
 

 
 
 

 

 

 

Betlehem kis falucskában 
 

Betlehem kis falucskában Az angyalok fenn az égben, 
karácsonykor éjféltájban mennyei nagy fényességben, 
fiú Isten ember lett, zengetik az éneket: 
mint kisgyermek született. Dicsőség az Istennek! 
 
Őt nevezték Jézuskának magyar népköltés 
édesanyját Máriának,  
ki pólyába takarta, 
befektette jászolba. 
 

Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves olvasónknak! 
 

 
Bethlen Gábor Általános Iskola
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Karácsony ünnepe 
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A kereszténység korai éveiben a hívők 
közössége január 6-án ünnepelte az 
év legszentebb napját, az 
Üdvözítő keresztelőjét. Sokak-
ban azonban élt még a régi 
pogány hit. December 25-
én ezt különösen 
tapasztalhatták azok, akik 
Jézus tanításait terjesztették 
szerte a Római Biroda-
lomban. Ez volt az a nap, 
amelyen egykor az egyip-
tomiak, a szírek, a perzsák, a 
görögök, a rómaiak ünnepel-
ték fény- és napistenük szüle-
tését. E napon mindenütt áldozati 
ünnepeket tartottak, mert az emberek 
nem tudták olyan gyorsan elfeledni ősi szokásaikat, 
még akkor sem, amikor már a keresztény hithez 
csatlakoztak. 

  Jézus Krisztus születésének napját senki sem ismerte 
pontosan. De tudták hogy az Üdvözítő a "világ 
világosságának" is mondta magát. Miért ne ünnepeljék 
hát a fény napján a születésnapját? Miért ne avassák 
december 25-e pogány ünnepét keresztény ünneppé? 

  Így történt, hogy a Krisztus utáni IV századtól már 
december 24-én kezdték ünnepelni karácsony 

előestéjét, a szentestét, és az év 
legsötétebb, legnehezebb idő-szakát 

az élet kezdetének és a 
szeretetnek a sugárzó 

ünnepévé emelték. 
  Babona azonban 

maradt fenn ezzel a 
nappal kapcsolato-
san. Ma is akadnak, 

akik azt hiszik, hogy a 
jámbor szemek előtt a 

szent-estén feltárul egy olyan 
világ, amelyben megnyílik a 

hegyek drágakőpompája, előragyognak 
az el-süllyedt városok és várak falai, a 

tengerekből pedig felhangzik az elsüllyedt harangok 
zengése. A bűntelenek megértik ezen az éjszakán az 
állatok beszédét, és kimenthetik a szegény bűnös 
lelkeket a tisztítótűzből.

  
 

Szilveszter 
 
Majd négyszáz éve készítették azt a naptárt, amelyet ma 
is használunk. Ebben minden napot egy-egy szent életű 
jámbor keresztény emlékének szenteltek. Az év utolsó 
napjának védőszentje Szilveszter pápa lett, aki életében 
számtalan csodát vitt véghez. Legfontosabb cselekedete 
az volt, hogy megtérítette Konstantin római császárt, 
aki aztán alattvalóinak is megparancsolta, hogy vegyék 
fel a keresztény hitet. Még sincs semmi összefüggés a 
jámbor Szilveszter pápa és a mi mai szilveszteri 
szokásaink között. Azok inkább pogány eredetűek. 
  A régiek szerint december 24-e és január 6-a között 
volt a tizenkét zord éj. Hidegnek, gonosznak és 
titokzatosnak találták ezeket a hosszú, sötét téli 
éjszakákat, és féltek tőlük. Az emberi képzelet 
boszorkányokat, démonokat és ördögfajzatokat 
teremtett, akik csak azt lesik, hol és hogyan 
garázdálkodhatnak, okozhatnak mindenféle 
szerencsétlenséget a jó embereknek. 
  Úgy gondolták, egyetlen módon tudják elhárítani 
maguktól a bajt, elűzni az ártókat: ha nagy lármát 
csapnak, s tüzeket gyújtanak, hogy még a leggonoszabb 
szellemek is megijedjenek, és el- meneküljenek. 
Képzeletük szerint az év utolsó napja volt a 
legveszélyesebb. S erősen hittek benne, hogy az egész 
újesztendőben távol tarthatják maguktól a 
balszerencsét, ha sikerül elriasztaniuk azokat a 

