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Az emberiség fejlődése hihetetlen ütemű, 
minden egykori álmot felülmúló. A 
legmerészebb fantázia is ólomlábakon 
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Karácsonyi szellő 
 
Hí a karácsony, csalogat a szellő 
Csillag száguld az égen, 
A sok gyermekszem örömet üzen. 
A felnőttek már rég alszanak, 
Míg a gyerekek gyertya mellett virrasztanak.  

Itt az angyal! 
Itt a lélek!  
Öröm ez minden emberi lénynek. 
 
 

 

Albert Kincső és Püspöki Teodóra 
  

 

A Bay Zoltán Általános Iskola suliújságja 1. évfolyam 1. szám 

 

 



Az ékszerbolt rejtélye 
 

   Egy kamera nélküli ékszerbolt. Egy feldúlt ékszerbolt. Egyenlő: egy 

kirabolt ékszerbolttal, nuku nyommal együtt. Legalábbis szerintem. 

De… az apukámnak nem épp ez a véleménye. Hagyjuk is. 

   A nevem… ez államtitok. Inkább a fedőnevemet mondom, a vörös 

démon (Demy). Önjelölt nyomozó vagyok, annak ellenére, hogy még 

iskolába járok. Pár mondattal ezelőtt már megemlítettem az ékszerboltot. 

Első nyomozásom színhelyét. 

   Az kérdéses épületet kirabolták. Tudom, már ezt is mondtam. Minő 

váratlan. De hagyjuk. Az esetet hajnali öt órakor jelentették egy közeli 

telefonfülkéből, természetesen névtelenül. 

   Apukámat - mivel felügyelő - rögtön kirendelték a helyszínre. Késő 

este jött haza, szóval azonnal ágynak dőlt, és pár pillanat múlva már az 

igazak álmát aludta. A néhány aktát, amit hazahozott otthagyta a 

táskájában. Nekem pedig nem volt más dolgom, mint megvárni, hogy a 

családom többi tagja is nyugovóra térjen. Ezután akcióba lendültem. 

   Előszedtem az aktákat - szám szerint ötöt - és elkezdtem 

áttanulmányozni őket. 

   Az első a kirabolt ékszerbolt esetét tartalmazta. Nem mondtak benne 

többet, mint amit már elárultam. 

   A többi akta mind, egy-egy személyé volt. Kelemen Géza, Filéy Aletta, 

Trepton Tesla és Atoll Pál. Meg van a négy gyanúsított. 

   Gyors átfutottam az összes iratot, majd elkezdtem kiagyalni a Tervet. 

Mást is be kellett vonnom az ügybe. Az osztály másik önjelölt 

nyomozóját. 

 

   Ez a nap, nem Axel napja volt. Kapásból, három tantárgyból őt 

feleltették. A röpdolgozatokról pedig ne is beszéljünk! Katasztrófa! De 

ez még nem minden. Pont aznap szökött meg a kutyája, valamint közel 

egy órát késett a suliból, mert lerobbant a busz. Hogy mindezt honnan 

tudom? Mint már említettem önjelölt nyomozó vagyok. 

   Azonban Axel ekkor még nem tudta, hogy ez még csak a kezdet. Az 

aznapi megrázkódtatásoknak még cseppet sem volt vége. 

   Ebéd után találta meg az üzenetemet a táskájában, amit az 

uzsonnaszünet ideje alatt csempésztem bele. Nem hiszem, hogy túlzottan 

örült neki. De szerencsére megjelent a találkozó helyén. 

 - Mit akarsz? - ezzel kezdte. Mégpedig rögtön.   



- Hallottál már a kirabolt ékszerboltról? - vágtam bele. Már épp válaszra 

nyitotta volna a száját, de megelőztem.  - Nos, hát maradjunk annyiban, 

hogy vannak róla bizonyos információim. A gyanúsítottak, a tetthelyen 

lévő bizonyítékok… 

 - Azt akarod, hogy segítsek - szakított félbe türelmetlenül. 

 - Hát, mondhatjuk úgy is. Na? 

Pár nagyon hosszú pillanatig gondolkodott majd… 

 - Nem - mondta, nekem pedig leesett az állam. Ez teljesen 

megváltoztatja a Tervet. Az pedig nem túl jó. - Csak vicc volt! - nevetett 

fel, elképedt arcom láttán. 

 - Haha - válaszoltam megkönnyebbülten. - Akkor irány az első 

gyanúsított! 

 - Most azonnal? - nézett nagyot Axel. 

 - Ja - feleltem széles vigyorral az arcomon. - Let’s go! 

