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Márciusi versike 
Tavaszt csörög a szarka, 

tavaszt. 
Zöldülni kezd a barna 

haraszt. 
Zsendülni kezd a zsenge  

határ. 
Erőre kap a gyönge 

bogár. 
Szelídülnek az ordas 

szelek. 
Barkát hány a bokros  

berek. 
Bukfencet vet a játszi 

patak. 
Már csak a hegyen látni 

havat. 
Kányádi Sándor 
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Mint a fotók is elárulják nagy érdeklődés mellett, vidáman zajlott a februárban megrendezett farsang. Az 
elmúlt évek bevált gyakorlata szerint jelmezes felvonulás, csoportos előadás, tombola és büfé biztosította a 
remek kikapcsolódást. Köszönjük a szülők segítségét a finom sütemények elkészítésében ill. a temérdek 
tombolatárgy felajánlásában. 
Minden jelmezes kapott jutalmat a csoportos fellépők tortát nyertek. Egy szép emlék maradt ez a nap.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dobra Verjük 
 

Ki az Ász? 2000-ben 
 

  Az alsó tagozatban az Ászvetélkedő a sok résztvevő miatt 
két helyszínen zajlott február elején. 
   
  Az 1-2. osztálynak szóló feladatokat Baranyainé Irmuska, 
Szabóné Gyöngyi, valamint Magyarné Kriszti tanító nénik 
állították össze. A 3-4. osztályos feladványokat Benéné 
Irmuska néni készítette. 
  
   A feladatok sokrétűek voltak, a logikai készséget, 

anyanyelvi adottságot, zenei ismereteket, a jó 
megfigyelőkészséget és meditációt igényeltek. 
   
  Ötletesen értékeltek a kisebbeknél az Ász tallérokkal. A 
komoly tudáspróbán jól szórakoztak a gyerekek. Az 
eredményhirdetésnél a két Ász örült mégis a legjobban az 
1. osztályos Dandé Zsolt és a 4. osztályos Sándor Izabella. 
                                        
Győzelmükhöz gratulálunk! 
 
 
  A felső tagozatban a Ki az Ász? Vetélkedő 2000. február 
18-án délután volt. Nagy volt az érdeklődés, a 8. osztályos 
teremben alig fértünk. Az 5-6 osztály és a 7-8 osztály 
külön-külön volt értékelve. 
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  A zsűri elnöke Király Gyuláné igazgató helyettes volt. A 
zsűri tagjai Ékesné Baranyai Enikő és Szökőcs Beáta 
tanárnéni volt. A kérdéseket Horváth Ildikó, Bányainé 
Pirike néni és Magyarné Bene tanánénik állították össze. 
 
  A kérdések feladványok sokoldalúak voltak: matematika, 
irodalom, földrajz, biológia, ének, műalkotás, és történelem 
témákban. 
 
  A kérdések főleg szóbeliek voltak. A verseny nagyon 
izgalmas volt, mert láttuk menet közben, hogyan alakul a 
ponttáblázat. 
 
  A végén volt egy kis szünet, aztán az értékelés. Az 5-6. 

osztályból az Ász Szőllősi Lajos, a 7-8. osztályból Varga Bea lett.  
 
Gratulálunk nekik! 
 
 
 
 
 
 
 
  A képeken a kategória győztes Ászok (fentről): Dandé 
Zsolt, Sándor Izabella, Szőllősi Lajos, Varga Beáta 
veszik át díjaikat a zsűri elnökétől Király Gyuláné 
igazgató helyettestől. 
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A tanár is volt diák 

Kincsesné Varga Éva 
 
Barta Erika és Cucin Anita riportja 
 
Riportot készítettünk Éva tanár nénivel, aki szívesen 
válaszolt a kérdésekre. Mint tudjuk, Éva tanár néni 
iskolánk diákönkormányzatának a tanári segítője. Íme a 
kérdések és a válaszok: 
 
- Mikor született tanár néni és hol? 
- Nyíregyházán, 1965. június 2-án. 
- Hol tanult? 
- Általános iskolai tanulmányaimat és a gimnáziumot 

Berettyóújfaluban, a tanítóképző főiskolát 
Debrecenben végeztem. 

