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Makula Edina: Az ősz nyugalma 
 

Hideg van, fázik a világ, 
dermesztő hideg ősz vár miránk. 
Sárgul a levél, lehullik a faágról, 
a zöldülő természet is elbúcsúzik a világtól. 
 

Hideg van, fázik a madár, 
lassacskán ő is elröpül már. 
Sajnos nem maradhat itt télire, 
mert a természet, kedvező neki nem lenne. 

 

Hideg van, fázik a tó vize, 
behúzódik a medribe. 
Körülötte harmatos a fű, 
elönti a derű. 
 

Hideg van, fázik a faág, 
levetette gyönyörűséges ruháját. 
Összehúzza magát, 
és várja-várja az ősz nyugalmát.

 

A  t a r t a l o m b ó l  
 

Új tanév kezdődött Hírhozó Megemlékezések Órák utánra 
    
Új intézményi formában 
kezdte meg működését is-
kolánk a 2007/2008 tanév-
ben. Interjú. 

2. oldal 

„Kukucskáló” AMI tansza-
kokba. Az Egészségügyi 
hét történései. Az Október 
kupa eredményei.  

3 - 5. oldal 

Forradalmárokra, szabad-
ságharcosokra emléke-
zünk. Halottainkról rend-
hagyó módon emlékezünk. 

10 - 11. oldal 

Skandináv rejtvény. Ki-
festő. Könnyűzenei TOP-
10. Játék és filmajánló. Íz-
lelő rovatunkban receptek.  
6 - 7, 9, 12 - 13. oldal 
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Ú j  t a n é v  k e z d ő d ö t t  
 
A szeptemberi becsengetés nem csak a vakáció végét, és egy újabb tanév kezdetét jelentette iskolánk, 

diákok és nevelők számára egyaránt. Hosszú huzavona után, elsősorban kormányzati döntések 
következményeként, iskolánknak társulással fenntartott intézményként kell működnie a jövőben. 

Harangi Eszter és Nagy Fanni (DV) a kialakult, illetve kialakulófélben lévő változásokról kérdezte 
iskolánk új intézményvezetőjét Király Gyulánét (KGyné). 
 
DV - Milyen változást jelent a társulás a 
pedagógusoknak és milyet a gyerekeknek? 
 

KGYné - A gyerekek egyelőre talán csak annyit 
érzékelnek a társulásból, hogy az iskola neve 
megváltozott, hosszabb lett. Pontosan: Általános 
Iskola, Óvoda, Bölcsőde és AMI Szentpéterszeg 
tagintézménye, Bethlen Gábor Általános Iskola, 
Óvoda és Bölcsőde. 
Az AMI (Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) a 
társulással jött létre, melyben a szentpéterszegi és a 
gáborjáni gyerekek is helyben vehetnek részt. 
A pedagógusoknak a társulás plusz feladatokat 
jelent, hiszen az újonnan létrehozott intézmény 
tagintézményeinek (mi is azzá lettünk) át kell 
dolgozni, össze kell hangolni alapdokumentumait, 
új szabályozásokat kell közösen készíteni, stb., s 
ezek többletmunkát igényelnek mindenkitől. 
 

DV - Mit jelent a művészeti iskola? 
 

KGYné - A művészeti iskola a társult intézmény 
egy külön tagintézménye, melyben két telephelyen 
(Gáborjánban ill. Szentpéterszegen) folyik a 
művészetoktatás azért, hogy minden beiratkozott 
gyermek helyben vehesse igénybe ezt a 
pluszszolgáltatást. Az AMI célja, hogy a tehetséges 
gyerekek érdeklődésük szerint szakképzett (művész) 
pedagógusok segítségével kibontakoztathassák 
tehetségüket, fejleszthessék képességeiket a 
választott művészeti ágban. 
 

DV - Kapnak-e osztályzatot a szakkörre járók? 
 

KGYné - Igen, kapnak osztályzatot a gyerekek. Sőt, 
év végén bizonyítványt is, melybe az egész éves 
teljesítmény alapján kerülnek be az év végi 
osztályzatok. Aki tehát beiratkozott valamelyik 
tanszakra, év végén két bizonyítvánnyal tér majd 
haza. 
 

DV - Mennyit kell fizetnie annak, aki a 2. szakkörre 
is jelentkezik? 
 

KGYné - Ez nem szakkör, mutatja az előbb említett 
osztályozás és bizonyítvány is. 
A művészetoktatás nem ingyenes. A beiratkozóknak 
térítési díjat kell fizetni. (Aki több művészeti ágra is 
jár, annak tandíjat is, mely a térítési díjnál 
magasabb.) 