 

   Mi tagadás elég hamar odaértünk. Útközben pedig megtárgyaltuk, 

hogy nem Kelemen Géza a tettes, mert, mint az most kiderült, Axel 

ismeri. Ettől függetlenül még lehetne ő az elkövető, csakhogy a bűntény 

napján náluk vacsorázott és ivott pár pohárral. Részegen pedig nem lehet 

ennyire profin kirabolni egy ékszerboltot. Még akkor, se ha száz méteres 

körzetben egy árva kamera sincs. Ja, és megbeszéltük, hogy következő 

mesével állunk elő: újságírók vagyunk és információt gyűjtünk a közeli 

kastélyról. Egész hihető. Filéy talán elhiszi. Vagy legalábbis remélem. 

   Egy hatalmas ódon ház előtt álltunk meg. Oldala kővel volt kirakva, az 

ablakai körül pedig díszes faragások ékeskedtek. 

   A kapunál megnyomtuk a csengőt, majd vártunk. Mégpedig jó sokáig. 

 - Itthon van ez egyáltalán? - filozofált Axel.  - Mert ha nem, akár haza is 

mehetnénk. Majd visszajövünk később - próbálkozott. 

 - Maradunk - jelentettem ki. Megint becsöngettem. Semmi. Na, most 

untam meg a várakozást. - Bemegyünk. 

   Meg sem vártam, hogy mit mond, már lendültem is át a nem épp 

magas fakerítésen be az udvarra. Átrohantam a két centisre vágott zöld 

gyepen, majd megkerültem a hatalmas házat és elértem a bejárati ajtóig, 

ami tárva nyitva állt. Összehúztam a szemöldököm. Valaki megelőzött 

minket. 

   Axel ekkor ért oda mellém. Ő is szemügyre vette az ajtót, majd - még 

mielőtt bármit is mondhattam volna a rejtőzködő ellenségről és a rossz 

időzítésről, - bement. Én pedig követtem.   



Totális káosz uralkodott. A konyhában az asztal feldöntve, a székekkel 

egyetemben. A földön egy tálca süti kapott helyet, mégpedig szanaszét 

mindenfele. A hűtő teljes tartalma a földön hevert. És ez még csak a 

konyha volt. 

   A nappaliban az összes festményt és a rózsaszín tapétát leszaggatták. 

Az üvegasztal összetörték. A televízió képernyője is teljesen betört. A 

kanapét gyakorlatilag szétcincálták. 

   Axel feltűnően nagy figyelemmel szemlélte a süteményt. 

 - Ugye azt nem akarod megenni? - kérdeztem. 

 - Kösz - felelte sértődötten. - Ez itt egy nyom. 

 - Ööö… oké - bólogattam miközben a következő járt a fejemben: biztos 

elment az esze. Talán túlzottan megviselte, hogy elszökött a kutyája vagy 

a marslakók kiszippantották az agyát és… 

 - És nem, nem vagyok agyilag zokni - olvasott a gondolataimban. Erről 

is csak a marslakók tehetnek. - Ezt a sütit több mint másfél napig hagyni 

kell, hogy álljon. Különben puff! Összeseik. Viszont ennek itt, azon 

kívül, hogy már vagy egy órája itt hever a földön, semmi baja. Tehát ezt 

a süteményt körülbelül akkor készítették mikor a rablás történt. Ez pedig 

azt jelenti, hogy… 

 - … nem Filéy az elkövető - fejeztem be a mondatot. 

 - Ez így igaz - szólalt meg mögöttünk egy reszelős hang. 

 
Serfőző Anna 

 

Folytatás következik… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A kirándulás 
 

 

   Az 5.a kirándult Dec. 6-án. Először a GYIK-be mentünk ahol sok-sok 

játék várt minket: Xbox, csocsóasztal, társasjátékok stb. Azután a 

vármúzeumba látogattunk el. Ott sok érdekességet láttunk: sütőház, 

éléskamra, a várszobák. Az osztályunknak a legfélelmetesebb a 

kínzókamra volt. 

 

 

Nagyon jól éreztük magunkat! 
Gyepes Csenge  Gabriella  5.a 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adventi készülődés 
 

Advent közeledtével az iskolában kihirdették, hogy kézműves 

díszeket, koszorúkat lehet készíteni a gyulai nagyvásárra. Sokan 

készítettek szép tárgyakat, amiket később behoztak az iskolába. A 

kézműves tárgyakat elvitték az adventi vásárra és sokat el is adtak belőle. 

A megmaradt díszeket, amiket nem adtak el pedig újra beárazták. 

A 19.-ei karácsonyi ünnepségen fogják eladni zsákbamacska 

formában. 

 
Kiss Henrietta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adventi kirándulás 
 

 

Hajnalban otthonról indultunk, még félig kómásan, de 

felszálltunk a korai vonatra, és Csabán már le is szálltunk. Mikor a pesti 

járaton is elhelyezkedtünk, mindenki elfoglalta magát, mert nagyon 

hosszú út várt még ránk.    