szellemeket, akik a balszerencse okozói. Ezért vertek 
valósággal pokoli lármát szilveszteréjszaka. 
  A legártatlanabb zaj a templomok ha- rangjainak 
zúgása-kongása volt, amely gyakran jóval éjfél utánig 
szólt. De még inkább kedvelték a mozsárágyúk 
durrogását és a messze világító tüzek lobogását. 
Kormos ábrázattal, különféle jel- mezekbe öltözve 
ugráltak, üvöltöztek a tűz körül. Voltak, akik puskából 
lövöldöztek. 
  Az idők folyamán petárdák, tűzkerekek, csillagszórók 
váltották fel az éles lövedékeket. Különösen az olaszok 
és a franciák pompás szilveszteri tűzijátékáért 
rajonganak sokan. 

 
  Manapság már 
csak vidám 
mulatságul 
szolgál a 
szilveszter-
éjszakai 
lárma. 
Nem 
gondol 
már senki a 
gonosz 
szellemekre.
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Háromkirályok napja - vízkereszt 
 
  Epiphaniasnak nevezték valamikor január 6-át. Ez azt 
jelenti: az ember megjelenésének napja. Az elnevezés a 
korai kereszténység gondolatvilágába nyúlik vissza. Az 
embert, tudniillik, a Biblia szerint a teremtés hatodik 
napján alkotta meg az Úr, vagyis az első év első 
hónapjának hatodik napján. 
  Hogy az évnek ezt a napját még jelentősebbé tegyék, 
más fontos eseményeket kapcsoltak hozzá. Így 
feltételezték, hogy a három bölcs király: Gáspár az 
európai Thorsisból, Menyhért az afrikai Núbiából és 
Boldizsár az ázsiai Godoliából ezen a napon, január 6-
án látta meg a Kisdedet. De a felnőtt Jézusnak a Jordán 
vizében történt megkeresztelkedését is ezen a napon 
ünnepeljük. Azért is hívják ezt a napot másként 
vízkeresztnek Amíg Julius Caesar nem tette újév napját 

január 1-jére, addig január 6-án volt az év fordulása. A 
Rómától távolabb fekvő Germániában még ezután is 
sokáig élt tovább a régi időszámítás. Ez magyarázza, 
hogy ezen a tájon a háromkirályok napját az utolsó - a 
tizenkettedik - zord éjszaka előzte meg, s a babonás 
emberek szemében ez volt a legrémisztőbb 
boszorkányéj. 
  Máig ezen a napon űznek ördögöt és gonosz 
szellemeket, főleg a délnémet vidékeken. Errefelé 
január 6-án tartják az évi körmenetet, a papok minden 
házat megáldanak, s a bejárati ajtó fölé megszentelt 
krétával felírják a három szent király nevének 
kezdőbetűit. Ezeket a betűket csak a következő 
karácsonykor szabad letörölni onnan. Addig védelmet 
nyújtanak a gonosz szellemek ellen.

 

A csillagénekesek 
 
A háromkirályok története, akik ajándékokkal dúsan 
megrakodva követték hetedhét országon át a fénylő 
csillagot, hogy tisztelegjenek a világ Ura előtt, annyira 
fellelkesítette az embereket, hogy újra meg újra hallani 
akarták, sőt meg is elevenítették, el is játszották. 
  Az első csillagénekesek arany- és ezüstpapírból készült 
csillagot vittek magukkal egy hosszú rúdon a betlehemi 
csillag emlékére. A királyokat kamasz fiúk játszották, 
akik énekelve jártak házról házra, és ajándékokat kértek. 
A szívélyes fogadtatásért cserébe a háromkirályok, 
egyike felírta krétával az ajtófélfára mindhármuk 
nevének kezdőbetűit. 
  Manapság a csillagénekesek hosszú királyköpenye 
alatt Dél-Németországban többnyire ministránsok 
rejtőznek - fiúk és lányok -, akik a katolikus egyház 