- A legjobb tanára ki volt? 
- Gombos Jánosné Esztike néni, aki nekünk a 

matematikát tanította. 
- Kedvenc tantárgya mi volt? 
- A földrajz 
- Szeretett-e Éva tanár néni iskolába járni? 
- Igen, szerettem 

- Mi akart lenni kiskorában? 
- Alsós koromban a barátnőimmel mindig tanítóst 

játszottunk, ez valóra is vált. 
- Szereti-e tanítani a testnevelést és a fizikát? 
- A testnevelést jobban szeretem, de a fizikát is 

szeretem. A fizikánál a kísérleteket kedvelem én is. 
- Volt-e iskolai szerelme? (neve?) 
- Igen volt, de a nevét nem árulom el, nyolcadikos 

volt, amikor mi ötödikesek, a barátnőmmel 
egyszerre voltunk bele szerelmesek. 

- Legjobb barátnője volt-e? 
- Igen, általános iskolában voltunk barátnők Keserű 

Évával. 
- Kivel verekedett először? 
- A barátnőmmel, ki karmoltuk egymást. 
- A végén szeretnénk egy élményt hallani tanár 

nénitől. 
- A legszebb élményem, amikor elmentünk 

Káptalanfüredre üdülni. Egyik éjszaka riadó volt és 
elindultuk egy túrára, közben egymást ijesztgettük. 
Minden nap az ebédlőben tartottunk discot, csak 
akkor még a Boney-M és az Abba volt a sztár. 

- A végén szeretnénk megköszönni a riportot. 
- Szívesen.
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D.Ö.K. HÍREK 
 
Március 22-én az osztályok 
képviselőivel a BETHLEN NAP 
(április 14.) programjait 
választottuk ki: 
- Horgászverseny 
- Futóverseny 
- Énekverseny rajzverseny 
- Táncverseny 
- Szépségverseny, 
lábszépségverseny 
Ügyességi számok: 
- Gólyaláb, kötélhúzás, 
kerékpáros verseny, lufifújás, 
hullahopp, ugrálókötelezés, 
szkander, grundbirkózás, 
grimaszverseny. 

 

Jenei 
Gabriella 

Miski Tünde 

 
- Zene 
- Tanár-diák kézilabda meccs 
- Disco 
 
Az állandó programok: 
- Megemlékezés Bethlen 
Gáborról. 
- Helytörténeti vetélkedő 
- Tábortűz 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dobra Verjük 
 

A FÖLD NAPJA 
 

Ezen a napon többet 
gondolunk a bolygónkra és 
a jövőnkre. 
A tudósok évek óta 
figyelmeztetnek, ha a 
környezet szennyezés ilyen 
szinten folyik, annak 
beláthatatlan következ-
ményei lesznek.  
 
Egy néhány példa a 
veszélyt jelentő 
jelenségekből: 
 
- Ózon lyuk az Anktartisz 

felett. 
- Szmog a nagyvárosok 

levegőjében. 
Katona Éva 

- Globális felmelegedés. 
- Savas esők. 
- Elsivatagosodott területek. 
- Trópusi őserdők kiirtása, sok növény és állatfaj eltűnik. 
- Élővizek (folyók, tavak, tengerek 

beszennyezése). 
- Hulladékok elhelyezése is nagy 

gondot jelent (különösen a nukleáris 
hulladékok). 

- Túlnépesedés (jelenleg 6. 
000.000.000 embertársad van). 

 
A környezetvédelem területén történt 
haladás, pl.: 
 
- Tájvédelem (visszaállítják egy volt 

iparvidék természeti környezetét. 
- Élőhelyek megőrzése (világörökség 

részének tekintenek veszélyeztetett 
állat és növényfajok élőhelyeit) 

- Anyagok újrafelhasználása: Az üveg, 
alumínium és papír szelektív 
begyűjtésével (ezt tesszük a papír és 
vas gyűjtések alkalmával) és újra 
felhasználásával, sok energiát lehet 
megspórolni. Nem vágnak ki a 
papírgyártáshoz annyi fát. Kevesebb 
lesz a felhalmozódó szemét. 

 
Mit tehetsz te? 
 