Megérkeztünk Pestre, majd a múzeum felé vettük az irányt. Az 

idegenvezetőnk kísért minket a fővárosban. Busszal mentünk 

mindenfelé. A Hadtörténeti Múzeum után a halászbástyához mentünk, 

ahol a tájban gyönyörködhettünk. Szemben velünk a Parlament 

helyezkedett el. Ezek után a buszon elfogyasztottuk ebédjeinket, hiszen 

már dél körül futott az idő. Végül az adventi kirándulás legfőbb 

helyszínére értünk: a Vörösmarty téren lévő adventi vásárba. Ott 

mindenki elfoglalhatta magát: ki bement egy gyorsétterembe, ki 

karácsonyi ajándékot vett, mások kávéztak. Órákat töltöttünk 

nézelődéssel, később az adott időben találkoztunk, majd a 

vonatállomásra mentünk.  

A vonaton mindenki csalódottan bámult. Hogy miért? Mert nem 

fülkés vagont kaptunk. Indulás után voltak, akik közösségi oldalakat 

frissítettek, mások beszélgetéssel ütötték el az időt. Mikor megérkeztünk 

Békéscsabára, akkor már mindenki hazavágyott, a puha ágyikókba. 

Felszálltunk a gyulai járatra, s tíz perc múlva le is szálltunk. A szülők a 

vonatállomáson vártak minket. Ezután a jó nap után pedig mindenkire 

ráfért a pihenés. Azt hiszem, ez a nap minden diáknak, tanárnak 

emlékezetes marad. 

 
Horváth Csenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A mi betlehemünk 
 

   A karácsonyi ünnepkör legbeszédesebb szimbóluma a betlehem, 

melynek helyi története hosszú évekre nyúlik vissza.  

   Gyulaváriban az idén először valósult meg a közös összefogás erejével. 

A helyi vállalkozók támogatásával, az óvoda segítségével, a szülők és 

iskolánk tanárainak, diákjainak lelkes munkájával készült el a mi kis 

betlehemünk. A szalmabábukat a felajánlott textíliákba öltöztettük, a 

színek kiválasztásában pedig igyekeztünk a szereplők tulajdonságait is 

megjeleníteni. A közös alkotás vidám hangulatban telt, összehozta a 

pedagógusokat, diákokat, szülőket.  

   Várinak az ünnepi hangulatát emeli, s jól jelképezi a szeretetet és az 

összefogást. 
 

Adventi vásár 
 

   Iskolánk az elmúlt hetekben olyan volt, mint egy Mikulás-gyár.  

   A meghirdetett adventi versenyre minden osztály nagy lelkesedéssel 

készült. Feladatunk az volt, hogy minél ötletesebb és mutatósabb, saját 

készítésű karácsonyi díszeket alkossunk. A legtöbb és legkreatívabb 

műveket a 4.a osztályosok készítették, így a versenyt és a tortát ők 

nyerték. GRATULÁLUNK! De a többi osztály is remekelt. A tanulók, a 

tanáraink és a szülők által elkészített gyönyörűségeket a városi adventi 

vásáron értékesítettük. A vásárfiákból befolyt összeget a tavaszi családi 

napra fogjuk fordítani.  

Köszönjük mindenkinek a részvételt!                     Ungor Petra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ajánló 
 

Unatkozol karácsonykor? Itt van tőlem hat tipp, amivel elütheted az időt.  

            

Film: 

Reszkessetek betörők: Ha örök klasszikusra vágysz, akkor tévedj el 

ismét Kevinnel New York-ban. 

 

Grincs: Nosztalgiáznál Kevin nélkül? Látogass el Grincshez, a karácsony 

legnagyobb ellenzőjéhez! 

 

   
            

 

 Könyv 

 Leiner Laura: Akkor szakítsunk: Itt olvashatsz mindent, ami nem 

szokásos, karácsonyi balhétól kezdve, szilveszteri bonyolult estékig.  

James Dashner: Az Útvesztő: Túl akarsz lépni a karácsony hangulatán? 

Ha felcsapod Az Útvesztőt, nem csak a karácsonytól szabadulsz meg, 

még egy másik világba is átléphetsz.  

           

Zene: 

Wham!- Last Christmas: Ez a zene garantáltan előhozza belőled a hűvös, 

decemberi szentesték érzését. 

We wish you a merry christmas: A fa alatt egy forró csoki mellé 

tökéletes párosítás. 

 
Kneifel Anna 

 

 



Téli bakancslista: 
 

□ Forró csokit kortyolva nézni a hóesést. 

□ Feldíszíteni a lakást, és a karácsonyfát. 

□ Sétálni egyet a kivilágított belvárosban. 

□ Hóembert építeni.  

□ Hógolyó csatát vívni.  

□ Szánkózni. 

□ Vastag zokniban élvezni az otthon melegét. 

□ Karácsonyi dalokat hallgatni/énekelni. 

□ Havat lapátolni. :D (Ha lesz hó.)  

