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Kedves Olvasóink!

Köszönettel, tisztelettel és szeretettel gondolunk a HÖKI eddigi összes
főszerkesztőjére, szerkesztőjére, munkatársára, sokszorosítójára és olvasójára!
Megpróbálunk felnőni e nagy feladathoz, s az iskolaújság szerkesztését folytatni a
magunk módján… reméljük, sikerül vele egy kis színt varázsolnunk a hétköznapok
szürkeségébe.
A sokszínűséghez idő kell, így a 2013-14. tanév 1. száma felöleli a tanévkezdéstől
Adventig tartó időszakot.
Kezdve a három új kis színfolttal, a Vackor, Hód és Zsálya osztállyal, majd a „Vackorligetből”, a „Málnásból”, Melinda nénitől és a felsősöktől származó mesékkel, rajzokkal, őszi
versekkel, hiedelmekkel, népszokásokkal és költöző madarakkal, HÖKI-HOKI-s riportokkal,
német-angol oldalakkal, verseny-eredményekkel, finomabbnál finomabb sütireceptekkel és
izgalmasnál izgalmasabb rejtvényekkel, viccekkel…

Mielőtt e gazdag paletta kiszorítaná hálánk jelének helyét, ezúton is megköszönjük a tanévből
eddig eltelt időszak nevezetes eseményeit: a Jótékonysági Estet, a Zene Világnapját, a kis- és nagyállatbemutatót, a Málna osztály színvonalas részvételét az Ökumenikus Óvoda megnyitóján,

a Vizsla osztály október 6-i és a Puli osztály október 23-i szép műsorát, a papírgyűjtést, a
versenyekre való felkészítést, részvételt, szervezést, a Szent Márton-napi műsort és a bált - és
mindent, ami most véletlenül kimaradt - a szervezőknek, rendezőknek és résztvevőknek egyaránt!
Lapunk befejező oldalain eljutunk a várakozás idejéhez, Adventhez,
Fekete István: Roráte c. novellájához, mellyel minden kedves Olvasónknak
áldott, szívet-lelket megújító adventi várakozást és készülődést kívánunk!
Szeretettel,
Kassné Páni Judit
a szerkesztőség nevében
„Az igazi öröm nem a dolgokból, nem birtoklásból születik. A találkozásokból, a másokkal való
kapcsolatból születik, abból az élményből, hogy elfogadottnak, megértettnek, szeretettnek érezzük
magunkat, és mi magunk is elfogadunk, szeretünk, megértünk másokat. És ezt nem pillanatnyi
érdekből tesszük, hanem a másikért, mert a másik s z e m é l y. Az öröm a találkozás ingyenességéből
fakad! Abból, amikor azt halljuk „Fontos vagy nekem” – nem szükségszerűen szavakban kifejezve.
Ez szép! És épp ez az, amit Isten megértet velünk. Mert amikor Isten hív, azt mondja nekünk:
„Fontos vagy nekem, szeretlek és számítok rád!” Jézus mindnyájunknak ezt mondja.
Ebből születik az öröm!”
(Ferenc pápa)
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Szeretettel köszöntjük az Elsősöket!
Vackor osztály 1.a

Ha már láttatok puffozni, cápázni vagy éppen kidobózni egy kupac apró gyereket a
gesztenyés udvaron, akkor már tudjátok kik vagyunk mi. Nagyon szeretünk játszani, bár ezt
nem írják a szakkönyvek rólunk vadkörtékről.
29-en próbálunk elférni a 203-as teremben, amely osztályterem a napsütötte ősz címet
érdemelte ki a teremdekorációs versenyen. A legjobb, mikor van időnk a hátsó szőnyegen
játszani, legózni, vagy reggelente egy-egy nagyot beszélgetni. Az órákon nagyon igyekszünk
odafigyelni, bár a szomszéd füzete gyakran magához vonzza tekintetünk. Annyi érdekeset
tudunk már rajzolni és írni!
Nekünk még nagy öröm felfedezni az ismerős betűket a szavakban. A számolás is nagyon
érdekel minket még akkor is, ha néha túl bonyolultak a feladatok. Nekünk ez nem okoz
problémát, gyakorlással a csillagokat is leszámoljuk az égről.
Láthatjátok, hogy nagyon lelkesek vagyunk az újfajta feladatainkért, a barátainkért a finom
ebédekért és a pihentető szünetekért. Örülünk, hogy mi is ebben az iskolában tanulhatunk!

Németh Kata néni és a Vackorok
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Hód osztály 1.b
Riport Prőhle Misivel, a Hód osztály tanulójával

Miskó, hogy tetszik az 1.?
Jó. Finom az ebéd, és szeretek kint lenni az udvaron.
És melyik étel a kedvenced az iskolában?
A spagetti.
Történt valami érdekes vagy vicces az osztályotokkal az elmúlt napokban?
Igen. Ipiapacsoztunk, és senki sem értette a játékot , ezért bementünk.
Szerinted milyen a „hód” név?
Jó! „Lapátfarkú hódika!” De volt egy olyan ötletem is, hogy rigó osztály.
És kész vagy már a leckéddel?
Nem.
 Nóra néni fejezi be a riportot, hogy Miskó leckéje elkészülhessen… Véleménye szerint a
Hód osztály nevéhez méltó módon rendkívül ügyes, gyors és szemfüles… maguktól
észreveszik a szemetet, söpörnek, takarítanak, nagyon segítőkészek. A hódok mellett olykor
egy zsák bolhára is hasonlítanak. S a legfőbb: végtelenül vidámak.

Készítette. Prőhle Janka 7.b
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Zsálya osztály 1.c
Zsályák

Az ősz a természet megállíthatatlan, örök körforgásában mindig
ugyanazt jelenti: a növények többsége lehullajtja ekkorra már
színes leveleit, megnyugszik, és felkészül a tél hozta zord
időjárásra. Ettől az évtől kezdődően azonban van egy kicsiny
csoport, amely az őszi időszakban is minden nappal színesebbé és
élénkebbé válik. Ők nem mások, mint a Zsályák. Több mint két
hónap elteltével egyre harsányabbá vált a kis társaság. Sok új
barátság és szokás alakult ki már ebben a rövid időszakban is. A
fiúk focicsapata verhetetlen, a lányok érdeklődése kimeríthetetlen.
Lelkesen és kitartóan írnak és számolnak, délutánonként szinte
valamennyien sportolnak. A füleinkbe gyakran szép dallam hatol,
mert Nóra néni énekkarában sok Zsálya dalol. Miközben a
délutáni foglalkozások szépen telnek, kézműveskedés közben gyönyörű munkák születnek.
A zsályának számos jótékony hatása ismert, például az is, hogy élesíti az elmét. Itt azonban
mégsem így van: nem a zsálya élesítette az elméket, hanem a sok kis különleges egyéniség
tette széppé a Zsályákat.
Kondás Balázs
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MESEVILÁG
A MAGYAR NÉPMESE NAPJA
szeptember 30.

