma 

minden bizonnyal ő a 

legnépszerűbb, legismer-

tebb szent az egész vilá-

gon.  Gyermekek nagyon 

jól tudják, hiszen aznap 

reggelre ébredve megta-

lálják az ajándékaikat, 

amit a Mikulás hozott 

számukra. Napjainkban 

a Mikulás - a legenda 

szerint -  Lappföldön él. 

Minden évben rénszarva-

sok húzta szánon neki-

vág a világnak, hogy elvi-

gye minden gyermeknek 

az ajándékait. December 

4-én reggel már elkez-

dődtek a tanórák, amikor 

hangos kopogások hallat-

szottak az alsós osztály-

termek ajtajain, ablaka-

in. Megérkezett a Miku-

lás! A csendes tanulás 

közben még a tanító né-

nik is meglepődtek. Min-

den gyerkőc aprócska 

ajándékot kapott, amit 

nagy örömmel vettek át! 

Szent Miklós Napja 
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Az idei évben gyűlt össze 

az eddigi legtöbb angyal-

batyu. December 16-án a 

nyolcadikos tanulók se-

gítségével Ádám bácsi 

bepakolta a kocsiba az 

adományokat, és elszállí-

totta a pécsi Néri Szent 

Fülöp Katolikus Általá-

nos Iskola és Óvoda nél-

külöző gyermekeinek. 

Ezúton is köszönjük szé-

pen az adományokat! 

Angyalbatyu program 

fejükre. Ennek emlékét a 

mai napig őrzi a szertar-

tás: az előző évben meg-

szentelt és elégetett bar-

ka hamujával a pap ezen 

a napon, illetve a nagy-

böjt első vasárnapján 

keresztet rajzol a hívek 

homlokára, közben pedig 

ezt mondja: „Emlékezzél, 

ember, hogy porból vagy 

és porrá leszel!” A hamu 

egyszerre jelképezi az 

elmúlást és a megtisztu-

lást. A diákok, illetve 

tanárok számára ezt a 

nagyböjt kezdetét jelző 

szertartást József atya 

valósította meg.  

A  hamvazószerda arra 

az ősi hagyományra ve-

zethető vissza, hogy a 

hívők a vezeklés része-

ként hamut szórtak a 

 

 

<kép> 

Hamvazószerda 

Balázsolás 

Hitéleti programjaink 

József atya ezen a regge-

len osztályonként két 

keresztben tartott szen-

telt gyertyával megáldot-

ta iskolánk tanulóinak 

torkát, Balázs-áldását 

kérve, hogy a torokfájás 

elkerülje őket.  

 

Mi nem a világ lelkét 

kaptuk, hanem  

az Istentől származó 

Szentlelket,  

hogy megismerjük, amit 

Isten kegyelemből 

nekünk ajándékozott.”  

(1Kor 2, 10b-16)  



Novemberben idén első alkalom-

mal Józsi atya ötlete alapján az 

óvodásoknak és az iskolásoknak 

lego építő - verseny lett meghirdet-

ve, "Menjünk mi is Betlehembe!" 

címmel. A téma: Jézus születése. 

Az eredményhirdetésre december 

15-én került sor. Sok szép pálya-

munka érkezett.  

LEGO Betlehem építőverseny  
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1-2. osztály: 

Grósz Tamina  2.lá 

Szabó Máté 2.lá  

Kopasz Zsolt 1.dó 

Agátz Agád 1.lá  

Hollósi Bálint 2.lá  

 

3-4. osztály: 

Csiák Sedivy Atina 3.dó  

Kun Médea 4.dó  

Különdíj: Varjasi Panna 2.lá,  

Stix Dominik  1.dó  

 

Felsősök: 

Hannl Rebeka 5.lá 

Fadgyas Eszter 6.lá 

Bakács Eija 7.lá  

Különdíj: Szabó Cintia  6.dó,  

Nagy Ágnes 6.lá  

 

A pályamunkákról 

készül videót itt 

nézhetitek 

meg! 