□ Ajándékokat bontogatni. 

□ Madáretetőt kitenni, madarakat etetni. 

□ Meleg habfürdőt venni.  

□ Együtt lenni a családdal. 

□ Gyertyát gyújtani. 

□ Belefeledkezni egy jó könyvbe. 

□ Tartani egy jó szilveszteri bulit. 

 

Sok sikert!!! 
Mészáros Nóra 
 

 

 

 



 

 

Az iskola „Mikulása” 
Ebben a tanévben 8. osztályos tanuló: Kovács Fruzsina lett az iskola 

mikulása. 

Interjút is készítettünk vele, ezeket kérdeztük tőle:  

 

-1.: Mit szóltál a feladatokhoz? 

•Tetszettek csak volt néhány, ami nehéz volt, mint pl.: amikor a gyerekek 

által írt levelek kiolvashatatlanul voltak írva. 

 

-2.: Milyen volt egyedül lány „mikulásnak” lenni? 

• Volt, hogy én voltam egyedül lány, és én az egy szem lány 

megnyertem, persze szuper segítőim voltak. 

 

-3.: És mit szólsz ahhoz, hogy benne leszel a suli újságban? 

•Örülök neki! XD 

 

-4.: Hogy érezted magad? 

•Nagyon jól éreztem magam. Minden nagyon jó volt, szuper feladatok 

voltak. 

 

-5.: Mely feladatok nyerték el a tetszésedet?  

•Mikulás csomagba pakolás. 

•A dobozba belemászás. 

•Szaloncukor dobálás.  

 

-6.: Mit szóltál ahhoz, amikor megszavaztak „Mikulásnak”? 

•Örültem neki! :D 

 

-7.: Szeretnél-e még „Mikunéni” lenni? 

•Egyelőre elég a Mikulás szerepből.  

 

-8.: Táncoltál a suli discon? 

•Igen, táncoltam! 

 



-9.: Mit szólsz ahhoz, hogy valószínűleg ebben a tanévben nem lesz több 

suli disco? 

•Nem örülök neki. 

 

-10.: Szerinted milyen volt idén a Mikulás buli, suli disco?  

•Szerintem jól sikerült. :)  
Mészáros Nóra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minden évben várakozással és örömmel díszítjük a fát. 

Gömbökkel, csillagokkal, girlanddal és sok más egyébbel.  

Vajon tudjuk, hogy melyik dísznek mi a jelentősége? 
 

 

Fenyőfa: az örök életet szimbolizálja. A zöld szín és az, hogy örökzöld 

fáról van szó, az új élet, az örök élet reményét szimbolizálja.  

Angyalkák: Kék, piros, fehér és lila ruhában, négy vasárnapon át 

egymást követve érkeznek meg a Földre advent angyalai, a szeretet 

hírnökei. 

Csúcsdísz: többnyire csillag formájú, a jó hír hordozója. Ez az a csillag, 

ami hírül hozta a keleti bölcseknek, hogy hol születik meg Jézus. 

Gyertya: a fény szimbóluma. A keresztények szerint Krisztus jelképe.  

Gömb: a teljesség. A bolygók, égitestek és a csillagok, amik az 

univerzum végtelenségét, törvényeit jelképezik. A gömbök színeinek is 

jelentése van!  

Színek: Arany: a gazdagság színe. Ezüst: az odaadás, önzetlenség színe. 

Piros: a termékenység és az élet színe. Fehér: a tisztaság, az ártatlanság 

színe. Zöld: a remény, az élet színe. 

Angyalhaj:  a titok, a megfoghatatlan szimbóluma. Az angyalhaj 

finomsága és fátyolszerű átlátszósága a misztikus hangulatot erősíti, ami 

karácsonyt körbelengi. Azt jelképezi, hogy nem láthatunk, nem érthetünk 

meg mindent.  

Girlandok: különböző színű girlandok fonják be az életfát, akár a kígyó. 

Ők emlékeztetnek bennünket az „eredendő bűnre”. 

Szaloncukor: az édes íz az égiek ajándéka. A finomság emeli az ünnep 

hangulatát. Ez a modern kori szokás nem tartozik szorosan a 



hagyományos szimbólumokhoz, mégis elengedhetetlen része lett a 

karácsonyfa-díszítésnek. 

Dió és alma: a „Tudás fája”, az „Életfa”.  A tudás megszerzésére 

emlékeztet bennünket a fára kötött alma. A dió is bölcsesség-jelkép. Az 

emberi agyhoz hasonlatos mintázatú. A jövendő nemzedékbe vetett hitet 

is jelképezi. Az aranyalma és az aranydió a fénylő bölcsességet hozza el 

hozzánk. 

Apró figurák, mézeskalács díszek: kicsiny játékszerek a gyermekkor 

csodáját, az önfeledt örömet, játékosságot tanítják nekünk.  