számára veszik át az adományokat. A pénzt perselybe gyűjtik, úgy viszik el a templomba. Csak az egyéb 
adományokból tarthatnak meg maguknak egyet és mást. 
  Nálunk, Magyarországon a karácsonyi betlehemes játéknak mintegy folytatása a háromkirályjárás. Ez a 
középkori eredetű szokás országszerte elterjedt: fiúk és lányok egyaránt járják a falusi házakat, ének- vagy 
versmondás után egy ollós szerkezet segítségével kiugratják a magukkal hozott, hosszú botra szerelt csillagot. 
Vannak vidékek, ahol nemcsak köszöntőt mondanak, hanem párbeszédes jelenet előadására is sor kerül. Ennek 
szereplői köre a háromkirályokon túl Heródesnek és kíséretének megjelenítésével egészül ki. 
 

Tudod-e, hogy van: 
Karácsony-föld és Karácsony-sziget 
 
1498-ban, amikor Vasco da Gama az Indiába vezető 
tengeri utat kereste - hogy a jól jövedelmező 
fűszerkereskedelmet a tengeren is űzhessék -, pontosan 
karácsonyeste érte el Dél-Afrika keleti partjait. A 
felfedezés napjáról Natal-nak, vagyis Karácsony- föld-
nek nevezte el azt a vidéket. Ma is itt találjuk Natal 
tartományt. 1777. december 24-én fedezte fel Cook 
kapitány a déli tengerek egyik legszebb, legfenségesebb 
korallszigetét.  E nap tiszteletére Karácsony-sziget-nek 

keresztelte. Ma is így hívják. Van egy Karácsony-
hegység is. Pontosan 1900 méter magas, és az 
antarktiszi Viktória-föld tengerpartján emelkedik. 1902 
karácsonyán fedezte fel és mérte meg a magasságát a 
déli sarkvidék híres kutatója, Scott kapitány. 
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A tanár is volt diák 

Király Gyuláné 
 
Barta Erika és Cucin Anita riportja 
 
2000. január 6-án riportot készítettünk iskolánk 
igazgatóhelyettesével, Király Gyulánéval. Ugyanúgy, 
mint az első riportban kérdéseket tettünk föl, melyek a 
következők: 
- Hol született tanár néni? 
- Én Debrecenben születtem, de Derecskén laktam. 
- Hol járt iskolába? 
- Általános iskolába derecskén, a Bocskai István 

Általános Iskolába. Hajdúböszörményben a 
Bocskai István Gimnáziumba. Főiskolát 
Nyíregyházán végeztem matematika és kémia 
szakon. 

- Szeretett tanulni tanár néni? 
- Igen szerettem, de nem mindig. 
- Mi volt a kedvenc tantárgya? 
- Matek és a magyarnyelvtan. 
- Volt-e iskolai szerelme tanár néninek? 

- Igen volt (de a nevét nem mondhatom meg) 
- Szeret tanár néni tanítani? 
- Igen szeretek. 
- Szereti, amit tanít? 
- Igen. 
- Miért választotta Katika néni ezt a két szakot? 
- A matekot, azért mert a kedvenc tantárgyam volt. A 

kémiát azért választottam, mert matek és magyar 
szak nem volt, de abból is jó voltam. 

- Volt életre szóló élménye? 
- Igen volt. 
- Elmesélné Katika néni? 
- Igen. 
- Az úgy volt, hogy minden évben az osztályfőnök 

elvitt minket 2 hétre, Szilvásváradra sátorozni. 
Rengeteget kirándultunk, szabadban főztünk, 
túráztunk és volt éjszakai őrködés. Az egyik nap 
egy autó elütött egy siklót, és mivel a mi osztályunk 
állatszerető osztály volt, ezért eltemettük a 
hegyoldalban. Egy év múlva megnéztük a sírt, és 
még akkor is ott volt. 

 
- Köszönjük a riportot. 