Gábor Emese festőművész kiállítását kapcsoltuk össze a MAGYAR NÉPMESE NAPJÁVAL és a
meseíró pályázattal.
Eredményt még nem tudunk, de a legelső beérkezett művekből - mesékből, illusztrációkból közlünk néhányat, melyek terjedelme ezt lehetővé teszi.

Kolozsvári Csenge 2.b Málna
Kozák Lili Emma:
Kozák
Lili Emma:
Erdőzöldítő
1.a Tulipán
Mezővirágosító
Erdőzöldítő
Királykisasszony
Mezővirágosító
története
Királykisasszony
története
Hogyan menti
meg a királyfi

a fent nevezett

Ha
érdekel, hogyan
királykisasszonyt?
menti meg a királyfi
Olvasd
el ezt nevezett
az izgalmas
a fent
mesét,
s megtudod…
királykisasszonyt,
kérdezd
Lilitől,
1.a Tulipán
vagy olvasd el
izgalmas meséjét!

Somlai Johanna:
A szép angyal

Hol terem a szeretetsüti, a kristálygömb és
a Béke faluja?
Hogyan változik
Kinga angyallá?
Olvasd el e szép mesét,
s megtudod…
1.a Tulipán

Szente Bence 2.b Málna
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A meseírás nem maradhatott ki felsős csapatversenyünkből sem: a Zemplénben található egy-egy
érdekes helységnév eredetét kellett prózában vagy versben megmagyarázni. Ízelítőképp egy-két
művet közlünk az alábbiakban:
ÖSZTVÉR

HARCSA-TETŐ

Volt egyszer egy király,
Kinek neve Mihály.
Egyszer ez a király,
Kinek neve Mihály,
Látta, hogy a hegy nyeszlett.
Nevet is adott a hegynek.
Felkiáltott: „Nővér!
Neve legyen Ösztvér!”

Egy faluban élt egy ember,
Házához közel volt a tenger.
Kiöntött a tenger vize,
S felült háza teteibe.
Megéhezett, megszomjazott,
S tengervízből harcsát fogott.

Cselekvés csapat:
Hunyár Kenéz 5.a, Balás Kata 6.a,
Prőhle Janka 7.b, Nyomárkay János 8.b

Összeolvadás csapat:
Bíró Johanna, Czinkler Joli,
Krix Ancsi 6.b,
Fürjes Panka 7.b

PALACKA
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ősember.
Sétálgatott, és mivel ő neveletlen és buta volt, eldobott egy
pet-palackot. A palackból kinőtt egy óriási fa. Csakhogy ez a
fa követ termett. Egy idő után annyi kő esett le a fáról,
hogy betemette a fát, és így lett egy hegy.
Az emberek pedig Palackának nevezték el.
Ősember, ha szomjazik,
Csap egy óriási lagzit.
Itt aztán sokat iszik.
A végén megint megszomjazik.
A palackját eldobja,
Kinő egy nagy palackfa,
S kinő rá a Palacka…
Állatképző csapat:

A következő oldalon kedvenc könyvtárosunk, Melinda néni meséjét olvashatjátok,
aki Benedek Eleknek nem csupán székely származásban, de lélekben is társa…
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TÓDOR MELINDA: BÉKAMESE
Hol volt, hol nem volt,
Óperenciás-tengeren is túl,
ahol a kurta farkú malacka rendületlenül csak túr,
Volt, s nem is egyszer,
Levélországban egy királyság,
s benne semmi csalárdság.
Történt, egy sziporkázó reggelen,
királyi család hajadon leánya,
kiment ugrálni a kertbe, szertelen.
Útja ragyogó tavacska mellett,
szokásos úton vezetett,
Tekintete a víztükörre,
egy levélen csücsülő,
zöld leveli békára,
esett.
Odament,
a békát tenyerébe vette,
ekképpen becézte:
- Békuci, brekeke, békuci te-te-te,
és nem tudni milyen indíttatásból,
egyszer csak megcsókolta,
s lett nagy csoda.........
A békából egy szépséges dalia
termett, a tó mellett.
Ezen mindketten jót nevettek.
Meséken is túl, ezt nevezik szerelemnek,
s rögvest a palotába mentek.
A királylány szülei nagyon megörvendtek,
óriási esküvői lakomát rendeztek.
Ám, de a vacsorán,
békacomb volt szaporán,
Békakirályfi keserűen nézte,
nemzetsége hogyan is végezte...
s, gyomra felfortyant,
az asztaltól elrohant,
ki a tóhoz,
nem jutott szóhoz,
a végtelen szomorúságtól,
hogy mától
Ő,
egész nemzetsége szégyene.
Békakirályfit a királylány igazán szerette,
és a tóba visszaengedte.
Sőt, ő is követte,
Békakirálylány lett belőle.
Ott élnek a szép tó mélyén,
Tündérországban,
Óperenciás-tengeren is túl, ahol a
kurta farkú malacka még mindig túr,
gyöngyházkagyló a kastélyuk,
nagy a nemzetségük,
boldogan élnek, énekelnek,
elmúlással nem törődnek,
és minden este háladalt zengnek,
Istennek!

Rajzolták: Horváth Juli, Fürjes Panka, Skublics Gyöngy 7.b Puli,

Skublics Zsófi 7.a Mandula, Tóth Levi 6.b Levendula
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ŐSZ
Ősszel nagy szárnysuhogást hallottam:
Fecskék szállnak dél felé,
Gólyák gyülekeznek versenyre.
Jönnek a szőlőlopó seregélyek,
Ellepik a szőlőket,
A szőlőszemek édes illatától a levegőben
Élvezzük az ősz szépségét.

VIDÁM ŐSZI VERS
Vége a nyárnak, de ezt nem bánom,
mert az ősz
a kedvenc évszakom.
Sárgulnak a fák,
hullanak a levelek,
A diót szívesen szedegetem
És eszem.
Előbújik a süni, talál egy almát,
Majd visszabújik a nagy avarba.
Rövidebbek a napok,
Hűvös az esti levegő, de én már
fáradok,
Jó éjszakát kívánok.

Költötte: Hingyi Kamilla 2.b Málna o.
Rajzolta, festette: Kass János Csaba 5 éves, Szivárvány cs.