- Vigyázz, ne szemetelj! 
- Vegyél részt a faluszépítő mozgalomban! 
- Tudjál meg minél többet a környezetedről, országodról, a Földről, hogy a jövődre is gondolj! 
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Ami a 45 percből kimaradt 
Természet, élővilág 
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A Föld napján is aktuálissá váló kérdések 
 
1. Most februárban súlyos 
környezetszennyezés érte el hazánkat, cián 
került a vizekbe. 
Melyik folyókról van szó? 
(A) Sió-Duna (B) Szamos-Tisza 
(C) Ipoly-Duna 
(D) Mura-Dráva 
 
2. A felsorolt szavak az 
állatok hangját fejezik ki: 
trillázik, vijjog, kuvikol, nyihog, 
burukkol, röfög, hápog, kelepel, 
zümmög,cserreg. Hány madárhang van közöttük? 
(A) 7          (B) 10          (C) 8          (D) 9 
 
3. Májusi estéken tömegesen röpködnek, a 
gyümölcsfák leveleit rágcsálva nagy károkat 
okoznak. Mik ezek? 
(A) varjak (B) levéltetvek  (C) cserebogarak  (D)  rigók 
 
4. Hogyan kell ürgét pusztítani? 
(A) kiöntéssel  (B) agyonütéssel    (C) méreggel 
(D) sehogy sem szabad, mert védett állat 
 
5. Mi a helyes vélemény a bogárgyűjtemény 
készítésével kapcsolatban? 
(A) Hasznos, mert legalább kevesebb kártékony állat 

marad életben. 
(B) Fontos, hogy többet tudjunk róluk. 
(C) Kötelező, mert kérik az iskolában. 
(D) Nem helyes, mert nem szabad fölöslegesen 

pusztítani a természetet. 
 
6. Ennek a növénynek nincs törzse, fás szárak  
közvetlenül a föld felett elágazik. 
(A) zöldségféle    (B) cserje    (C) szőlő    (D) tölgyfa 
 
7. Ennek a gyümölcsfának szürkésfekete a kérge, 
gyümölcséből cukor nélkül lehet finom lekvárt főzni. 
(A) almafa    (B) körtefa    (C) szilvafa    (D) meggyfa 
 
8. Barlang, odú, fészek, lombkorona, nádas, boly, 
farepedés. A felsoroltak közül hány olyan van, ami 
egy-egy állatnak természetes, általa elkészített vagy 
kiválasztott lakhelye? 
(A) 4          (B)5          (C) 6          (D) 7 
 
9. Mik a belvizek, amelyek annyi sok kárt okoznak 
mostanában? 
(A) Lefolyástalan helyeken összegyűlt talaj- vagy 

csapadékvíz. 

(B) Egy falun belüli vizek. 
(C) Egy megyén belüli vizek. 

 
10. Kinek a feladata a belvíz 
elleni védekezés? 
(A) Csak az állam feladata. 
(B) Csak az önkormányzatok 

feladata. 
(C) Mindenkinek törődnie kell 

saját portájával, környezetével, a 
vízelvezető árokkal. 

Feladatok: Kincses Antónia 
Illusztráció: Gyarmati Renáta 

 
  

 
 

 
13 + 1 Szókincstár 

Gazdagítsd szókészleted 
 

CSAK TISZTA forrásból! A négy lehetséges válasz 
közül három félrevezető, de ha jól működik a 
szűrőberendezésed, eljuthatsz a tiszta forráshoz, vagyis 
a helyes megfejtéshez. 
 
1.) fészekalja - A: borpince B: madárfiókák C: nappali 

D: fészekrabló 
2.) kocsiszín - A: szín Madách művéből B: autólakk C: 

kocsik tárolóhelye D: csúcsmodell 
3.) megkövez - A: megjelöl B: halálra kövez C: 

bocsánatot kér D: kővé válik 
4.) tenyeres-talpas - A: hosszmérték B: nádpálcázás 

C: vaskos nőszemély D: medvetánc 
5.) furunkulus - A: bunkósbot B: kelés C: mókamester 