Csillagszóró: a betlehemi csillag kicsinyített utánzata. Az a fényes 

csillag, ami megmutatta a Megváltó születési helyét, olyan szimbólum, 

ami a reményt és a jó hírt testesíti meg. A csillagszóró pici csillagai ezt a 

reményt és derűt elevenítik fel. 

Csengettyű: a kis harangocska jelzi, hogy „megérkezett az angyal”. 

Hangja hozza meg a karácsony hangulatát sok családnál. A csengettyű 

hangja rezgésbe hozza a levegőt, ezzel jó energiákat teremt.  

                                                                                    Ungor Petra 

                      

 

 

 

 

 

 



Újévi babonák 
 

 
•Aki újév napján édeset eszik, annak egész éve édes 

lesz. 

 

•Étkezésnél részesítsük előnyben a szemes terményeket (lencse, rizs, 

köles), mert a sok apró mag pénzbőséget jelent az elkövetkezendő évben. 

 

•Újév napján az üres zsebek, szekrények vagy polcok látványa a 

következő évre szegénységet vetítenek előre, ezért a kamrát, zsebeket 

meg kell tölteni, a pénztárcákat tele kell rakni pénzzel, hogy az év során 

ez legyen a jellemző. A pénzhez jutási esélyeinket növelhetjük, ha 

szilveszter éjjelén pénzérmét kötünk madzagra, kilógatjuk az ablakon, 

majd éjfél után a madzag segítségével behúzzuk a házba. 

 

 

 

Külföldi babonák 
 

•Nem szerencsés dolog újév napján hagyni, hogy a tűz kialudjon, és ollót 

használni, mert aki ezt teszi, elvágja a szerencséjét. Újévkor disznót kell 

enni, hogy kitúrja a szerencsét, szárnyast semmiképp, mert azok 

elkaparják. Pontban 12 órakor 12 korsó sört kell meginni, hogy az új 

évben szerencsések legyünk. (Svájc) 

 

•Amint az újév elkezdődik, minden órát fel kell húzni a házban. 

(Görögország) 

 

•Éjfélkor 12 szőlőszemet kell megenni, és újév napján új, piros alsó és 

felsőruhát kell viselni, a megunt, régi dolgokat egyszerűen ki kell tenni 

az ablakon, és a pénztárcába lencsét kell tenni. (Olaszország) 

 

•Az ünnepi asztalterítő alá pénzt kell tenni. (Szlovákia) 

 

•Balszerencsét jelent, ha az új naptárt előre kiakasztjuk, vagy előre írunk 

a jövő évi határidőnaplóba. (Anglia)  



•A szilveszteri álmunk beteljesedik, ha elalvás előtt rózsafüzért vagy 

megszentelt tárgyat teszünk a párna alá. (Bajorország) 

 

•A bejárat felé szalmaköteget kell feszíteni, hogy távolt tartsuk a rossz 

szellemeket, és újévkor egy jót kell nevetni, hogy jól induljanak a 

dolgok. (Japán) 

 

•Az újévi kívánságokat 12 papírdarabra kell felírni, és amikor elkezdi 

ütni az óra az éjfélt, gyújtsuk meg a papírdarabokat. Az teljesül, ami a 

11. ütésnél még nem égett el. (Fehéroroszország) 

 

•Támasszunk lapátokat, gereblyéket és rostákat a házfalhoz, hogy 

védelmet nyerjünk a gonosz ellen. (Korea) 

 

•Ajánlott imádkozni az ősökért, vadászni és halászni. De nem ajánlatos 

boldogságért imádkozni, házasságot kötni, kerülendők a ház körüli 

javítások és építkezés elkezdése. Aki újév napján söpör, az kisöpri a 

házból a szerencséjét.  (Kína). 
Ferenczi Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Könnyű karácsonyi receptek 
 

Forró csoki: 
 

Hozzávalók: 

- 100 g étcsokoládé 

- 500 ml tej (lehetőleg zsíros) 

Elkészítés: 

1. A csokoládét darabokra vágjuk. A tejet lassú 

tűzön néhány percig melegítjük, majd beletesszük a 

csoki darabokat. 

2. Épphogy felforraljuk, közben folyamatosan 

kevergetjük, hogy a csokoládé felolvadjon a forró 

tejben. 

3. A végén habosítjuk. 

 

Díszítés: 

   Ez a te fantáziádra van bízva. Én tudom ajánlani azt, hogy: a forró 

csokira nyomsz rengeteg tejszínhabot, rá a habra szórsz egy kis csoki 

darabokat vagy akár fahéjat is-----> bele egy szívószál és NYAMM-

NYAMM-NYAMM ihatjuk is! :D 

 

 

Puha mézeskalács: 
 

Hozzávalók: 

- 28 dkg liszt 

- 10 dkg vaj (lehetőleg 

puha) 

- 2db tojás 

 - 1 ek. méz 

- 18 dkg porcukor 

- 1 kiskanál szódabikarbóna 

- őrölt fahéj 

- reszelt narancshéj 

- fűszerkeverék 

Díszítés: ízlés szerint.   