ŐSZI TERMÉSBÁBOK A DON BOSCO OVIBAN
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Ősszel kapcsolatos hiedelmek, népszokások

Szeptember
Szent Mihály napján (szeptember 29.) hajtották be az állatokat a legelőről. Sokfelé rendeztek
vásárokat, amelyeket a pásztorok is szívesen látogattak.
Szent Mihálykor keleti szél, igen kemény telet ígér.
Szent Mihály napján aki szalmakalapban jár, attól nem kérnek tanácsot.

Októberben már mindenütt megérik a szőlő, még a magasabban fekvő, hegyvidéki tájakon is. Teréz
napja sokfelé szüretkezdő nap volt. A szüreti munka végeztével szüreti bált, felvonulást rendeztek.
Simon-Júdás a két apostol (október 28.), a tokaj-hegyaljai szőlővidék védőszentjei. Ezen a vidéken az
ő ünnepükön kezdik a szüretet.
Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ.
Aki októberben sok diót eszik, annak megnő az orra.
Az őszi búza vetésére sokfelé a Ferenc nap (október 4.) körüli hetet tartották megfelelőnek. Ezt az
időszakot Ferenc-hétnek vagy búzahétnek is nevezik. A vetés napján nem sütöttek kenyeret, nehogy a
gabona üszkös legyen. A vető három magot tett a nyelve alá, és szótlanul dolgozott, nehogy bántsák a
madarak a vetést. A munka végén az üres zsákot magasba dobta, hogy nagyra nőjön az elvetett
gabona.
Mondóka: Pattanj búza, pattanjál,
olyan legyél, mint egy tál.
Kacagjál, kacagjál
még jobban pattanjál!
November
Halottak napján a néphit szerint a holtak hazalátogatnak. Ezért az asztalnál számukra is megterítettek,
kenyeret, vizet és sót tettek ki.
Aki Márton napkor libát nem eszik, egész éven át éhezik.
A novemberi időszak a kukoricafosztás ideje. Ilyenkor beszélgettek, meséltek egymásnak az
asszonyok, leányok. Aki piros csövet talált, még az évben férjhez ment. A segítőket a háziak főtt
kukoricával, borral és mézes pálinkával kínálták. A munka végén táncoltak.
Mondóka: Icarica-kukorica
megfőtt már a kukorica.
Eheti a kis Katica,
rágcsálhatja Ica, Vica.
Disznóölő Szent András napjától (november 30.), a hideg idő beálltától kezdődtek a disznótorok.
Ilyenkor adománygyűjtők, köszöntők érkeztek a házhoz. Olyan maszkot viseltek, hogy ne ismerjék fel
őket. Botot, rossz tepsit, fedőt vittek magukkal, amiket a szobába érve összevertek. Mondókáikkal
adományokat gyűjtöttek.
Látom az ablakon,
málé az asztalon.
Nem köll nekem málé,
legyen a gazdáé.

Köll nekem rétes,
az is legyen mézes.
Hosszú nagy szál kolbász,
vastag sült hurka, jó darab szalonna.
Gyűjtötte: Zábó Andrásné Éva n.
Kérdezzétek bátran Éva nénit a Luca-napi
népszokásokról és hiedelmekről is  (a szerk.)
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Költöző madarak
Magyarország madárállományának nagy része költöző. Ezek között vannak úgynevezett
hosszú távú vonulók, akik többnyire Afrika déli részét keresik fel télen, és vannak
úgynevezett rövidtávú vonulók, akik Törökországot és a vele szomszédos területeket célozzák
meg. Utóbbiak közül hazánk legjellegzetesebb madara a fehér gólya.

Augusztusban a fehér gólyák nagy csapatokba verődve a legkeskenyebb részén átrepülik a
Földközi-tengert, és a kelet afrikai síkságra mennek. A másik jellegzetes madarunk a füsti
fecske.

A füsti fecske igazi légi akrobata, sőt a levegőben eszik, iszik, vadászik és udvarol. Ő egy
hosszú távú vonuló és Fokvárosig meg sem áll.
Ha már hosszú távú vonulásról van szó, itt a kedvenc madaram, a sarki csér.
Ez a madár minden évben megkerüli a földet.
Nyaranként az északi sarkkör környékén, például
Norvégiában vagy Izlandon tanyáznak, és télen
repülnek a déli sarkra.

Zelena – Kovács András
6.b Borostyán
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HÖKI-HOKI

Ebben a rovatban felelevenítjük a régi Höki „HÓLABDA” című riportsorozatát, melyben a
riportalanyok tanároknak és diákoknak egyaránt dobhatták a hólabdát…
Most sportágat váltva, a tanárok küzül elsőként az újonnan érkezett Kovács Ágnes
tanárnőnek, ill. Schmal Dorkának „löktük a HÖKI-HOKIT”.

Riport Ági nénivel
- Ági néni első tanéve az ÖKU-ban az idei, 2013/14-es. Miért választotta ezt az iskolát?
- Nagy öröm számomra, hogy jelentkezésemre pozitív visszajelzést adott az
iskola. Mindenképpen általános iskolában szerettem volna tanítani. Az iskola
több ponton kapcsolódik a regnumhoz, ami nekem gyerekkorom óta fontos és
megtartó közösség. Jó érzés és kihívás itt dolgozni!
- Ági néni szerint milyen ez az iskola?
- Sok érdeklődő, értelmes és alkotásra képes diákkal találkoztam az iskolában.
Azt gondolom, hogy szakmailag és emberileg is sokat tanulhatok
kollégáimtól. Tetszenek a családias és barátságos hangulatú hagyományok és
programok, és kedvelem az épületet.
- Mit nem szeret az iskolában?
- Sajnos nagyon messze van a lakóhelyemtől, így sokat kell utaznom.
- Hol dolgozott ezelőtt?
- Pécsen dolgoztam az Euro Nyelviskolában, ahol felnőtteket tanítottam 2012
tavaszán. 2012 szeptemberétől a budapesti Kosztolányi Dezső
Gimnáziumban magyart és németet tanítottam az 5., 6.,8. és 12.
évfolyamban.
- Miért magyart és németet tanít?
- Fantasztikusan gazdagnak tartom a német kultúrát, kiskorom óta érdekelt, és szívesen tanultam ezt a
nyelvet. A magyart pedig azért, mert szeretek olvasni, és a versek, regények gyermekkorom óta
megérintettek.
- Kitűnő volt kiskorában?
- Reál tantárgyakból általában nem voltam kitűnő, de humán tárgyakból jó és jeles voltam.
- Hova járt gimnáziumba?
- A Szent Angéla Gimnáziumba.
- Mire van szüksége minden nap?
- Egy finom ebédre , egy tejeskávéra, egy kiadós beszélgetésre és egy nagy nevetésre.
- Mit nem szeret csinálni?
- Korán kelni, takarítani, és ha nagy hátizsákot kell cipelnem az iskolába…
- Mi a kedvenc könyve?
- Örök kedvenc Wass Alberttől A funtineli boszorkány, Kaffka Margittól a Színek és évek, Heinrich Bölltől
a Csoportkép hölggyel.
- Milyen a kapcsolata a családjával?
- Nagyon-nagyon fontos számomra a család. Nővéreimmel hetente találkozunk, és mindenben támogatjuk
egymást.
- Mit szeret csinálni a szabadidejében?
- A szabadidőmben szívesen olvasok regényeket és pszichológiával és művészettörténettel foglalkozó
könyveket. Szeretek biciklizni és kirándulni. Szívesen játszom unokahúgaimmal, és gyakran találkozom
barátaimmal.
- Mi a nagy álma?
- Szeretnék megtanulni lovagolni és táncolni, szeretnék egy nagy, egészséges családot, és még több barátot.
- Köszönöm, hogy minden kérdésemre válaszolt! Kinek passzolja a HÖKI-HOKIT?
- Levi bácsinak.
Készítette: Őry-Kovács Anna 6.b Levendula
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Riport Schmal Dorkával
-