Az Önkormányzat azonban a térítési díjak fizetését 
átvállalja, így tulajdonképpen ingyenesen veheti 
igénybe a művészeti képzést minden tehetségét 
kibontakoztatni kívánó tanulónk. 
 
DV - Milyen igazgatónak lenni, sok e a munka? 
 
KGYné - Rövid a válaszom: van munka bőven. A 
társulás következtében sok minden módosult, illetve 
a probléma az, hogy még csak most módosul, most 
van folyamatban, s jó néhány gond is ebből adódik. 
 

 
 

DV - Hány tanító dolgozik itt az iskolában? 
 
KGYné - Összesen 12 fő állású pedagógus van az 
iskolában. Közülük most 4-en GYES-en vannak, 
helyükön óraadók, helyettesítők dolgoznak. Szám 
szerint jelenleg az iskolában a gyerekekkel 13-an 
foglalkoznak, közülük azonban 3-an csak 
részmunkaidőben. 
 
DV - Hány gyerek jár ide? 
 
KGYné - A pillanatnyi állapot szerint 141 tanulónk 
van összesen, alsó tagozatban 71, a felsőben pedig 
70 fő tanul. 
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„ K u k u c s k á l ó ”  
a z  A l a p f o k ú  M ű v é s z e t o k t a t á s i  

I n t é z m é n y  t a n s z a k a i b a  
 

 

rafika tanszak szerdán 13 órától 16 óráig 
tart. Nagy Lajos tanár bácsi tanít bennünket. 

 

 
 

Összesen 8-an járunk erre a délutáni programra. 
Azért is jó ez a tanszak, mert itt sok, érdekes dolgot 
kipróbálunk, mint például a szénceruzát, 
gyurmaradírt, tustollat, egyéb kartonokat. 

Részt veszünk 2 pályázaton is, szeretnénk, ha 
mindkettőn sikeresen szerepelnénk. 

Az egyik ilyen pályázat a „Tejben, vajban, 
Biharban”, amely azt takarja, hogy otthon mit 
szoktunk szabadidőnkben csinálni. A másik az 
„Alternatív autó” címet viseli. Olyan autót kellett 
rajzolni, ami nem káros a környezetre. Volt, aki 
szeméttel, ill. napelemmel működő járművet rajzolt. 

 
Viski Péter 

 
 

odern- és kortárs tánc tanszak 
minden kedden és csütörtökön, a torna 

szobában van megtartva. 
 

 

A felsős gyerekek, cha-cha-cha-t fognak előadni 
karácsonykor. Már elég jól megy a tánc 
mindenkinek. Minden alkalommal új lépéseket 
tanulunk meg. 

Az órák nagyon izgalmasak, és mindenki nagyon 
élvezi. A tanár nénink nagyon kedves. Már 
megkaptuk a tükröt is a falra; így jobban megy a 
tánc, látva a hibákat, könnyebben tudunk javítani, ha 
kell. 

Az alsós gyerekeknek 1 órától fél 3-ig, a 
felsősöknek pedig fél 3-tól 4 óráig tart a foglalkozás. 

Az induló tanszaknak minden-ki nagyon örül, mert 
nem csak jól szórakozunk, hanem sokat tanulunk és 
mozgunk. Reméljük, mindenki eljön a karácsonyi 
bemutatónkra, és megnézi az új tehetségeket. 

 
Gyarmati Emese 

 
 

ínjátszó tanszak minden hétfőn 13 
órától 16 óráig tart. Kissné Nagy Katalin 

tanít minket. 
 

 
 

 
A nagyok mellett sok kicsi is eljár az órákra, ahol 

sok érdekes dolgot tanulhatunk meg. 
Bemelegítésként verselünk, mondókázunk, légző 

gyakorlatokat végzünk. A foglalkozásokon verset, 
mesét, szerepet kell megtanulnunk, amelyet később 
elő is adunk. Mi gyerekek nagyon szeretünk 
odajárni. 

 
Karancsi Mercédesz

 

G 

M 
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A Z  E G É S Z S É G Ü G Y I  H É T  E S E M É N Y E I  
2007.október 15 – október 20 

Előadás a drogokról 
 

Az előadás előtt az 5. osztályos tanteremben gyülekeztünk. 
Néhány perc múlva megérkeztek a rendőrök, akik egyben az 
előadók voltak. 