Elkészítés: 

    A puha vajat a porcukorral összekeverem, hozzáadom a 2 tojást, az 1 

evőkanál olvasztott mézet, majd a szódabikarbónát és a lisztet. Végül 

beleteszem a fűszereket. Minimum 1 órára a hűtőbe teszem a tésztát, de 

lehet akár 1 napra is. 

   Különböző figurákat szúrok ki a kb. 5 mm-re sodort tésztából, és 

előmelegített sütőben megsütöm (180 Celsius fok). 
                                                                                            Mészáros Nóra 

Jó étvágyat hozzá! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi szellő 

 
Hí a karácsony, csalogat a szellő 

Csillag száguld az égen, 

A sok gyermekszem örömet üzen. 

A felnőttek már rég alszanak, 

míg a gyerekek gyertya mellett virrasztanak. 

Itt az angyal! 

Itt a lélek! 

Öröm ez minden emberi lénynek. 

 
Albert Kincső és Püspöki Teodóra 

 
 

 

 



Szlávikné Mári Zsuzsanna 

Interjú 

 

 
Melyik iskolába tanít/tanított? 

    1997. február 1.-jén a Sarkadkeresztúri Általános Iskolában tanítottam, 

másfél évig. Azután mentem Sarkadra a 2. számú iskolába, ’98-ban július 1-jén. 

2004. július 31-ig dolgoztam, akkor kerültem a Sarkadi Gimnáziumba, ahol 

2016. augusztus 30-áig tanítottam. 2016. augusztus 30-ától mentem a 

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskolába, ahol a pályám legcsodálatosabb 

évét töltöttem. 2017. júliusában Gyulán kaptam lehetőséget dolgozni és a 

Dürerben kezdtem, és ezzel párhuzamosan a Bayban is. 

 

Mi késztette arra, hogy magyar tanár legyen, és mondjon pár dolgot a 

magyar nyelv szépségéről? 

   Amióta az eszemet tudom, pedagógus akartam lenni. Mikor kicsi voltam, a 

nagymamám nip babáival játszottam, méghozzá úgy, hogy leültettetem őket, 

eléjük tettem egy könyvet, és tanítottam. Hogy magyar szakos tettem, annak 

köszönhető, hogy nagyon szerettem olvasni, és ezért adódott, hogy a 

matematikát nem annyira szerettem. Nekem azért ez a szép, mert ezt tanuljuk az 

anyukánktól, s nekünk az a legszebb. 

 

Gyermekkorában mi volt a kedvenc tantárgya? 

Szerintem a magyar volt a kedvencem mindig is, meg az ének. 

 

Mikor van önnek a születésnapja? 

 Március 10.-én. 

 

Mi a kedvenc filmje? 

Az első „Üzenet a palackban”  

A második „Az élet szép. 

    

 Mi a kedvenc hobbija? 

 Nincs hobbim. 



Mi a kedvenc sportja? 

Hogyha művelni kell, röplabdázni szerettem, ha nézni kell, akkor a torna és a 

jégtánc. 

 

Mi a kedvenc édessége? 

Madártej, ahogy a nagymamám csinálja. 

 

Mi a kedvenc verse? 

Móra Ferenc: A hegedű. 

 

 Ki a kedvenc magyar írója? 

Móricz Zsigmond. 

 

Mit gondol a március 15-éről? 

Soha nem szabad elfelejteni, hogy voltak olyan hősök a magyar történelemben, 

akik az életüket is feláldozták a hazáért. Róluk meg kell  emlékezni. 

 

Mi a kedvenc ünnepe? 

A karácsony, mert szeretem látni, ahogy a gyerekeim örülnek az ajándékoknak. 

Nem hiába mondják a szeretet ünnepének. 

 

Mi a kedvenc állata?  

Tök mindegy, milyen állat, csak legyen kicsi és szőrös. 

 

Melyik országba menne a legszívesebben nyaralni? 

Olyan országba, ahol süt a nap, és meleg van. Görögország. 

 

Hova költözne legszívesebben? Hegyes vidék, esetleg tengerpart? 

Tengerpart, mert nem szeretem a havat. Görögország. 

 

Mivel menne? Repülő, kocsi, hajó?  

A kocsi a legjobb.  

 

Melyik a kedvenc évszaka? 

A kedvencem a nyár, de a többit is szeretem. 

 

 



Azt mondják, a magyar egy ősi nyelv. Ön mit gondol erről? 

 A magyar egy ősi nyelv, de vannak nála régebbiek. Viszont elég nehéz egy 

nyelv. 

 

 

Mit gondol a Bay suliról? 