Vízkereszt 

Keresztény egyház legfontosabb 

ünnepe a Vízkereszt. Ilyenkor, a 

karácsonyi ünnepkör zárónapján 

Jézus három megjelenésére emlé-

kezünk.  

Egyházi jelkép a betlehemi csillag, 

mely az újszövetségi hagyomány 

szerint a napkeleti bölcseket, a 

háromkirályokat elvezette az új-

szülött Jézushoz.  

Iskolánkban ezen a napon az 

evangélium meghallgatása után 

József atya a hangosbemondóban 

mondott áldást. 

Ezután került sor a házszentelés 

szertartására is. József atya sorra 

járta iskolánk helyiségeit és szen-

telt vízzel hintette meg a terme-

ket, majd a gyerekekkel közösen 

imádkozva kérte Isten áldását az 

életükre. Végül felkerült az ajtó-

félfákra az aktuális felirat:  

 

20+C+M+B+21 

 

Beiskolázás 
a 2021/22. tanévre 



Elstartolt a Legsporto-

sabb osztály 2. fordulója 

egy Exatlon pályával. 

Nagy lelkesedéssel küz-

döttek a tanulók, hogy 

teljesítsék a kihívást. 

Mindenki sikeresen le-

győzte az előtte álló aka-

dályokat ! Gratulálunk!  

Vasvári Zsanett  

testnevelő 

Legsportosabb osztály II. forduló alsósoknak  
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Téli programjaink 

December 16-án 

a Magyar Kóru-

sok napján isko-

lánk névadójá-

nak, Kodály Zol-

tánnak a szüle-

tésnapjára emlé-

keztünk. A reg-

geli evangélium 

meghallgatása 

után a hangosbemondón keresztül 

elhangzott egy rövid szöveg Ko-

dályról, majd az iskolánknak írt 

Harasztosi legénynek című kórus-

mű. Ezután osztályonként két-két 

fő képviseletében történt meg a 

koszorúzás. 

Kodály Zoltán 
Születésnapja  

Malombajnokság  
II. forduló  
alsósoknak 

Eredmények: 

2. évfolyam 

I. Szabó Máté 

II. Kovács Gréta 

III. Márkus Dominik, 

Kolb Kevin 

 

3. évfolyam: 

I. Kincses Kristóf 

II. Dürvánger Bálint 

III. Spráger Hanna 

IV. Barhács Bence 

 

4. évfolyam 

I. Mogyorósi Alex  

II. Kun Médea 

 

Gratulálunk! 

Így írunk mi  
 

Király Vivien 

 

(Babits Mihály) 

Messze...Messze... 

 

Ó Magyarhon! Mennyi vér folyt érted, 

Ennyi ember életét elvenni vétek. 

De drága föld, én így szeretlek téged, 

S téged elvenni tőlünk nem érdek. 

 

Ó Magyarhon! Mennyi vér folyt érted,  

Ennyi ember életét elvenni vétek. 

De drága föld, én így szeretlek téged, 

S érted ez a sok harc megérte! 

 

 

Tóth Csanád 

 

(Babits Mihály) 

Messze...Messze... 

 

Magyarhon. Milyen buzgó nép, 

Mennyi fájdalom és szenvedés. 

De harcolt a magyar, és jól tudja miért, 

Szabadságért és becsületért. 

 

Ám, szép kis ország, 

S mennyi bátorság.  

Gyönyörű táj, dombok és folyók, 

És ez a közösség fon örök hálót. 

A közösség fon köré örökre hálót. 



Az evangélium után a hangosbe-

mondóban Gulyás Lotti 8. lá osztá-

lyos tanuló olvasott fel, majd az 

osztályok saját osztálytermükben 

elénekelték a Himnuszt. Ezt köve-

“Isten, áldd meg a magyart …”  

1823-ban e napon tisztázta le Köl-

csey Ferenc a Himnusz kéziratát. 