A diák is tévedhet 
 
Diákjaink írták, mondták 

 

Életközösség - életközség (biológia 6. oszt.) 
Gomba - goba (biológia 6. oszt.) 
Pingvin - pingving (biológia 6. oszt.) 
Tüdőhajszálérhálózat- 
-tüdőhajszálérszolgálat (biológia 8. oszt) 

 
*** 

 
Széchenyi István író volt, és ő zenésítette meg a 
himnuszt. (7. oszt.) 

 
*** 

 
- Mi a humoreszk? 

- Egy ember. 
- Nem személy. Egy irodalmi alkotásra 

gondolj Akkor költő.  
(irodalom 8. oszt.) 

*** 
 

Annektálás - azt jelenti, hogy 
hozzácsatolás, pl.: Magyarországhoz 
hozzácsatolták Ausztáliát. 

(történelem 8. oszt.) 
 

*** 

- Mikor tört ki a II. világháború? 
- 1939-ben 

- Kicsit pontosabban! Hónap, nap? 
- 1941-ben (történelem 8. oszt.) 

*** 
 

- Ki volt? 
- Julianus barát: vízhordó szolga. 

- Mi jellemző a kommunistákra? 
- Ők földművelő parasztok voltak. 

*** 
 

- Magyarázd meg a következő fogalmakat! 
Provincia: - népuralom 

- nemzetség 
Kereszténység: sokistenhitű 

 

 
Varga Dezső – Télen a melegszobában (Grafit) 
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Ami a 45 percből kimaradt 

Jó matekosok előnyben! 
 
 
1.  Melyik az a legkisebb négyjegyű pozitív egész szám, 
amelynek minden számjegye páros? 
(A)  1000   (B)  1002  (C)  1888  (D)  2000    (E)  2222 
 
2. A murmucok bolygóján 1 év 4 hónapból, 1hónap 10 
napból áll. Hány éves egy 28000 napos murmuc? 
(A)  7    (B)  70   (C)  700    (D)  1120      (E)  1120000 
 

        5 

3. Íme egy baráti társaság. Minden gyerek 
kapott egy számot 1-től 5-ig. (Azonos arc 
mindig azonos számot helyettesít.) Ha 
sikerül a gyerekek képét a megfelelő 
számokkal helyettesíteni, akkor 
elvégezhető a számtani 
művelet, "összeadhatod" 
őket. 
Szerinted kinek, milyen 
számot osztottunk ki? 
Hogyan fest tehát 
számokkal az 
összeadás? 

 
 
 
4. Boci Bálint új ruháján fehér, fekete és vörös foltok 
díszelegnek. Kettő kivételével mind fehér, kettő 
kivételével mind vörös, és kettő kivételével mid fekete. 
Hány folt található Boci Bálint új ruháján? 
(A)  2         (B)  3         (C) 6            (D)  7 
(E) Ezekből az adatokból nem lehet eldönteni. 
 
5. Babszem Jankó meg akarja menteni Borsószem 
királykisasszonyt. Ösvények (az ábrának megfelelően) 
az Óriások országának, a Sárkányok birodalmának és a 
Boszorkányok erdejének veszedelmein keresztül 
vezetnek. Hány útvonal közül választhat Babszem 
Jankó, ha mindhárom veszedelmes helyet érintenie kell, 
útja során egy ösvényt csak egyszer használhat, és 
visszafordulnia nem szabad? 
 

 
  
(A)  2        (B)  4         (C)  5        (D)  6           (E)  8 
 
6. Rigó Robi 7 napon keresztül mindennap kettővel 
több kukacot evett meg, mint előző nap, így átlagosan 

51-et evett naponta. Hány kukacot evett meg az első 
napon? 
(A)  42      (B)  45        (C)  51      (D)  57         (E)  357 
 
7. Furfangos Frigyes 5 lányt hívott moziba. Azt kérte 
tőlük, hogy mindegyikük hozza el egyik testvérét. 
Legkevesebb hány mozijegyet kell vennie Furfangos 
Frigyesnek, ha a lányok teljesítik kérését, és ő is meg 
akarja nézni a filmet? 
(A)  5         (B)  6         (C)  7        (D)  11          (E)  12 
 