D: különleges kenőcs 
6.) moralizál - A: szaval B: tanul C: meghal D: 

erkölcsöt prédikál 
7.) tűzrőlpattant - A: parázson járó B: leszerelt 

tűzoltó C: tűzokádó D: temperamentumos 
8.) pang - A: tesped B: egyedül pingpongozik C: 

kipukkad D: dzsúdózik 
9.) szőröző - A: kefekötő B: borotválkozó C: 

kötözködő D: pontos 
10.) plágium - A: alkotás eltulajdonítása B: műhiba C: 

botrány D: féldrágakő 
11.) bordűr - A: pezsgő B: ruhaszegélydísz C: bordal 

D: nagyivó 
12.) realizál - A: öblöget B: megvalósít C: perli a 

Realbankot D: zálogból kivált 
13.) regiment - A: mentőalakulat B: régi mente C: 

hadsereg D: rezsicsökkenés 
14.) mitugrász - A: ügyetlen cukrász B: jelentéktelen C: 

szöcske D: bogarász 
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2.) Kösd össze az ellentétes párokat! 
  
 Light Short 

 
1.) A magyar szavakat 

Strong Dirty  fordítsd le angolra, 
 és írd be a rejtvény 
megfelelő rovatába! Large Slow 

 
Long Small 1. ing 

2. szoknya 
Clean Weak 

3. zokni 
4. pulóver Fast Short 
5. ruha 
6. farmernadrág Tall Dark 
7. rövidnadrág 
8. atléta 

 
 4.) Az ábrák jelentésének megfelelő 

szavakkal töltsd ki a rejtvényhálót. 

  
 Across   
  
 Down     
 

3.) Összekevertük a betűket. Ha helyes sorrendbe rakod, 
megkapod a tárgyak nevét! 

 
Orida …………………… Okob ………………. 
Etpocmur ………………. Dercro …………….. 
Eopetnlen ……………… Evietoilon ………… 

               

                  

      

1

  

    
2    3 4 5    

6 7 8        
     

   
  

9 10           
         

11         
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HELYSZŰKE AZ 
ÁLLATKERTBEN 
 
Hányan vannak? 

DOMINÓ 
MÁSKÉPPEN 
Ismered ugye, a dominó 
játékszabályait?  Most 
elfelejtheted valamennyit egy 
kis időre. Másképpen játszunk a 
kövekkel. A nyolc kőből rakj ki 
szabályos négyzetet, mégpedig 
úgy, hogy vízszintesen és a 
függőleges sorokban egyaránt 
19-19 legyen a szemek összege. 

 
 

MERRE TEKEREG A 
KECSKE? 
Közeledik az este, és a kecske haza 
szeretne menni. Jól is lakott kdvére 
legelészett. Csak azt kellene tudnia, 
hogy melyik kapu vezet ki a 
zegzugos labirintusból az 
országútra. Segíts rajta! 

 

Pontosan a pontokat 
 

Válaszd ki a legkedvesebb 
színesceruzádat vagy 
filctolladat, és töltögesd ki 
gondosan, pontosan mindazokat 
a mezőket, amelyekben fekete 
pontot találsz. Máris előbújik 
egy kedves, huncut szemű, fára 
mászó akrobata. 

                   

FAÜLTETÉS 
 
A gazda fát ültet - gondosan, pontosan. Hanem a 
sorrend nincs rendben. Nézd meg alaposan a 
képet, és rakd a helyes rendbe az egymás után 
következő jeleneteket. 
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1. Kerékpároddal a képen látható útkereszteződés- 3.) Ki mehet át utolsónak az útkeresztező- 
érsz. Mi a teendőd? teződésben, az ábrázolt forgalmi helyzetben? 
a.) Elsőként behajtasz az útkereszteződésbe a.)  A "B" jelű jármű.  
b.) Utolsóként hajtasz be az útkereszteződésbe. b.)  Az "A" jelű jármű. 
c.) Mind a négyen megálltok, majd a kölcsönös ud- c.) Te, a krékpárodon, az "A" jelű járművel 
variasság elve alapján az egyik járművet elengeditek egyidőben. 
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és a többiek a jobbkézszabály szerint adnak egymás- 
nak elsőbbséget. 

  

K 
Ö 
Z 
L 
E 
K 
E 
D 
J 
Ü 
N 
K 
 

O 
K 
O 
S 
A 
N 

2. Ki mehet át elsőként az ábrázolt útkereszte- 4.) A fenti képeken látható kerékpárosok közül 
ábrázolt forgalmi helyzetben? kik közlekednek szabályosan? 
a.) Az "A" jelű jármű a.) 
b.) A "B" jelű jármű b.) 
c.)  Te, a kerékpárodon c.) 
 