1989 óta ünnepeljük  a magyar 

kultúra napját, amire az óvoda és 

iskola közös produkcióval készült.  

Fényfestés  
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Idén sajnos a járványügyi intézke-

dések miatt nem ünnepelhettük a 

hagyományos módon a karácsonyt. 

Ám jött egy ötlet, beszéljenek he-

lyettünk a falak. Fényfestést szer-

veztünk a szünet előtti utolsó két 

nap estéjére. Minden osztály az 

alábbi négy témából készíthette el 

az alkotását – hit, öröm, szeretet, 

remény -, amelyek ünnepi üzenet-

ként 2020 utolsó két tanítási nap-

ján kikerültek az iskola falaira.  

Így írunk mi  
 

Beke Boglárka 

 

(Babits Mihály) 

Messze...Messze... 

 

Magyarhon. Egy nemzedék. 

Hol slágerek a népzenék. 

Hol tengerük a Balaton, 

S négy centis kátyú az utakon. 

 

Magyarhon. Legszebb tájak. 

100 éve álló várak, 

Történelmünk igen színes, 

Nem egyszerű, nem felszínes. 

 

Magyarhon. Az ételek hazája, 

Ahol egy pörköltnek is van eszté-

tikája, 

Ahol zsírt eszünk kenyérrel, 

Ahol senki sem éri be egyfogásos 

ebéddel. 

 

Magyarhon. Magyar mentalitás. 

Ahol szokássá vált a rendszeres 

ivás, 

Ahol sok-sok ember maradi 

De normális is akad valaki.  

 

Magyarhon. Legszebb nyelv. 

Legszebb nők, legszebb hely.  

Legszebb dolog a politika 

Melybe sok a proli-titka. 

 

 

tően az osztályfőnökök levetítettek 

egy rövid összefoglaló prezentációt 

a Magyar kultúra napjáról, és 

megtekintésre kerülhetett a közös 

műsor.  



10 A hírlevél címe Mi Az Újság?  

„Itt a farsang, 
áll a bál…”  
Vízkereszt napjától hamvazószer-

dáig tart a farsang. Amelyet ha-

gyományosan a vidám lakomák, 

bálok, mulatságok, életöröm, szó-

rakozás, bolondozás, tánc, népün-

nepélyek, karneválok jellemeznek. 

Azaz az önfeledt ünneplés a hús-

véti böjt előtt. Ez a közelgő tavasz 

örömünnepe, egyben a tél és a ta-

vasz jelképes küzdelmének a meg-

jelenítése. Vízkereszt napjától 

hamvazószerdáig tart. 

A koronavírus-járvány miatt idén 

ez az ünnep sem lehetett olyan, 

mint ahogyan azt már megszok-

hattuk. A szigorú járványügyi sza-

bályok miatt hagyományos, nagy 

létszámú iskolai rendezvényt tilos 

szervezni, de az iskolánk engedé-

lyezte az osztályszintű jelmezes 

felvonulást. Bár a maszkot nem 

azért hordjuk, mert farsang van, 

hanem azért, mert kell. Ennek 

ellenére a jókedv utat tört magá-

nak. Iskolánkban péntek délelőtt 

került megrendezésre a farsangi 

mulatság. A gyerekek alig várták, 

hogy egy kis vidámságban legyen 

részük, s legtöbben be is öltöztek, 

sőt néhányan kisebb produkciók-

kal is színesítették az ünneplést. 

Ez a lehetőség nagyon jót te tt a 

gyermekeknek, hiszem kicsit ki 

tudtak szakadni a hétköznapok-

ból. 