8. Hány darab háromszöget határolnak az ábra vonalai? 
 

 

(A)  6   

(B) 12  

(C) 14  

(D) 18  

(E) 20   

 

 

9. A kutyafáját! Bodri szétrúgta a 
számjegyeket. Most azután 
dolgozhatunk. A feladatot 
akkor oldod meg helyesen, ha 
valamennyi számot 
felhasználva kialakítasz 
három olyan háromjegyű 
számot, amelyek összege 
1800. Lássuk melyik 
lesz az a szám? 

 
 

10. A gumimacik kamrájában 6 darab tízliteres hordó 
áll, bennük gumibogyó szörp. 
- Ha bármely 3 hordó tartalmát beleöntenénk bármelyik 
negyedik hordóba, akkor a negyedik pont tele lenne! – 
kiált fel Grefi, és 4 hordó tartalmát össze is önti. Hány 
deciliter gumibogyó szörp marad összesen azokban a 
hordókban, melyeket nem öntött össze? 
(A)  5       (B)  10      (C)  50         (D)  100        (E)  600 
 
11. A gyufákból kirakott kifejezésben helyezz máshová 
egy szál gyufát úgy, hogy igaz egyenlőséget kapjunk! 
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 AZ ELSŐ ÜZENET

 
Ez a vidám hóember hozza neked az esztendő 
első üzenetét. Mit gondolsz, mi lehet az? Ha a 
buborékokban látható betűket a megfelelő 
sorrendbe rakod, máris olvashatod - és 
továbbadhatod! 

 

BŰVÖS HÁZIKÓ 
 
Ez a házikó azért bűvös, mert ha a tetején lévő 
ábrába beírod a meghatározások szerinti szavakat, az 
azonos számú vízszintes és függőleges sorokban 
ugyanaz a szóalakul ki. Ha a kitöltés sikerült cseréld 
ki az ábra közepén lévő betűt H-ra és megtudod, ki a 
házikó tulajdonosa. 
 
MEGHATÁROZÁSOK: 
1. Házhely 2. Attila névváltozata 3. Szobor takarója 
4. Hátulja az ellentéte 5. Napébresztő égtáj 

BAJBAN VAN A HAJÓSINAS

 
Szegény kisinas most tanulja a csomókötés nehéz 
tudományát. Sejtelme sincs róla, hogy mi 
történne, ha meghúzná ennek a kötélnek a két 
végét. 
Vajon csomó keletkezne-e rajta vagy sem? És te 
mit gondolsz? 

 
MI LEHET A DOBOZBAN? 
Gabi szülinapjára megkapja a régen vágyott… 
vajon micsodát? Rögtön kiderül, ha a felül látható 
betűket lecsúsztatod az alsó, üres mezőkbe, és 
összeolvasod azokat. 

TIPPELJ! 
 
 
Hány háromszöget 
találsz a csillag-
ban? 
Ha gondosan és 
pontosan számolsz, 
meglátod, meg-
lepődsz. 

6         
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Task 1 
 
Írd le betűkkel a művelet eredményét. Fejtsd meg a 
keresztrejtvényt. 
 
1. 12 - 6 = ……...……… six 

2. 12 - 9 = ……………... 

3. 7 + 5 = ……………… 

4. 8 - 3 = ………………. 

5. 10 + 1 = ……………... 

6.  30 + 10 = …………… 

7. 10 - 1 = ……………… 

8.  8 + 7 = ……………… 

9. 40 + 50 = ……………. 
 
 
 
Task 2 

Add meg a hiányzó betűket. Kösd össze a szavakat a számokkal. 
 

15 t … o t … el … e t … enty w 

thre … th … rteen th … rty 

fo … r fo … rteen f … rty 

fi … e fi … teen fi … ty 

n … ne nin … teen nin … ty 

13 

5 
19 

90 

4 

40 
 
 12 30  

3  50  
2  

 
14 9 20  

 
Task 3 

Egészítsd ki a szöveget az am, is, are hozzáadásával. 
 