Először elmondták, mi a különbség a drog és a kábítószer 
között. Érdekes volt, amikor kiderült, hogy nem csak a 
kábítószer, hanem a kávé, a cigaretta, az alkohol, a 
gyógyszerek is a drogok közé sorolható. 

Kérdéseket tehettünk fel, amelyekre kimerítő választ adtak 
a meghívottak, de ők is kérdeztek tőlünk, pl. mit hallottunk 
már a drogokról. 

A cigarettáról tudjuk, hogy káros és nagyon hamar függővé 
válhat az ember. Rászokni sokkal könnyebben lehet, mint 
abbahagyni, mivel a függőség észrevétlenül alakul ki. Az 
aktív dohányosok nem tudnak élni nélküle, mert szervezetük 
már megszokta azt. Ezért is jobb, ha nem próbáljuk ki ezeket, 
a szervezet számára káros szereket. 

Ha legközelebb is lesz hasonló előadás, feltétlenül gyertek 
el, mert nagyon érdekes és tanulságos volt. 

Nagy Evelin Nóra 
 

Hulladékgyűjtés 
 

Az egészségügyi hét harmadik napján szelektív 
hulladékgyűjtés volt a program. Gyülekező után Nagy Zoltán 
bácsi és Miski Barna bácsi ismertetőt tartottak a szelektív 
hulladékgyűjtés lényegéről és hasznosságáról. Minden fontos 
tudnivalót az Egészségház előtti gyűjtőedényeknél mondtak 
el. Ezután az osztályfőnökök kiosztották a szemeteszsákokat 
és a nylonzacskókat. 

A zacskót a kezünkre húztuk, hogy azzal fogjuk meg a 
szemetet. Volt, aki hegyes végű botot hozott a 
szemétszedéshez. Az alsósok területe a Cs.Barta iskolától a 
Hajnal utcáig terjedt. Az úttest egyik oldalán az 1. és 2. 
osztályosok, a másik oldalán a 3. és 4. osztályosok gyűjtötték 
a szemetet. Meg is teltek a zsákok. Visszaérkezvén aztán a 
zsákok tartalmát a megfelelő edényekbe tettük: a papírt a kék 
színűbe, az üveget a zöld színűbe, a műanyag hulladékot 
pedig a sárga színű gyűjtőedénybe. 

Reméljük, sokáig tiszta marad ez a terület! 
2. osztály 

 

Papírgyűjtés 
 

Az egészségügyi héten papírgyűjtést szerveztek az 
iskolában. Mi, a 6. osztály tanulói, már két héttel előtte 
hozzáláttunk a gyűjtéshez. A falut jártuk délutánonként, hogy 
minél több papírt szedhessünk össze. Több kordélynyira valót 
sikerült begyűjtenünk, mert mindenki szívesen adott egy kis 
papírt. Reménykedtünk, hogy elsők leszünk a gyűjtők között. 
Fáradságunknak meg is lett a jutalma, osztályunk 1508 kg 
papírt gyűjtött össze, megelőzve ezzel a többieket. 

Csahóczi Zsolt 

 

 
Munkára fel! 

 

 
Szelektív (Segítenek a színek!) 

 

 
Izgalmas a mérlegelés pillanata 

 

 
Győzelem! 
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Rendhagyó osztályfőnöki óra 
 
 
 
 

Az előadás előtt az 5. osztályos tanteremben gyülekeztünk. 
Néhány perc múlva megérkeztek a rendőrök, akik egyben az 
előadók voltak. 

Először elmondták, mi a különbség a drog és a kábítószer 
között. Érdekes volt, amikor kiderült, hogy nem csak a 
kábítószer, hanem a kávé, a cigaretta, az alkohol, a 
gyógyszerek is a drogok közé sorolható. 

Kérdéseket tehettünk fel, amelyekre kimerítő választ adtak 
a meghívottak, de ők is kérdeztek tőlünk, pl. mit hallottunk 
már a drogokról. 

A cigarettáról tudjuk, hogy káros és nagyon hamar függővé 
válhat az ember. Rászokni sokkal könnyebben lehet, mint 
abbahagyni, mivel a függőség észrevétlenül alakul ki. Az 
aktív dohányosok nem tudnak élni nélküle, mert szervezetük 
már megszokta azt. Ezért is jobb, ha nem próbáljuk ki ezeket, 
a szervezet számára káros szereket. 

Ha legközelebb is lesz hasonló előadás, feltétlenül gyertek 
el, mert nagyon érdekes és tanulságos volt. 