TALÁLÓS KÉRDÉSEK 4.) Kivűl szőrös, belül nedves 8.) Ha kigyúl: fényes - 
1.) Gyümölcs vagyok, édes vagyok, gyerekeknek igen kedves harapod: édes - 
ha meg értem, piros vagyok.  Mennyezet szépe, 
Télen elrejt jól a kamra, 5.) Hétfőn zöld, fák kincse-éke 
mi is volnék, ha nem … szerdán piros, érte már Palkó 
 szombaton fekete. majd nyakát törte - 
2.) Szép leányka ül a fán,   
piros ruha derekán. 6.) Két lándzsa közt, 9.) Van egy virág, jól ismerem, 
Szíve olyan mint a kő, mint a pehely, szúrós tövis között terem. 
mondd meg, ki lehet ő? Fent lebeg Hajnalpiros a levele, 
 Egy virágkehely. Mondjátok meg, mi a neve! 
3.) Kiskertemben királylány, 
színes, mint a szivárvány, 7.) Sárga berek, sárga alkony, 
szirma bolyhos bársonya sárga virág nyit a parton, 
piros pillék vánkosa. s mintha pletykás tündér volna, 
Arcocskája rád nevet… hírül adja: itt a gólya. 
Találd el, hogy ki lehet!   
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Felsős-napközis elfoglaltságok 

Szőllősi Anita és Karancsi Mária 5. o. 
 
A szabad időnkben többféle dologgal foglalkoztunk. A 
fiúk főleg fociznak és tengóznak a lányok inkább, 
libikókáznak. 
Nagyon szeretjük a kézműves foglalkozásokat: 
- a terítők és könyvjelző hímzését 
- a bábkészítést 
- csuha baba készítését 
- a gyöngyfűzést 
- a faliképek készítését 
- a papírhajtogatást 
- ajándéktárgyak alkotását Pl.: nőnapra az iskola 

dolgozóinak 
- tojásfestést 
Örülünk, mikor elmegyünk sétálni tanár nénivel a 
Berettyó partra. 
Az összegyűjtött pénzből időnként discót rendezünk, 
ilyenkor előfordul, hogy mi készítjük az édességet és 
narancslevet Emike nénivel, és néha közösen táncolunk. 
Szerintünk érdemes napközibe lenni délután. 
                                                                                                                   

Bérletünk van a moziba 

Vajkai Kinga 3.o. 
 
Nagy izgalommal vártuk a napot, mikor megyünk a 
moziba. Február 21-én és március 16-án voltunk. 
Ebéd után indulunk a buszhoz. A napköziseknek nem 
kellett az utazásért fizetni mivel az iskola fedezte a 
költségeket. Az első alkalommal volt egy kis időnk és 
elmentünk a játszótérre, később pedig a moziba. 
Megnéztük a Csillagok háborúját, márciusban a 
Tarzant. 
 

 
 
Mikor vége lett elindultunk a 1630-as buszhoz, nagyon 
jó volt mind a két film és nagyon jól éreztem magam 
ezen a két délutánon. Még kétszer fogunk menni, már 
nagyon várom. 

 

Roli napközis lett 

Nagy Zsuzsa, Jenei Róbert 2.o 

 
Nagyon örültünk mikor Szántó Roland megmondta, 
hogy napközis lesz. Végre egy harmadikos fiú 
csoporttársunk is lett. Megszervezi a focit, sokat 
tanulunk tőle cselezni, adogatni. A lányok is játszhatnak 
és reméljük, hogy mire mi is harmadikosok leszünk 
olyan, jól focizunk, hogy megnyerjük a Bethlen Kupát. 
 

 
 
 
 

Közeledik a húsvét 
 
Húsvét közeledtével, bizonyára sok fiú eleveníti fel a 
régről ismert locsoló verseket, vagy éppen most 
szeretne megtanulni néhányat, mi is ajánlunk egyet a 
sok közül. 
 