Energiaital 
A napi bevásárlásaink során sok-

szor találkozhatunk olyan közép- 

vagy általános iskolás gyerekek-

kel, akik energiaitallal a kezükben 

állnak sorban előttünk a pénztár-

nál. Elszomorító, hiszen nagy való-

színűséggel nincsenek tisztában 

azzal, hogy milyen hatással van a 

szervezetükre, egészségükre ez az 

utóbbi években a tizenévesek köré-

ben elterjedt ital. A legnagyobb 

gond a mértéktelen fogyasztással 

van. Elkeserítő tapasztalat, hogy 

kisiskolások, tinédzserek és fiatal 

felnőttek naponta akár több doboz-

zal is fogyasztanak. Ezáltal mini-

mum 100, de akár 500 mg koffeint 

is bevisznek a szervezetükbe egy 

nap alatt. Ekkora mennyiségben 

szívpanaszokat, szapora szívve-

rést, magas vérnyomást, remegést, 

hasmenést és hányást is okozhat. 

A koffein erős vízhajtó hatású, így 

a kiszáradás veszélye is fennáll, 

ha más folyadékból nem történik 

vízpótlás. Olyan anyagokat is tar-

talmaz, amelyek miatt függőséget 

okozhat. Emellett elképesztő 

mennyiségű hozzáadott cukor ta-

lálható benne (dobozonként 9-10 

teáskanálnyi). Azok a fiatalok, 

akiknek még nem felismert, rejtett 

szívbetegségük van, könnyen akár 

életveszélyes állapotba is kerül-

hetnek. 
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és a zenét. Egy pár próba után már 

egészen jól ment. Szintén közösen 

döntöttünk a jelmezről is, amely a 

következő: fekete ing/ blúz, fekete 

nadrág, harisnya, szoknya, nap-

szemüveg, nyakkendő. A történet: 

Egyik fiú osztálytársunk, Tóth At-

tila szörnynek öltözött, akit a töb-

bieknek kellett legyőzniük. Eljött 

az utolsó próba, majd a nagy nap 

is. Mindenki nagyon izgult. Két 

óránk volt a fellépés előtt a készü-

Farsangi élmények „diákok tollából” 

A farsangi ötletelés osztályfőnöki 

órán történt, ahol eldöntöttük, 

hogy közös produkcióban veszünk 

részt. Sajnos a vírushelyzet miatt 

a 8-dik osztályt érintő jelentős 

programok elmaradtak, ezért is 

örültünk legalább ennek a lehető-

ségnek. Zsani néni többféle lehető-

séget sorolt fel, hogy minek öltöz-

… folytatás. 

Pluszban még melegem is volt. A 

lábam alufóliával volt betekerve, 

valamint egy meleg pulcsit visel-

tem, amelyre sok-sok felfújt gumi-

kesztyűt rögzítettünk. Elérkezett 

a felvonulás pillanata. Bementünk 

a kistornaterembe. Mint már emlí-

tettem, én voltam a vírus, akit a 

többieknek meg kellett semmisíte-

niük. Mikor felértünk a terembe, 

megkönnyebbültem. Másnap a 

harmadik órán bejelentették, hogy 

pizzát kapunk és oklevelet. Na-

gyon örültem neki. 

Tóth Attila (7.dó) 

 

Bogi néni azt mondta, hogy segít 

nekünk. Több ötletet felsoroltunk, 

majd szavazással döntöttük el, 

hogy idén minek fogunk beöltözni. 

A többség a Man in Black mellett 

döntött. Lementünk a kis tornate-

rembe. Bogi néni kitalálta a táncot 

lődésre, majd eljött a perc, hogy mi 

következünk. A zsűri tagjai: Dalma 

néni, Tamás bácsi és Rita néni. 

Látszott rajtuk, hogy nagyon tet-

szett nekik az előadásunk. A nyere-

ményünk pizza és oklevél volt, 

amelyen a Leglátványosabb pro-

dukció felirat szerepelt.  

Ódor Zsuzsanna Vanda (7.dó).  

 

 

hetnénk be, és a legtöbbünknek a 

pantomin jelmez tetszett. Több-

ször próbáltunk, ami sok vicces 

pillanatot okozott az osztálynak. 