I ………. Sylvia. This …………. my brother Jim. I ……..……. Ten and the …………….….five. am 

We ………… English, but we ……………. not in England now. We …………..…… on holiday. 

This …….….. a beach. There ………..…. many children here. It ………………... hot and sunny. 



2000. január ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4   

5   

Across  Down  
 
1 The day after Sunday. 1 January is the first _______ . 
4 (See picture) 2 Today's ______ is the 25th of June. 
6 The time after twelvw o'clock in the 3 Twelve months make one _______ . 
 day. 4 Seven days make one ______ . 
7 What ______ is it, please? It's three 5 (See picture.) 
 o'clock. 8 Which month comes after April? 
10 My father is old, but I am _______ . 9 The hottest part of the year. 
11 2. 12 The coldest part of the year. 
14 The first part of the day. 13 The first number. 
15 10. 
 

 
 
Műsoros est 

Szabó Gyula iskolaigazgató 

Az iskolánk nevelőtestülete tanítványainkat 
felkészítve 1999. november 27-én rendezte 
meg a ma már hagyományosnak mondható 
Műsoros estjét. Óriási készülődés előzte 
meg a fellépéseket. Sajátos hangulatot 
varázsolt az osztályok életébe a produkciók 
előkészítése. A pedagógusok és gyerekek közösen 
alkottak és valamennyiük célja az volt, hogy 
bizonyíthassák ügyességüket és a vendégek, jól érezzék 
magukat. Új és kedves színfoltja volt e rendezvénynek 
az óvodások bemutatója. Az iskolai csoportok 
repertoárja műfaji szempontból igen változatosra 
kerekedett. A produkciók között több is fergeteges 
sikert aratott de azt hiszem nyugodt lelkiismerettel, 

fejezhetjük ki elismerésünket és köszönetünket 
valamennyi szereplőnek, az őket felkészítő 
pedagógusnak és az est szervezésében és 
lebonyolításában résztvevő minden 
dolgozónak. Mivel rendezvényünknek 
jótékonysági célja is volt így, had említsem 
meg a bevételek alakulását is. A 
belépődíjakból melynek összegét mindenki 
maga dönthette el, 35700 Ft gyűlt össze. Ezt a 
pénzt a pályázati forrásokkal együtt a 

gyerekek jutalmazására fogjuk fordítani és bízunk 
abban, hogy a tanítványainknak ez az év is fog olyan 
emlékekkel szolgálni melyek felidézésével szívesen 
gondolnak vissza a 
Gáborjánban töltött 
gyermekévekre.
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1. osztály - Táncos bárány 

 

 
2. osztály - A tréfás mese 

 

 
3. osztály - Sándor, József, Benedek 
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4. osztály - Vidám percek 

 
5. osztály - Lúdas Matyi 

 

 
6. osztály - Skót tánc 

 

 
7. osztály - Úr Isten! Mekkora nő?! 

 
 

Rómeó: 
Júlia, nézz már 
rám! 
 
Júlia: 
Csak nyugi, 
légy happy! 
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Katona Tamás 4.o. 

  Az iskolából negyedik óra után indultunk ebédelni. 
Azután hazamentünk és a kis cókmókunkat 
összeszedtük. Juhász Sándor, Mester Norbert, Kiss 
Adél, Katona Tamás, Gyarmati Andrea, Nagy Tibor és 
Kiss Alexandra. 
  A 1330-as busszal elindultunk. A szentpéterszegi 
tornaterembe mentünk. Átöltöztünk és utána 
megmértek bennünket. Először Juhász Sándort és 
Mester Norbertet összekeverték. 
  Azután Mester Norbert megküzdött az idegen 
ellenféllel és Norbert nyert. Aztán Juhász Sándornak 
négy ellenfele volt, akikkel szemben nyert. Nagy Tibor 
egy ellenféllel küzdött, és ő is nyert. Katona Tamás 
kettő ellenféllel szemben győzött. 
  Végül az eredményhirdetéskor Juhász Sándor, Mester 
Norbert, Kiss Adél, Katona 
Tamás első helyezést értek el. A 
jutalmuk oklevél volt és 
továbbjutási lehetőség a 
Püspökladányban 
megrendezésre kerülő 
grundbirkózó versenyre január 
28-án. 
                                                                                                

  Az oklevelek mellett a győztes csapat egy bőr 
focilabdát is haza vihetett. A mieink a jó játékért és a 
további gyakorlásukhoz, szintén kaptak egy FIFA 
labdát. 