Miért lettél a Magyar Vöröskereszt tagja?
Apukám sebész főorvos, érsebész és orvos igazgatóhelyettes a János Kórházban. Én ebbe az
életbe születtem bele. Szeretném azt folytatni, amit Apukám elkezdett.
Először eszembe se jutott az, hogy a Vöröskereszt önkéntese legyek. Aztán 2011-ben jött a
solymári majális.
Megláttam a piros keresztet, és rögtön odasiettem. Eleinte nem igazán tudtam, hogy mi ez a
kis csapat, akik nyomkodják a „Leventének” elnevezett ambu babájukat. Azután ezt én is
kipróbáltam, és megtanultam újraélszteni. Ennek a csapatnak a közössége megragadott
engem, és így én is csatlakoztam hozzájuk.

-

Apukád is szeretné, hogy ilyennel foglalkozz?
Őszintén megvallva, nem. Nagyon sokan próbálnak lebeszélni róla, de nekem az az álmom,
hogy embereken segítsek, és remélem, hogy ez az álom meg is fog valósulni a jövőben.

-

Milyen orvos szeretnél lenni?
Ezen még nem nagyon gondolkoztam, de nekem legjobban a kardiológia és az
aneszteziológia tetszik.

-

Milyen feladataid vannak a Vöröskeresztnél?
Sokféle feladatot kapunk. Például ilyen nagyobb feladat a területi véradás szervezése.
Osztálytársammal, Papp Dettivel a nagykovácsi véradásokat szervezzük. De sok
rendezvényre hívnak minket, ahol bemnutatót tartunk.

-

Hogyan lehet valaki a Vöröskereszt önkéntese?
Semmi bonyolult dologra nem kell számítani, csak egy szerződést kell aláírni.

-

Milyen programokon kell részt venned?
Mint már mondtam, nagyon sok rendezvényre hívnak minket: solymári búcsú, solymári
majális, Garancsi-tavi Üvegtigris Focikupa, solymári gyermeknap…

-

Rendezvényeken való megjelenéskor mi a feladatod?
Bemutatóznom kell, adományt gyűjtenem, könyveket osztogatnom.

-

Melyik rendezvényen voltál legutóbb?
A solymári majálison. A solymári búcsún sajnos nem tudtam ott lenni.

-

Volt-e már olyan alkalom, hogy a bajban segítséget tudtál nyújtani?
Igen, volt. Mosbach-i utazásunk során.

-

Milyen volt akkor a lelkiállapotod?
Amikor megtudtam, hogy mennem kell segíteni, kicsit pánikba estem, de stabil tudásom
miatt nem blokkoltam le, ami nagyon jó dolog. Megtettem minden tőlem telhetőt, és négy
ember életét tudtuk Szőnyi B. Mírával stabilizálni, addig, amíg a mentők ki nem értek…
az eset után falfehéren szálltam fel a buszra, remegtek a térdeim. 4-5 órán keresztül ilyen
állapotban voltam. A buszon az iskolatársaim azt figyelték, hogy én mikor esek össze.

-

Amit elméletben tudsz az elsősegélynyújtásról, azt a gyakorlatban
is hasznosítani tudod?
A mosbachi út során a bajban, szerencsére sikerült. Tudásom az
egyik legjobb mentősnek köszönhetem.

-

Mi pedig Neked köszönjük a riportot! Kinek passzolod a Hökihokit?

-

Géza bácsinak.

-

Mit szeretnél Tőle megtudni?

-

Örülnék, ha mesélne Az ÖKU öko-gazdálkodásáról …

-

Készítette: Andréka Ágoston 7.
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Német oldalak
Ősz
Hochsaison für Hexen und Geister

"Aha, jetzt geht die Reise los", sagte Großvater
und zeigte aus dem Fenster, "die Wildgänse ziehen
nach Süden. Und nicht nur die Gänse, auch viele andere Vögel fliegen davon. Den meisten ist es bei uns
viel zu kalt. Drossel und Rotkehlchen zum Beispiel überwintern am Mittelmeer. Die Nachtigal oder das
Blaukehlchen schaffen es bis nach Afrika. Stell dir mal vor, solch winzige Tiere können so weit fliegen!
Es wird ziemlich still werden, kein Vogelgesang und Gezwitscher", meinte Großvater, "aber wenigstens
bleiben Amseln und Meisen bei uns."
"Ich werde schon für Stimmung sorgen", versicherte ich, "schließlich steht Halloween vor der Tür!"
Großvater machte extra ein komisches Gesicht: "Halloween?" fragte er, "das kann ja heiter werden!" "Stimmt", sagte ich, "das wird es sicher!"
Im Oktober ist Hochsaison für Hexen, Gespenster, Geister und alle, die sich gerne Gruseln, denn am 31.
Oktober ist Halloween. Schau also unbedingt in die Halloween-Werkstatt rein, da kommt schon das erste
Gespenst...