Nagy Evelin 

 
 

O k t ó b e r  k u p a  
 

 
 

Öt csapat részvételével zajlott az Október kupa 
október 5-én, Szentpéterszegen. Gáborjánból az 
iskolabusszal mentünk át Barta Gyuláné tanár néni 
és Tarcsa Tamás tanár bácsi kíséretében. A kicsik: 
5+1 fő, a nagyok 7+1 fővel játszottak a csapatok 
ellen. 

A csapatok a következők voltak: Biharkeresztes, 
Esztár, Gáborján, Hencida, Szentpéterszeg. 

Nagyon jól játszott mindenki, és nagyon örültek, 
hogy focizhattak. 

A végeredmény a következő lett: 
1. helyezett: Esztár 
2. helyezett: Szentpéterszeg 
3. helyezett: Biharkeresztes 
4. helyezett: Gáborján 
5. helyezett: Hencida 

Boros Ádám 
Nagy Tibor

 
Csapataink: „kicsik” és 

„nagyok” 
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D a l v e r s e n y  
 
„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, zenélünk. 
Szebb, ha ketten. Aztán mind többen, százan ezren, míg 
megszólal a nagy harmónia, amiben mind egyek lehetünk.” 

(Kodály) 
 
Iskolánkban, ebben a tanévben is megrendezésre 

került a dalverseny. Október 26-án délután sok alsó 
és felső tagozatos diák jelent meg, hogy elénekelje 
dalát. 

A zsűriben felnőttek mellett most is voltak diákok, 
de ez nem könnyítette meg a döntést. 

Végül megszületett a végeredmény. 
 
Felsősöknél: 

1. helyezett: Gyöngyösi Imre 
Különdíjat nyert: Harangi Eszter és Nagy 
Fanni 
 

 
Az egyik győztes Gyöngyösi Imre 

Alsósoknál: 
1. helyezett: Harangi Lili 
2. helyezett: Rózsás Klaudia 
3. helyezett: Kővári Tünde 

Különdíjat nyert: Papp Antónia 
 

 
Az alsósok legjobbja Harangi Lili 

 
Mindannyian szépen énekeltek, köszönjük 

előadásukat. 
Minden résztvevő sok-sok élménnyel gazdagodott 

ezen a délutánon. 
Szabó Dóra 

 

 
 

 
Előzetes!  

 
2007.  november 16-án,141 5-kor 

Versmondó versenyt rendezünk, melyre  
mindenkit  várunk,  aki  szeret  szerepelni ,  

verset  hal lgatni!  



2007. november  K I F E S T Ő  Dobra Verjük 
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Október 6-a, az Aradi 
vértanúk emléknapja 

 
1849. október elején hűvösebbre fordult az idő. 

Sokan szenvedtek ekkor az aradi várbörtönben, 
akik a magyar szabadságért harcoltak. Haynau, az 
osztrák császár megbízottja parancsot adott a 
haditörvényszéknek, hogy a tanúk meghallgatása 
nélkül ítéljék halálra a hős honvédtiszteket. 
Október 6-án arra a 13 vértanúra emlékezünk, akik 
életüket áldozták nemzetünk függetlenségéért. 

Ugyanezen a napon lőtték főbe Pesten, az 
Újépület falánál Batthyányi Lajost, az első felelős 
magyar kormány miniszterelnökét. Emlékére ezen 
a helyen 1929 óta örökmécses világít. 
 

 
Az Aradi tizenhárom vértanú 

 Aulich Lajos honvéd tábornok (1792–1849) 
 Damjanich János honvéd tábornok (1804–

1849) 
 Dessewffy Arisztid gróf, honvéd tábornok 

(1802–1849) 
 Kiss Ernő honvéd altábornagy (1799–1849) 
 Knezić Károly honvéd tábornok (1808–1849) 
 Láhner György honvéd tábornok (1795–1849) 
 Lázár Vilmos honvéd ezredes (1815–1849) 
 Leiningen-Westerburg Károly gróf, honvéd 

tábornok (1819–1849) 
 Nagysándor József honvéd tábornok (1804–

1849) 
 Poeltenberg Ernő lovag, honvéd tábornok 

(1813–1849) 
 Schweidel József honvéd tábornok (1796–

1849) 
 Török Ignác honvéd tábornok (1795–1849) 
 Vécsey Károly gróf, honvéd tábornok (1807-

1849) 

Emléküket minden magyar hálával őrzi szívében. 

Harangi Eszter 

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 

A II. világháború befejeződése után, a 
hatalomra került kormány 
becsapta, szegénységben 
tartotta az ország lakosságát. 