 Nagyon kedvesek a gyerekek, mindegyik osztály aranyos, van pár rosszabb, de 

igazából ügyesek. A tanárok is nagyon segítőkészek és kedvesek. 

 

 

Ha lehetne, melyik tantárgyat szüntetné meg? 

Én nem osztályoznám a testnevelést, az éneket, meg a rajzot. Az a lényeg, hogy 

szeressük csinálni! 

 

Horváth Csenge, Albert Kincső Dorottya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi Boldogság 
 
Itt a szenteste,  

A kis Jézus születése. 

Hó fedi a tájat, 

Megvalósul minden gyermek álma. 

 

Világít a karácsonyfa, 

Minden angyal körültáncolja. 

A családi szeretet gyönyörű, 

Az ajándék is elképesztő. 

 

Szánon jön a Mikulás, 

A gyerekek dalukat dalolják. 

Régen várt ünnep a karácsony, 

Együtt sütjük a mézeskalácsot. 
 

Horváth Csenge 

 

 



Bay emlékszoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén ősszel nyitott meg itt Gyulaváriban a Bay emlékszoba, a 

tudós szülőházával szemben, a könyvtár mellett. Az ünnepélyes 

megnyitón iskolánk néhány diákja is részt vett, valamint egyes tanulók 

Bay életéről tartottak egy kis előadást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott a polgármester, 

melyben így fogalmazott: 

„Bay szellemisége hazaköltözött.” 

 

Az emlékszobában érdekes képek, eredeti újságcikkek és tárgyak 

kaptak helyet, melyek segítségével a nézelődő megismerheti a Hold-

radart feltaláló fizikus életét. 
Serfőző Anna, Ferenczi Gabriella 

 



A papagájok 
 

 

A papagájfélék/élettartam: 

- Hullámos papagáj: 5-8 év 

- Jácint kék ara: 50 év 

- Tirika papagáj: 15 év 

- Kakapó: 95 év 

 

A papagáj elnevezés az arab „babbagá” szóból származik, melynek 

jelentése „fecsegő”. 

 

Tirika papagáj: 
Brazíliában az esőerdők hazájában fordul elő az Atlanti-

óceán partvidéke mentén. 

Testhossza 23 cm, testtömege 65 g. Tollazata zöld. 

 

Papagáj IQ: 
    A papagájok intelligenciája igen nevezetes. 2008-ban például egy tokiói 

arapapagáj úgy tett szert hírnévre, hogy fél perc alatt szétszedett egy 

ördöglakatot. Olykor még összetett kérdések megválaszolására is képesek. 

 

Megjelenésük: 
   Általában feltűnő színekben pompáznak. Zöld, sárga, piros, kék, fehér… 

szivárvány összes színében tündökölnek a papagájok. Mégis az öld a 

legjellemzőbb. 

 

Evés, papagáj módra: 
   A legtöbb papagáj nemcsak arra képes, hogy egyik lábával megragadja 

táplálékát, de azt lábával a csőréhez is tudja (és szokta) emelni, ami más 

madaraknál nagy ritkaság.  

 

   A papagáj kitűnő társ lehet unalmas óráink alkalmával. Rengeteg szót 

meg lehet neki tanítani. Sőt, talán még a „Despacito”-t is képesek 

megtanulni. 

 
                                                                                              Karsa Gréta 

 



Tegyük fel, hogy éjszaka sétálsz egy sötét sikátorban, majd kiáltást 

hallasz. Mit teszel? 
a) Elővigyázatosságból távol tartod magadat a helytől, és ha nem hallasz új 

kiáltást, inkább elszelelsz. 

b) Pár pillanat alatt mérlegelsz, de bízol magadban, és kivont pálcával 

megnézed, mi történhetett. 

c) Gyorsan meghúzod magadat, és megpróbálod kiagyalni, melyik varázsige 

lehet a leghatásosabb fegyvered. 

d) Gondolkodás nélkül megnézed, mi történik, hiszen lehet, hogy segítened 

kell. 

 

Szerinted az alábbi tulajdonságok közül melyik felsorolás a 

fontosabb? 
a) Ravaszság, versenyszellem, sikerorientáltság. 

b) Türelmesség, becsületesség, sportszerűség.  

c) Bölcsesség, tudásszomj, kíváncsiság.  

d) Bátorság, rátermettség, tettrekészség. 

 

Ha választanod kellene, melyik 

elvarázsolt tájon barangolnál? 
a) Egy tó mélyén, misztikus hajóroncsokkal és úszó növényekkel körbevéve. 

b) Egy földalatti barlangban, ami tele van különleges cseppkövekkel és 

tekergőző növényekkel. 

c) Hatalmas, lebegő fák között, amiket napfényszínű hidak kötnek össze. 

d) Kényelmes, kerek felhőkön, amik pihe-puha párnákra emlékeztetnek. 