Basteln: Astschlangen
Um die Holzschlange zu basteln, brauchst du die Hilfe eines versierten Handwerkers. „Du hast 10 Finger“,
lachte Großvater, „und so soll es auch bleiben.“ Aber Großvater hat mir doch gezeigt, wie man sägt und
bohrt und die Finger trotzdem heil bleiben.
Du brauchst: einen ziemlich dicken Ast, Holzperlen, Schnur, Handsäge, Handbohrer, stabile Unterlage,
etwas Klebstoff.
Von dem Ast habe ich dicke Scheiben abgesägt und in die Mitte jeder Scheibe ein Loch gebohrt. In das
dicke Endstück des Astes hat Großvater das Maul gesägt und ein Loch in den Rachen gebohrt. Dann war
ich wieder dran. Immer abwechselnd habe ich Holzscheiben und Perlen auf die Schnur gefädelt. Das Ende
der Schnur wird durch den Schlangenkopf geführt und zu einer langen Schlangenzunge verknotet. Damit
die Schlange gucken kann, bekommt sie zwei aufgeklebte Perlenaugen.
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Vízszintes: Fordítsd németre!
1.csiga 2. levél 3. tanítás 4. könyv 5. grafitceruza 6. doktor
8. alma
9. esernyő 10. körte 11. eső 12. tanulni
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#
#

7. szabadidő

Függőleges 5. : beküldendő megfejtés németül és magyarul
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Rezept : Zwetschgen-Mohn-Streusel
Zutaten
Für 10 Stücke
400 g Mehl
200 g Zucker
40 g gemahlener Mohn
1 Tl Zimtpulver
Salz
200 g kalte Butter in kleinen Stücken
750 g Zwetschgen
2 El brauner Zucker
1 El Puderzucker
Zubereitung
1. Mehl, Zucker, Mohn, Zimt und 1 Prise Salz mischen. Butter und 3 El kaltes Wasser zugeben. Alles erst
mit den Knethaken des Handrührers, dann mit den Händen zu einem krümeligen Teig verkneten.
2. 2/3 des Teigs mit den Händen in eine gefettete Springform (26 cm Ø) drücken, dabei am Formrand leicht
andrücken. Zusammen mit dem restlichen Teig 1 Std. kalt stellen.
3. Inzwischen die Zwetschgen halbieren und entsteinen. Den Teig in der Form mit den Zwetschgen belegen
und mit braunem Zucker bestreuen. Restlichen Teig grob darüberbröseln. Im heißen
Ofen bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) auf dem Rost auf der untersten Schiene 20
Min. backen, dann auf der mittleren Schiene weitere 25 Min. backen.
4. Den Kuchen auf einem Gitter abkühlen lassen, dann aus der Springform nehmen
und mit Puderzucker bestreut servieren.

Advent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Vízszintes:
Fordítsd németre!
1. tél 2. ajándék
3. szünet 4. este
5. nevetni 6. hóember 7.
főzni
8. Advent 9. ünnep
10. télikabát 11. sütni
12. megünnepel valamit
13. gyertya 14. fülemüle
Függőleges 7.:
beküldendő megfejtés németül és magyarul

Összeállította: Skublics Zsófi 7.a Mandula
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Angol oldalak

Höki Hírlap

CHRISTMAS

PUDDING

A karácsonyi puding (Christmas pudding) hagyományos angol
karácsonyi desszert, melyet december 25-én fogyasztanak. A
középkor óta az angol karácsonyi hagyományok fontos eleme.
Egyik összetevője alapján szilvapudingnak is gyakran hívják.
Hozzávalók 6 személyre:


15 dkg aszalt szilva



10 dkg cukrozott gyümölcs



30 dkg mazsola



1-2 alma



1 citrom



5 dkg kenyérbél vagy kifli



3 evőkanál meleg tej



18 dkg vaj



4 tojás



15 dkg liszt



15 dkg cukrozott narancshéj



5 dkg mandulaforgács



1 dl rum



szegfűszeg



fahéj



porcukor

Elkészítés:

Magozzuk ki az aszalt szilvát, vágjuk négybe. A cukrozott
gyümölcsöket is aprítsuk fel, mossuk meg a mazsolát, utána
csepegtessük le, szárítsuk meg. Hámozzuk meg az almát,
reszeljük le. A citromot mossuk meg, reszeljük le a héját, majd
csavarjuk ki a levét. A kenyérbelet vagy kiflit áztassuk be a
tejbe. Közben 16 dkg vajat olvasszunk fel gőz fölött, verjük fel a
tojást. Mindezeket az alapanyagokat öntsük tálba, és fakanállal
dolgozzuk össze. Adjuk hozzá a lisztet és a cukrozott
narancshéjat, a mandulaforgácsot és a rum felét. Gyújtsuk be a
sütőt, melegítsük 180 fokra. Öntsük a keveréket kivajazott
formába, majd takarjuk le aufóliával. Ezután tegyük bele egy
tepsibe, amibe vizet öntünk, és az egészet tegyük be a sütőbe.
Négy órán keresztül süssük. Ezután vegyük ki a sütőből, hűtsük ki,
és hagyjuk másnapig pihenni. Tálalás előtt egy órával ismét
melegítsük be a sütőt, és egy órán át gőzöljük újra. Ezután
borítsuk ki, szórjunk rá porcukrot, csepegtessük rá a maradék
rumot.
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Versenyek
2013/2014. tanév

Testnevelés
Kerületi kaptató
Keszei Anita V. hely
Keszei Balázs X. hely

IV. BAÁR-MADAS KUPA
IV. Korcsoportos fiúk LABDARÚGÁS
1.Plajner Ákos
2.Kreschka Frigyes
3.Tutsek Benedek
4.Pinczi Barna
5.Herman Ádám
6.Jánosa Bence
7.Sallai Manó
8.Büki Gellért
IV. Korcsoportos lányok KOSÁRLABDA
1.Csapody Ágota
2.Ludwig Stefi
3.Boldvai Mária
4.Papp Detti
5.Simon Vivi
6.Forrai Kata
7.Keszei Anita
8.Balás Lilla
9.Balás Kata

I. HELY

II. HELY

II. KERÜLETI LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA
III. korcsoport fiúk 3.HELY
1. Nagy Miklós
2. Katona Bálint
3. Kasza Máté
4. Jordán Bertalan
5. Pachert Balázs
6. Csapody Sebestyén
7. Keszei Balázs
8. Szeghy Balázs
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MEZEI FUTÓVERSENY
I. Korcsoport
Laczkó Eszter 5.
Ugrai Száva
6.
II. Korcsoport
Takács Zsófia 4.
Hettyei Botond 6.
Szilassy Margaréta 7.

III. Korcsoport
Pröhle Bori

8.