Elérkezett farsang napja, amin 

utolsóként vettünk részt. Ez azért 

volt számunkra előnyös, mert 

Zsani néni egyedül egyesével 

sminkelt ki mindenkit.  Az öltöz-

Így írunk mi  
 

Asztalos Alexandra (8. lá) 

 

(Babits Mihály) 

Messze...Messze... 

 

Magyarhon. Sokféle táj, 

Hegy, völgy, vár. 

Nagy várak, csöppnyi nép, 

Szebbek nem is lehetnénk. 

Magyarhon. Sokféle nép, 

Színes, tarka ruhát visel a nép. 

Télen a csend szava száll, 

Nyáron csicsereg a táj. 

 

Mit jelent számomra az otthon? 

Csakis a jó Magyarhon. 

Hol a táj üde elevenség, 

Ettől elönti lelkem a melegség. 

ködésben pedig egymást segítet-

tük.  A műsorunk szemmel látható-

an tetszett a zsűritagoknak, amit 

az is bizonyított, hogy mi voltunk a 

leg…,amiért különdíjban részesül-

tünk, aminek díja pizza volt.  

Beke Boglárka (8.dó)  
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A Stray Kids egy nyolctagú dél- koreai fiúegyüttes melyet a JYP 

Entertainment hozott létre. 2018. március 25-én debütáltak az 

I am not című albumuk- kal. A banda eredetileg 9 tagú volt, de 

2019-ben Kim Woojin sze- mélyes okokból kilépett az együttesből. Rajongóik neve a Stay, 

ami azt jelenti, hogy 'marad ' .  A Stray Kids „kóbor gyerekeket” jelent, ami azt jelképezi, 

hogy együtt keresik a helyüket a világban és harcolnak az álmaikért, céljaikért. 

Sztárinfó 

 

 

 

 

Han - 한 

Születési idő: 2000.09.14. 

Pozíció: fő rapper, vezető vokalis-

ta, producer  

Magasság: 172 cm 

3Racha tag 

Kedvenc évszaka: tél 

Tud gitározni. 

Felix - 필릭스 

Születési idő: 2000.09.15. 

Pozíció: vezető rapper, vezető 

táncos 

Magasság: 176 cm 

Tud beatboxolni. 

Nem szereti a nagyon fűszeres 

ételeket. 

Kedvenc évszak: ősz, tél 

Seungmin - 승민 

Beceneve: kutyus, mert a ta-

gok szerint nagyon hasonlít 

egy kutyára 

Születési idő: 2000.09.22. 

Pozíció: vezető vokalista 

Magasság: 175 cm 

Testvér: nővér 

Kedvenc évszak: ősz 

I.N - 아이엔 

Születési idő: 2001.02.08. 

Pozíció: Maknae (legfiatalabb 

tag), vokalista 

Magasság: 172 cm 

Szereti a kutyákat. 

Kedvenc évszak: tél 

Példakép: Bruno Mars 

Bang Chan - 방찬 

Születési idő: 1997.10.03. 

Pozíció: leader, fő producer, veze-

tő vokalista, vezető táncos, mel-

lék rapper  

Magasság: 175 cm 

3Racha tag 

Háziállat: kutya 

Kedvenc évszak: tavasz 

Hyunjin - 현진  

Születési idő: 2000.03.20. 

Pozíció: fő táncos, vezető 

rapper, visual  

Magasság: 181 cm 

Háziállat: kutya (Kkami) 

Kedvenc évszak: ősz 

A leghelyesebb tag! 

Changbin - 창빈 

Születési idő: 1999.08.11. 

Pozíció: fő rapper, vokalista 

Magasság: 169 cm 

3Racha tag 

Szereti a horrorfilmeket. 

Kedvenc évszak: ősz 

 

Lee Know - 리노 

Születési idő: 1998. 

10.25. 

Pozíció: fő táncos, mellék 

vokalista, mellék rapper  

Magasság: 171 cm 

Balkezes.  

Háziállat: 3 macska 

Kedvenc évszak: ősz 

 

 

 

 

 

 

 