 

Mit gondolsz, melyik tanóra tudná lekötni a figyelmedet? 
a) Az, amelyik megtanítana arra, hogyan készíthetek különféle bájitalokat, 

amikkel aztán kedvem szerint alakíthatom az életemet. 

b) Olyan tanórát választanék, ami során megtanulhatnám, hogyan kell gondozni 

és felhasználni a leghasznosabb növényeket. 

c) Számomra az az óra lenne a leghasznosabb, ahol az alapvető – ám 

leglényegesebb – bűbájokat megtanulhatnám.  

d) Amelyiken megtanulhatom, hogyan tűnhetek el 

mások szeme elől, vagy ölthetek 

különleges formát. 

 

 

 



Az ünnepi vacsorán négy különleges desszertet készítettek a 

házimanók. Melyikből vennél a legszívesebben? 
a) A csoki kondérból, amiben ezüst és zöld színű finomságok sorakoznak. 

b) A mézszínű szökőkútból, amibe étcsokoládés epret kell mártogatni. 

c) A sűrű, pudingszerű édességből, ami finom csoki illatot áraszt, és tele van 

érett szilvákkal. 

d) Az arany és vörös szikrákat szóró, pattogó cukorkákkal megbolondított 

bonbonokból. 

 
Ha a legtöbb válaszod a) akkor a Mardekárba kerülnél. 

Hogyha agyafúrt s ravasz vagy,  

ne is tekints másra:  

A Mardekár való neked.  

Ott lelhetsz sok társra. 

 

Ha a legtöbb válaszod b) akkor a Hugrabugba kerülnél. 

Hugrabugnak nyájas népe. 

Békés, igazságos. 

Oda mész, ha türelmes vagy, 

s jámbor – ez világos.  

 

Ha a legtöbb válaszod c) akkor a Hollóhátba kerülnél. 

A bölcs öreg Hollóhátban,  

éles elmék várnak.  

Kiknek a tanulás kaland,  

oda azok járnak. 

 

Ha a legtöbb válaszod d) akkor a Griffendélbe kerülnél. 

Ha vakmerő vagy s hősi lelkű, házad Griffendél. 

Oda csak az kerül ki semmitől se fél. 

 

Roxforti kvíz 
 
 

 

 

 

 

 

Fárasztóóó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PP 

 

77 üveg sör 

- az életkorod 

+40 forint 

= a születési éved ! 

 

( Felnőttekkel működik igazán, mert 

ők már ihatnak sört és 2000 előtt 

születtek …. ) 

Ha véletlenszerűen válaszolsz 

erre a tesztkérdésre, mekkora 

az esélyed a helyes válaszra? 

 

A) 25 % 

B) 50 % 

C) 60 % 

D) 25 % 

  



Exkluzív karácsonyi viccek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A japánok és a Mikulás 

 - Miben különbeznek a 

japánok és a Mikulás? 

 - A japánok nindzsák, a 

Mikuláson meg van zsák. 

Két szöszi beszélget 

 

- Képzeld, az idei 

karácsony pénteki napra 

esik. 

- De remélem nem 13-

ára! 

A fa alatt 

 

A skót kisfiú megkérdezi 

az apjától: 

- Apa, mi lesz 

karácsonykor a fa alatt? 

- Parketta, kisfiam. 

Győr-Budapest út 
 - Mondja mennyi ideig tart az út 

Budapestről Győrig? 

 - Körülbelül két óra.  

 - És azt megmondaná, hogy 

Győrtől Budapestig meddig tart az 

út? 

 - Jaj, ilyen hülyeséget hogy lehet 

kérdezni? Természetesen az is 

ugyanannyi ideig, két óráig tart! 

 - Nana, ez nem olyan egyértelmű! 

- Hiszen Karácsonytól Újévig csak 

egy hét telik el, de Újévtől 

Karácsonyig már jóval több… 

Korai bevásárlás 

 
- Hallom, letartóztatták a 

férjedet. 

- Igen. Az idén túl korán 

kezdte meg a karácsonyi 

bevásárlást. 

- Hogyan? Hiszen már 

majdnem Karácsony van! 

- Úgy értem, mielőtt még az 

üzlet kinyitott volna… 



Keresztrejtvény 
  

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

 

 

Meghatározások! 

1. Jézus szülőhelye. 

2. Karácsonyi édesség.  

3. A Mikulás másik neve. 

4. Minden év utolsó hónapja. 

5. Karácsonyi ajándéknak jó lenne! (A balett szó betűinek 

anagrammája!)   

6. Karácsony előtti időszak. 

7. Gyakori fenyő fajta.  

8. Az iskola mikulásának keresztneve.  

 

A megfejtés az iskolai hulladékgyűjtésen talált kiskutya neve. 

A megfejtők között fantasztikus ajándékot sorsolunk ki. 

Beküldési határidő:2018.03.15. 

 

             

             

             

             

             

             

             

             