IV. Korcsoport
Bátai Luca
2.
Keszei Anita 3.
Bartos Bálint 5.
Surján Botond 6.
Sziebert Anna 10.

MEZEI FUTÓVERSENY ISKOLÁK KÖZÖTTI VERSENY
ÖKU III. HELY
I.korcsoportos lány csapat II. HELY
1. Laczkó Eszter
2. Ugrai Száva
3. Fodor Zselyke
4. Balás Réka
5. Mihályi Réka
6. Borszéki Virág
7. Uzonyi Klaudia
II.korcsoportos fiú csapat III. HELY
1. Hettyei Botond
2. Fodor Vazul
3. Boldvai Koppány
4. Szebert Pál
5. Dankó János
6. Székely Botond
IV.korcsoportos lány csapat II.HELY
1. Bátai Luca
2. Keszei Anita
3. Sziebert Anna
4. Ludwig Stefi
5. Horváth Juli
6. Forrai Kata
IV.korcsoportos fiú csapat II.HELY
1. Bartos Bálint
2. Surján Botond
3. Plajner Ákos
4. Jánosa Bence
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Matematika
BOLYAI MATEMATIKAVERSENY
KERÜLETI FORDULÓ
CR7 csapat 3.a Rozmaring
103 pont 2. hely
Bajnóczi Boldizsár
Bene Zsombor
Boldvai Koppány
Skublics János

KOCKÁK V. 5.b Vizsla
92 pont 3. hely
Katona Bálint
Kasza Máté
Kocsis Kristóf
Kovács Benedek

SZERÉNY OKOSKÁK 3.a Rozmaring
97 pont 3.hely
Hajós Balázs
Horváth Hanna
Pál Emília
Sipos Réka

KRIXMIX 8.a Sólyom
88 pont 4. hely
John Benedek
Krix Ádám
Némethi Balázs
Pinczi Barnabás

Magyar
BOLYAI ANYANYELVI VERSENY
KERÜLETI FORDULÓ
(120 pont feletti eredmények)
PANDA 3.a Rozmaring
135 pont 8. hely
Bene Zsombor
Kocsis Hédi
Mészáros Álmos
Nagy Zsófia

KAKASHOK 7.a Mandula
126 pont 10. hely
Bátai Luca
Palátsik Kinga
Skublics Zsófia
Tóth Kristóf

ROZMARING TÜNDÉREK 3.a Rozmaring

HUBI-BUBI
8.a Sólyom
128 pont 16. hely
Balás Lilla
Bede-Fazekas Eszter
Csapody Ágota
Huba Zsófia

133 pont 10. hely
Galambos Krisztina
Kósa Blanka
Pál Emília
Tüske Réka
VONALKA 7.b Puli
134 pont
2. hely
Prőhle Janka
Ramocsai Kata
Vida Kata

KRIX-NIX 8.a Sólyom
128 pont 16. hely
John Benedek
Krix Ádám
Némethi Balázs
Pinczi Barnabás

Höki Hírlap
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ISKOLAI VERSENYEK
KAZINCZY – SZÉP KIEJTÉSI VERSENY
5 – 6. évfolyam
I. Lévai Zselyke 5.a Tulipán
II. Lengyel Kriszti 5.a Tulipán – Kocsis Kristóf 5.b Vizsla
III. Őry-Kovács Anna 6.b Levendula – Újvári Ábel 6.c Borostyán
7 – 8. évfolyam
I. Klucsik Franciska 7.a Mandula
II. Fülöp Verka 8.a Sólyom
III. Forrai Kata 8.b Naspolya – Andréka Ágoston 7.b Puli

CSAPATVERSENY
I.CSELEKVÉS csapat: 95,5 pont
Hunyár Kenéz 5.a, Balás Kata 6.a, Prőhle Janka 7.b, Nyomárkay János 8.b
II. FŐNÉV csapat: 93,5 pont
Lévai Zselyke 5.a, Baráth Eszter 5.b, Őry-Kovács Anna 6.b, Ramocsai Kata 7.b,
John Benedek 8.a
III. NYELVTAN csapat: 83,5 pont
Palicz Emese 5.a, Váczi Bogi 6.c, Sziebert Anna 7.a, Plesovszki Nikol 8.a
IV.ÁLLATKÉPZŐ csapat: 80 pont
Békefi Laura 5.a, Koncz Klára 6.a, Skublics Zsófia 7.a, Csapody Ágota 8.a
A további csapatok, melyek szintén 70 pontnál többet gyűjtöttek:
ÖSSZEOLVADÁS, SZAVAK, IKES IGÉK 

 Nagyon jó játék volt, mi, tanárok is jól éreztük magunkat, KÖSZÖNJÜK NEKTEK!!!! 

HELYESÍRÁS VERSENY
Eredménye még titkos, következő számunkban közöljük.

Természettudomány
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
1.
2.
3.
6.

Cseh Domonkos – Ghymes András 8.b Naspolya
Papp Kristóf – Ghymes Levente 6.b Borostyán
Forrai Kata – Tomcsányi Kinga 8.b Naspolya
Klucsik Franci – Skublics Zsófi 7.a Mandula
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Darázsfészek

Hozzávalók:
12 darabhoz:
2,5 dkg élesztő
3 dl langyos tej
1 evőkanál cukor
65 dkg liszt
2 tojás

A töltelékhez:
10 dkg vaj, vagy Rama
10 dkg darált dió
10 dkg porcukor

A tetejére:
5 dkg margarin
1 evőkanál cukor
1/2 dl tej
1 tasak vaníliás cukor

Elkészítés:
Az élesztőt kevés langyos tejben, csipetnyi cukorral fölfuttatjuk. A
maradék tejjel, a cukorral, a liszttel, a tojással és 1 kk. sóval alaposan
kidagasztjuk. Letakarva, langyos helyen, 1 órán át kelesztjük,
közben egyszer finoman átgyúrjuk.
A töltelékhez a puha vajat a darált dióval és a porcukorral
összekeverjük. A tésztát lisztezett deszkán 3-4 mm vastag
téglalappá nyújtjuk. Rákenjük a diókrémet, és mint a bejglit szokás,
felcsavarjuk. A margarint felolvasztjuk, belemártjuk a kést, és a tésztát
12 egyforma szeletre vágjuk. Kivajazunk egy 26 cm átmérőjű kapcsos
tortaformát. A szeleteket egymás mellé állítgatjuk benne. Olvasztott margarinnal
meglocsoljuk, és fél órán át pihentetjük. A sütőt 180°C-fokra (gázsütő 2. fokozat) előmelegítjük. A kalácsot kb.
20 percig sütjük a sütőben. A cukrot elkeverjük a tejben, megkenegetjük vele a kalácsot, és további kb. 20 percig
sütjük. A sütőből kivéve, még melegen meghintjük a vaníliás cukorral.
Munka: kb. 45 perc
Fogyasztható: kb. 3 óra múlva
1 szelet: 434 kcal
Ajánlja: Skublics Gyöngy 7.b Puli