Hóember kupa 
Kincsesné Varga Éva 

  A tél labdarugó eseménye a Gáborjánban  
megrendezett Hóember kupa. A környező települések 

iskoláiból várjuk az első korcsoportos fiúkat, hogy a 
teremlabdarúgás szabályai szerint mérjék össze 
ügyességüket.  
  Az öt meghívott csapat közül Hencida, Szentpéterszeg 
és Váncsod fogadta el a meghívásunkat. Az elmúlt évek 
tapasztalata, hogy a döntő mérkőzést mi játsszuk 
Szentpéterszeggel.  Így történt ez 2000. január 20-án is 
a nyitómérkőzésen. Gáborján - Szentpéterszeg 3:5. 
Nyerésre is álltunk (0:2, 3:2, 3:5) a meccs során, de 
technikailag jobb volt az ellenfél. 
  Két meccs alatt pihentünk. Váncsod-Hencida  0:8, 
Szentpéterszeg - Váncsod  4:4. 
  Hencida ellen bátran álltunk fel és könnyen jöttek a 
gólok. A végeredmény 6:2 lett. 
  A Szentpéterszeg - Hencida mérkőzés is nagy 
küzdelemben zajlott és szorosabb, 4:2 eredményt 
hozott. Sajnos a záró meccsnek már nem volt tétje, de 
ez a csapatokat nem törte le.  
  Váncsod ellen parádés győzelmet arattunk 12:1. Akik 
látták a mérkőzést együtt örülhettek a győzelemnek. 
 
  A hóember kupa ponttáblázata: 
 1. Szentpéterszeg 7 pont 
 2. Gáborján 6 pont 
 3. Hencida 3 pont 
 4. Váncsod 1 pont 

  Csapatunk tagjai: Czifra Péter 3.o. csatár, Juhász 
Sándor 4.o. a gólkirály, Katona Tamás 4.o. kapus, 
Mester Norbert 4.o. hátvéd, Micskei Gyula 3.o. hátvéd, 
Nagy Zoltán 3.o. csatár, Vadász Csaba 3.o. csatár.  

 
 
 GYUFAREJTVÉNYEK

 
  

 
  

2. 3. 1. 
   
Helyezz át 4 szál gyufát úgy, hogy 
az ábrán 3 négyzet legyen! 

Helyezz át 2 szál gyufát úgy, hogy 
a ház "a másik oldalra forduljon"! 

Helyezz át 3 szál gyufát úgy, hogy 
a hal az ellenkező irányba nézzen! 
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A farkas vett egy bőrkabátot. Megy 
az első nap az erdőben. Hallja, hogy 
egy tyúk, tojást tojik. Gondolja a 
farkas: - nem ugrok be, mert biztos 
szétszakítja a bőrkabátom. 
Hallja a második napon, hogy a 
tyúk megint tojja a tojást. Megint 
mondja: - nem megyek be, mert oda 
az új bőrkabátom. 
A harmadik napon meghallja, hogy 
megint kotkodácsol. Beugrik, 
csattogás hallatszik bentről. Kijön a 
medve a bőrkabátban: - kicsit szűk 
de mégis megérte új nyelvet tanulni. 

Mester Norbert  
 

- Mi az? Kicsi, sárga és kúszik. 
- Kis kínai aknát keres. 
- Mi az? Kicsi sárga és repül. 
- Kis kínai aknát talált. 

Czifra Miklós 
 
- Milyen a meggymag? 
- Kicsi és köpni való. 