Napsütötte szép tájakon, 
Jöttem végig az utakon, 

Felém hajolt sok-sok virág, 
Rózsavizük osztogatták, 

Megöntözlek most itt véle 
Piros tojást kérek érte! 
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Bethlen kupa 
 
A Bethlen kupáért fociztunk április 4-én az iskolánk 
pályáján. 
Ellenfeleink Szentpéterszeg, Hencida és Váncsod 
voltak. 
Hencida ellen kezdtünk, 3:0-s eredményt értünk el. 
(Juhász Sándor 3). Aztán egy órás pihenő után 
Váncsoddal mérkőztünk. Az első gól nehezen jött 
(Mester Norbert), de aztán bátran és pontosan 
céloztunk, így 4:1 lett a végeredmény. (Juhász Sándor, 
Czifra Péter). A 6. Meccs rangadónak számított, 
Péterszeggel csaptunk össze. 
A tét a kupa volt, hiszen nekik is két győzelmük volt. 
Mi kezdtünk jobban (2:0), de aztán kiegyenlítettek. 
Aztán Juhász Sanyi még két gólt harcolt ki (4:2).  
Nagyon sokat segített a közönség, sok szülő és gyerek 
biztatott minket. 
Csapattagok: Czifra Péter, Micskei Gyula, Nagy Zoltán, 
Szántó Roland, Juhász Sándor, Katona Tamás, Mester 
Norbert. 

         11 

Győzelmünkkel (ősszel is mi voltunk 
az elsők) megszereztük a jogot, hogy 
a Bethlen kupát (melyet Illés-Tóth 
József jegyző úr alapított) egy 
évig őrizhessük. 
 

5 - 6 osztályosok 
tornája 
 
Az 5-6 osztályos labdarúgó mérkőzéseket a péterszegi 
nagypálya helyett a tornateremben tartották. Mikor oda 
értünk már játszottak: Péterszeg és Hencida (3:2). 
Nemsokára mi következtünk Váncsod ellen. Mi 
nyertünk (5:1). Góllövők: Lakatos Zoltán, Juhász 
Sándor, Kolompár Zsolt. 
Aztán más játszott, majd ismét mi jöttünk méghozzá 
Péterszeg ellen, sajnos kikaptunk 8:0-ra. Aztán nem 
pihentünk, hanem fociztunk Hencidával, sajnos tőlük is 
kikaptunk. Aztán Péterszeg és Váncsod mérkőzött 
(4:2). A helyezések a következők lettek: 
1. Szentpéterszeg 3. Gáborján 
2. Hencida 4. Váncsod 
Csapatunk tagjai: 
Juhász Sándor, Király Gyula, Szénási Mihály, Szőlősi 
Lajos , Kardos Csaba,             Kardos Gergő, Kolompár 
Zsolt, Szabó Sándor, Varga Dezső, Lakatos Zoltán. 

 
 

Jó, ha tudjuk! 
 
Napjainkban egyre nagyobb jelentősége van a Forma-1 
autóversenyeknek, amelyet mi leginkább a számítógép 
előtt ülve és az általunk vezetett autókkal tudunk 
élvezni vagy a TV előtt ülve. Az is biztos, hogy annyi 
dolognak nem kell megfelelnünk, mint az igazi 
pilótáknak. 
Nekik sok-sok feltételnek kell eleget tenni, Pl.: a 
sisaknak olyan bélésűnek kell lenni, ami baleset esetén 
elnyeli az ütközési energiát és olyan lehúzható fólia, 
van a pilóta szeme előtti plexin, ami többrétegű, és ha a 
pilóta nem lát jól ki rajta, lehúzhat belőle egy réteget. 
Sokat tud még ez a sisak, mert van benne beépített 
mikrofon és fülhallgató, illetve oxigént és innivalót 
tartalmazó palack. A ruhájuknak is háromrétegű, előre 
meghatározott tűzálló anyagból kell lennie, sőt még a 
zoknit is meghatározzák a versenyzők számára. 
Ezeknek az embereknek olyan erőlétben kell lenniük, 
mint az atlétáknak, mert nagy megpróbáltatásnak 
vannak kitéve a pályán. Főleg a kanyarokban, ahol a 
legnagyobb nyomás a fejet éri.  
A Forma-1-es versenyzők megterhelései hasonlóak a 
vadászrepülőket vezető pilótákéhoz. 
Nem olyan egyszerű vezetni ezeket a "beton 
torpedókat", bár a kocsikban csak két pedál van és a 
sebességet is a kormányon lévő gombokkal, váltják, 
mégis amikor sebességük megközelíti a 400 Km/h-t, 
elég rövid idő marad a döntésre és a cselekvésre. 
A dolgok ismeretében azt hiszem, az a legjobb, ha a 
száguldásra vágyó kíváncsiságunkkal a számítógép és a 
televízió előtt maradunk. 
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A hónap viccei 
 
Egy ember ül az étteremben, és ki 
kell mennie vécézni, de nem akarja, 
hogy beleegyenek a levesébe. Ráírja 
egy papírra: 
- Leköptem! 
Elmegy vécére, majd visszajön, a 
cetlire rá van írva:  
- Én is! 