Egyszerű szilvás sütemény
elkészítési idő: 45 perc
sütési idő: 55 perc
tepsi: 26 cm átmérőjű kapcsos forma
Hozzávalók:
20 dkg vaj
20 dkg cukor
2 csomag vaníliás cukor
só
4 tojás
25 dkg liszt
1 ek. étkezési keményítő
16” csomag sütőpor
1 kg szilva
fahéj és cukor a megszóráshoz
liszt és zsiradék a formához
folytatás a következő oldalon…

Höki Hírlap
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1. A vajat a cukorral, a vaníliás cukorral, a sóval és a tojásokkal habosra keverjük. Hozzászitáljuk a lisztet és a
sütőport, és jól összekeverjük.
2. A szilvát megmossuk, elfelezzük, kimagozzuk. A feleket kettévágjuk, és a tésztába keverjük. A sütőt 200°Cra előmelegítjük.
3. A tésztát a formába öntjük. A sütőben 55-60 percig sütjük, közben esetleg letakarhatjuk alufóliával.
4. A még meleg süteményt megszórjuk fahéj és cukor keverékével. Tejszínhabbal tálaljuk.

Cukros-vajas sütemény
Hozzávalók:
40 dkg liszt
1/8 l meleg tej
1 kocka élesztő (42 g)
25 dkg cukor
só
1 citrom reszelt héja

30 dkg vaj
1 tk. fahéj
liszt a deszkához
sütőpapír
elkészítési idő: 40 perc
pihentetés: 1 óra 10 perc
sütési idő: 25 perc

1.

A lisztet egy tálba szitáljuk, közepébe mélyedést nyomunk. Néhány
evőkanál tejbe belemorzsoljuk az élesztőt, és elkeverjük 1 teáskanál
cukorral. A keveréket a mélyedésbe öntjük, a széléről vett kevés liszttel
összedolgozzuk, és 20 percig kelesztjük.
2. Hozzáadunk 10 dkg cukrot, 2 csipet sót, a ciromhéjat, a vaj felét kis
darabokban és a maradék tejet, az egészet kézzel alaposan
összedagasztjuk. A tészta feszes legyen, de ne túl kemény.
3. A tésztából cipót formázunk, megszórjuk liszttel, és letakarva 40 percig
kelesztjük.
4. A tepsit kibéleljük sütőpapírral. A tésztát a lisztezett deszkán még egyszer átgyúrjuk, kinyújtjuk, majd a tepsire
tesszük. Villával megszurkáljuk, és még 10 percig pihentetjük.
5. Mutatóujjunkkal kb. 2 cm-enként kis mélyedéseket nyomunk a tésztába. A maradék vajat kissé megolvasztjuk,
6.

és ecsettel a tésztára kenjük.
A fahéjat belekeverjük a maradék cukorba, és egyenletesen rászórjuk a tésztára. A sütőben középen 200°C-on
25 perc alatt aranysárgára sütjük.

Hópehely
Elkészítési idő: 15 perc
Hűtés: 30 perc
Sütési idő: 15 perc
Darabonként kb. 85 kcal
1g fehérje / 5g zsír / 8g szénhidrát
Hozzávalók 50 db-hoz
25dkg vaj+10dkg porcukor
2 vanilíarúd
12 hámozott, darált mandula
25dkg étkezési keményítő
10dkg porcukor
A vajat habosra keverjük a porcukorral. A vaníliarudat hosszában felvágjuk, kikaparjuk a belsejét, a mandulával és a
keményítővel együtt a vajas keverékhez adjuk, és sima tésztává dolgozzuk.
A tésztából kb.3cm vastag hengert formálunk, majd 30percre hűvös helyre tesszük. A sütőt 180°C-ra előmelegítjük.
A tepsit kibéleljük sütőpapírral.
A tésztát szeletekre vágjuk, kis golyókat gyúrunk belőlük, a tetejükbe barázdákat nyomunk. A süteményeket tepsire
tesszük, és sütőben (alsó sínen, légkeverésesben 160°C) 12-15 percig sütjük.
Kivesszük, majd vastagon meghintjük porcukorral.
Ajánlja: Arányi Gréti 7.b Puli

24.

Höki Hírlap
Viccek
Hogyan tudsz elfoglalttá tenni egy szőke nőt?
Adsz neki egy lapot, aminek mind a két oldalára ráírod:

-

„Fordítsd meg!”
------------------------------------------------------------------------Honnan tudja az indián, hogy kiszáradt a folyó?
Onnan, hogy porzik utána a kenu.

-

------------------------------------------------------------------------- Ó, a Magas-Tátra!... Kérem, ne csodálkozzanak, hogy csak a rajongás
hangján tudok róla beszélni. Életem legszebb napjait a Magas-Tátrának
köszönhetem.

Az esti iskola hallgatói közül valaki félénken közbeveti:

- Na de tanár úr, kérem, a múlt órán azt tetszett mondani, hogy a tanár úr
csak Pesten szeret maradni.

- Így is van – feleli a tanár. – De a feleségem minden évben a MagasTátrába utazik az anyósommal.


-------------------------------------------------------------------------- Jancsika, mit csinál anyukád, ha van otthon hat szem krumplija, és hét ember
között akarja elosztani?
- Krumplipürét.
--------------------------------------------------------------------------- Szomszédasszony kölcsönadná a partvisát?

- Jaj, lelkem! Az uram megtiltotta, hogy bármit is kölcsönadjak, de
itt nálunk használhatja.


----------------------------------------------------------------------------

Mi van akkor, ha a török hóba köp?
Tél.
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REJTVÉNYEK
A lelkes rejtvényfejtők a megfejtéseiket névvel ellátva, december 13-ig, Luca napjáig, az aulában elhelyezett
HÖKI feliratú dobozba dobhatják be!

Lányneveket írtunk le (köztük ritka nevet és becenevet is), de összekeveredtek a betűk. Mi a
nevek helyes abc sorrendje?
1.INNAAMÁRA 2. SALATOR 3. BALKÁROG 4.ALAPOK 5. RABOKIS 6. TARAGAMÉR

A:415362 B:143562 C:413562 D:134652 E:143652
1. és 2. osztályosoknak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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~
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Vízszintes:
1. Milyen idő van nyáron?
2. Mindig a kispadon ülő rovar
3. Februári jelmezbál
4. Erdei agancsos állat
5. A szánkózás és
hóemberkészítés ideje
6. Piros, finom és édes gyümölcs
7. Ezzel szoktuk meglocsolni a virágokat
8. Szebb a páva, mint a …..
9. Ősszel hullik
Függőleges 5.:
Beküldendő megoldás

Összeállították:
 Németh Marci 6.c Borostyán;
 Őry-Kovács Anna 6.b Levendula
 Fodor Kincső, Skublics Zsófi 7.a
Mandula;
 Arányi Gréti, Horváth Juli,
Jancsó Brigi, Skublics Gyöngy,
Wehner Johanna 7.b Puli

3. osztálytól bármeddig…

1. 2. 3. 4. 5.
1. @ @ @
2. @ @
3.
@
4. @ @ @
5. @ @
@
6. @ @ @
7. @ @ @
8. @
9. @ @ @
10. @ @

6.