Laska István 
 
A kínaiak küldtek egy zsák mákot 
Clinton elnöknek. Bele volt írva: 
"Ennyien megyünk!" 
Clinton ledaráltatta a mákot és bele 
íratta: 
"Így mentek vissza!" 

Király Gyula 
 
- Milyen a barack? 
- Szőrös és ütődött. 
- Milyen a tengerpart? 
- Meleg és homokos. 

Vajkai Károly 
 
- Mit jelent, ha kimegy az asszony 

a konyhából? 
- Túl hosszú a lánc.  

*** 
Az embernek van három 
szemüvege. Az egyikkel ír, a 
másikkal olvas, a harmadikkal 
keresi az előző kettőt.   

*** 
A kislány nem találja a 
miniszoknyáját és megkérdezi az 
édesanyját, hogy nem látta-e a 
szoknyáját valahol. 

Azt mondja: nézd meg hogy nem 
vetted-e már fel. 

Vadász Sándor 
 
- Miért szórnak az anyósra 

szódabikarbónát a sírba? 
- Hogy a föld ki ne hányja. 
 
- Meddig kell fél szemmel nézni 

az anyóst? 
- Amíg meg nem húzod a ravaszt. 

Mester Csaba 
 

 
 
- És mondja, mit kapott 

karácsonyra? 
 
 
- Mi az? Kicsi, kék és gömbölyű. 
- Egy nagyon elrántott, nagy 

piros kocka. 
Magyarné Bene Krisztina 

 
- Neked van zsebszámológéped? 
- Minek az, tudom én hogy hány 

zsebem van. 
Kincsesné Varga Éva 

 
- Mi a különbség az anyós és a 

daganat között? 
- A daganat lehet jóindulatú is. 
 
- Miért énekel az anyós ha fáj a 

foga? 
- Hogy másnak is fájjon. 

Juhász Éva 
 

- Miért van itt ilyen hideg Jean? 
- Mert nem tudtam, hogy haza 

jön, uram, és csak egy 
személyre fűtöttem be. 

 
- Jean! 
- Igen, uram? 
- Jean, hozza a lúdbőrömet, mert 

fázom. 
***

 
Képrejtvények 

 
A rejtvényekben két híres 
ember neve van elrejtve. Találd 
ki, kik azok? 

 
 

K=L 

  h "R"  P=M 

Megfejtések, 
megoldások 

 
5. oldal: Ami a 45 percből 
kimaradt 
1. D; 2. C; 3.: 2, 13, 215, +315, 
545; 4. B; 5. A; 6. B; 7. B; 8. E; 
9.: 429+618+753=1800; 10. C; 

11.     
 
6. oldal: Fejtörők 
Bűvös házikó: LEHEL; Mi 
lehet a dobozban: HEGEDŰ; 
Első üzenet:  BOLDOG ÚJ 
ÉVET! Bajban van a 
hajósinas: Nem keletkezik 
csomó. Tippelj: 110 
háromszöget találsz.  
10. oldal: Gyufarejtvények 

1.  

2.   

3.       
 
11. oldal: Képrejtvények 
Napóleon, Luther Márton 
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T É L I   K É P E K  
 

 
Dandé Zsolt (Tépés, ragasztás) 

 

 
Kardos Gergő 5.o. (Grafit) 

 

 
Kiss Adél 4.o. (Grafit, színes ceruza) 

 

 
Mező Krisztina (Vízfesték) 

 
 
 

Hó a mező 
takarója 

 

Hó a mező takarója, 
hűvös a nap, fogy a 
láng. 
 
Délen a fecske, a gólya 
gondol-e ránk? 
 
Nincs dal az ég 
hidegében, 
károg a varjúsereg. 
 
Mégis szán fut a jégen, 
gyerekek! 
 

Weöres Sándor verse 
 
 

 
Ökrös Csaba 8.o. (Grafit) 

 
Szabó Anita 4.o. (Színes ceruza) 

 

 
Szabó Sándor 5.o. (Grafit, filc) 

 

 
Juhász Sándor 4.o. (Színes ceruza) 
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