*** 
Mórickától kérdezi egy ember a 
moziban? 
- Mond Móricka! Nincs ma iskola, 
hogy ilyenkor délelőtt látlak itt a 
moziban? 
- De van, csak addig nem mehetek 
iskolába, amíg ilyen fertőző beteg 
vagyok! 

Jenei Gabriella 
 

Mond uram! Mennyi neked 1 
forint? 
- 1.000.000 forint! 
- És mennyi neked 1 perc? 
- 100 év 
- Akkor hoznál nekem 1 forintot? 
- Várj egy percet fiam! 

Juhász Éva 
 

A cigány Amerika partjainál áll. 
Kiköt egy hatalmas amerikai hajó. 
A hajón áll egy néger matróz. 
Felkiált neki a cigány: 
- Dobd már le a kötelet! 
A néger nem csinál semmit, a 
cigány megint mondja: 
- Dobd már le a kötelet! 
Megint nem történik semmi, erre 
megkérdezi a cigány: 

- Do you speah English? 
Válaszol a néger: 
 - Yes. 
Erre a cigány: 
- Dobd hát le a kötelet! 

*** 
Süllyed a hajó. A cigány ijedten 
odakiált a kapitányhoz: 
- Süllyed a ház kapitány! 
- Ez nem ház, hanem hajó. 
- Ha jó lenne, nem süllyedne!  

Magyarné Bene Krisztina 
 

- Ki az abszolút hülye? 
- Aki végighallgatja az abszolút 

vicceket. 
*** 

- Ki az abszolút türelmes? 
- Aki végi bírja hallgatni az 
abszolút vicceket. 

*** 
- Mi az abszolút lustaság? 
- Amikor a csiga lassít a kanyarban. 

*** 
 
- Ki az abszolút vékony? 
- Aki a hasát szappanozza, és a háta 
habzik. 

*** 
- Ki az abszolút magas? 
- Akinek a hideg végigszalad a 
hátán, félúton megáll, hogy 
pihenjen. 

*** 
- Ki az abszolút kövér? 
- Akit, ha körbe repül a légy 
félúton, megdöglik. 

*** 
- Jean! Hozza be a lovamat a 
tegezemet, és az íjamat! 

- De miért uram? 
- Álmos vagyok. 

Katona Éva 
 

Beutalnak az Elmegyógyintézetbe 
egy beteget. Kérdi az orvos az 
ápolót: 
- Mi a baja a betegnek? 
- Minden ablakot kilő csúzlival. 
Két hónapig kezelik, aztán 
megkérdik tőle: 
- Mit csinálna, ha most 
hazaengednénk? 
- Hazamennék, tiszta ruhát vennék, 
és vennék egy gumit, és kilőném 
vele az összes ablakot! 
Négy hónapig kezelik tovább és 
kérdik tőle: 
- Mi lenne, ha most kiengednénk? 
- Hazamennék, megfürödnék, tiszta 
ruhát vennék, és elmennék egy 
bárba. Meglátnék egy bomba nőt, 
táncolnék vele, szambát, mert az a 
kedvenc táncom. 
- Aztán mit csinálna? 
- Felcsábítanám a lakásomra. 
- És ott mit csinálna? 
- Természetesen lehúznám róla a 
bugyit. 
- Hmm, de huncut ember maga, hát 
miért kell lehúzni a bugyit? 
- Azért, hogy a bugyijának a 
gumijából csúzlit csinálhassak, és 
kilőhessem vele az összes ablakot! 

Mester Csaba 
- Mi az Jean! Eszik? 
- Nem csak számba veszem a 
fehérneműket. 

Kincsesné Varga Éva
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