7.

8.

9. 10.

@ @
@ @ @ @
@ @ @ @
@ @ @ @
@ @ @

@
@
@
@
@

@ @
@ @ @

@
@

Vízszintes :
1. Szerencsét hoz (ha 4 levelű)
2. Robban
3. Mit mond a lufi?
4. Kodály Zoltán kortársának monogramja
5. Mik a kis vércsoportok?
(Rhesus majom)
6. Mi Winnetou kedvenc szava?
7. „Nekem 2 gigabájt, neked 2….”
8. Több versszakon átívelő költői kép
9. Emese fia 10. Mit mond a csöndet kívánó
ember?
Függőleges 4.:
Beküldendő megfejtés

26.
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Fekete István: Roráte

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit
hunyorognak, és még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanake, vagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak.
Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég
hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a
csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kis
lámpások imbolyognak, és mutatják, hova kell lépni, ámbár hiszen sár van mindenütt.
Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, s ez elég. Egyébként nem gondol rá
senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben, s a jószág betelelt.
Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, a tegnap gondja, mintha aludna, a mai még nem ébredt fel, s a falu
csak tiszta önmagát viszi hajnali misére.
A külső mozgás befolyik a templomba, s megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, s amikor már a
gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok, égi Magasok...”
Mise végére egészen bemelegedett a templom, majdnem otthonos lett, legalábbis így érezte ezt Baka
Máté az alszegből, de így érezte Hosszú Illés is – ugyanonnan –, bár ha tudták volna, hogy most egy
véleményen vannak, hát inkább nem érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között, kitartó,
régi harag, aminek már formája sem volt, nem is emlékeztek, hogy ló volt-e az oka vagy asszony,
mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás van, hát csak ülnek, sőt
Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de amúgy is ráér. Fél
szemmel odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem mozdul... Amilyen konok ember volt
világéletében – gondolja Illés –, azt akarja, hogy én menjek előbb, de abból nem eszel, pedig már a
gyertyákat is eloltogatta a dékány, azaz a harangozó, szóval a sekrestyés.
Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát belesüllyeszti a meleg nyakravalóba, és szeme szép lassan
lecsukódik.
– Nem! – ijedt meg. – Ezt igazán nem szabad – és Mátéra néz, aki – úgy látszik – elaludt.
– Ez hát el, a híres – mosolyodik el –, pedig három hónappal fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de
mégiscsak fiatalabb. Aztán milyen sárga a füle... akár a halotté...
– Jóságos Isten, csak nem lett vele valami?!...
Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról
–, csendesen odamegy, és kicsit borzongva megérinti Máté vállát:
– Hallod-e, Máté?
Máté felhorkan:
– No! – és néz Illésre, mint a csodára. – Te vagy az, Illés?
– Én hát, mondom, megnézlek, mert olyanformán ültél...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek mosolyognak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve, és szereti most Illést így
közel látni – már elmúlott.
– Na hál’ Istennek, hát akkor menjünk. – És egymás mellett kicsoszognak a templomból.
– Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel az egyik pufók angyal Szent Péterre, amikor az ajtó becsukódott.
Olyan meleg lett a szívem egyszerre.
– Két ember kibékült – mondja a főszent, és melegen sóhajt.
– Csoda! – suttog a kis angyal.
– Hát bizony, a mai világban...
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam.
A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a
kertekben puhán békét álmodnak a fák.
– Gyere be, Máté, régen voltál nálunk – mondja Illés –, lángost sütött a lányom...
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a lángos, Szentatyám?
A toronyban ekkor ütött hetet az óra, s ettől a földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a
mosolygás mintha ott maradt volna az arcukon.
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KARÁCSONYI REJTVÉNYEK
kicsiknek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.
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Vízszintes: Megfejtendő és beküldendő szavak
1. December 6.
2. Olyan szó, melynek M az eleje és ÉZ a vége 
3. 4 ízű karácsonyi sütemény
4. A legnépszerűbb karácsonyi sütemény
5. Téli sporteszköz
6. „Rezeg, mint a miskolci….”
7. joulu – magyarul
8. Ő hozza karácsonykor az ajándékot
9. A sapka „párja”
10. Akkor jó, ha meleg…
11. Hangszer, mely jelzi az angyal jöttét
Függőleges 6.:
Megfejtendő és beküldendő megoldás
Alkotók: Arányi Gréti és Wehner Johanna 7.b Puli Mackós képek: Skublics Gyöngy 7.b

nagyoknak
1.
1.
2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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15.
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KARÁCSONY
különféle nyelveken:
Vízszintes 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. - beküldendő megfejtés
1. franciául 2.angolul 3. olaszul
4. spanyolul
6. németül 7. magyarul




  




5. finnül

Függőleges 8.: latinul – beküldendő megfejtés
Alkotók: Horváth Juli és Fürjes Panka 7.b Puli
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Áldott, boldog, békés KARÁCSONYT
Kíván Minden kedves Olvasónak a szerkesztőség:
Őry-Kovács Anna 6.b,Tóth Levi 6.b, Németh Marcell 6.c, Zelena-Kovács András 6.c,
Fodor Kincső 7.a, Skublics Zsófi 7.a,
Andréka Ágoston 7.b, Arányi Gréti 7.b, Fürjes Panka 7.b,
Horváth Juli 7.b, Prőhle Janka 7.b, Ramocsai Kata 7.b,
Skublics Gyöngy 7.b, Wehner Johannna 7.b
Kondás Balázs (szerkesztő és tördelő)
Kassné Páni Judit (főszerkesztő)
Köszönet a rengeteg segítségért Adrienn, Ági, Eszter, Éva, Judit,
Kata, Melinda, Nóra és Viki néninek, Attila és Levi bácsinak
és természetesen a segítőkész Szülőknek!!!

Juhász Gyula: BETLEHEMES ÉNEK
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este
A jászol szalmán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, kedves bambínó.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá:
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény,
S az istállóban várt födél reájuk.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok fölött.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!

Ó, emberek, gondoljatok ma Rá!