1956. október 23-án az 
egyetemisták a Petőfi 
szobornál találkoztak, majd 
Bem apó szobránál tüntettek. 

 

 
A Bem téri tüntetés 

 
A járókelők, a munkából hazatérők, a fiatalok 

csatlakoztak hozzájuk.  Az Államvédelmi Hatóság 
tüzet nyitott a tüntetőkre. Reggelre győztek a 
forradalmárok és megkezdődött a küzdelem a 
nemzet szabadságáért. 

 

 
Szabadságharcosok egy csoportja 

 
November 4-én a szovjet tankok vérbe 

fojtották a forradalmat. Emlékezzünk tisztelettel az 
1956-os forradalom és szabadságharc bátor 
harcosaira, akik életüket adták a mi szebb 
jövőnkért. 

Harangi Eszter 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Damjanich_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dessewffy_Arisztid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Ern%C5%91
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Knezi%C4%87_K%C3%A1roly&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1hner_Gy%C3%B6rgy&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z%C3%A1r_Vilmos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg_K%C3%A1roly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagys%C3%A1ndor_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/wiki/Poeltenberg_Ern%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Schweidel_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_Ign%C3%A1c
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9csey_K%C3%A1roly
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Mindenszentek - Halottak napja 
November 1 - 2 

Lázár Ervin: 

Nagyapa meg a cs i l lagok 
 

Nagyapa napközben olyan, mint minden más öregember. 
Azaz egészen mégsem olyan, mert fütyörészni szokott, és 
beszélget az almafáival. Kedveseket mondhat nekik, mert az 
almafák majdnem mindig mosolygósak. 

De hát ezt nem furcsállotta Babó Titti, mert ha egy kicsit 
odafigyelt, ő maga is tudott az almafákkal beszélgetni. 
Egyszerű ez annak, aki tud almafául. Már pedig ők tudtak, 
Nagyapa is meg Babó Titti is. Azt nem értette Babó Titti, 
hogy éjszakánként hova tűnik Nagyapa. Mert Nagyapa 
minden áldott este fogott egy hosszú létrát, kalapácsot, meg 
szöget tett a zsebébe, és elindult valamerre. Azt sem tudta 

Titti, mikor szokott Nagyapa a létrával hazajönni, mert addigra mindig elaludt. 
Reggelente néhányszor kérdezte, hogy merre járt az éjszaka, de Nagyapa csak mosolygott a bajusza alatt. 

Még szerencse, hogy Mikkamakka gyakran meglátogatta Babó Tittit. Mert ismeretes, hogy Mikkamakka 
majdnem mindent tud. Avagy: majdnem tud mindent. Esetleg: mindent majdnem tud. Megkérdezte hát tőle 
Titti, tudja-e, hova jár éjszaka Nagyapa. 
- Hát te nem tudod? – ámuldozott Mikkamakka. 
- Nem – mondta Titti. 
- Na jó, elmagyarázom neked. Láttál már csillagos eget? 
- Persze. 
- Azt is láttad már, hogy időnként egy-egy csillag leesik? 
- Láttam, azok a hullócsillagok. 
- És mindennap több is leesik. Igaz-e? – folytatta Mikkamakka. 
- Igaz… Ez azt jelenti, hogy egyszer csak elfogynak az égről a csillagok? – ijedt meg Babó Titti. 
- Na látod – mosolyodott el fölényesen Mikkamakka. 
- Azt gondolod, hogy mindennap kevesebb csillag van az égen? 
- Én aztán nem. 
- Nem is gondolhatod, mert nincs kevesebb. 
- Bár nem egészen értem – komorodott el 
Babó Titti. 
- Mindennap leesik egy csomó, még sincs 
kevesebb?! 
- De nincs ám! Mert Nagyapa minden éjjel 
összeszedi a lehullott csillagokat, a létráján 
fölmászik az égig, és szépen visszaszögezi 
mindeniket. 
Babó Titti szájtátva hallgatta Mikkamakkát, 
csak nagy sokára ocsúdott ámulatából. 
- És mi lesz – kérdezte suttogva –, mi lesz, 
ha Nagyapa meghal? 
- Ó, te bikfic – nézett rá megrovóan 
Mikkamakka –, hát nem tudod, hogy 
Nagyapa sohasem hal meg?  Az lehet, hogy 
egyszer majd már nem jár ki az almafáival 
beszélgetni. Meg talán veled sem beszélget, 
velem sem. De minden éjjel veszi a létráját, 
összeszedi a lehullott csillagokat, és mind 
visszaszegzi az égre. Mindörökké. 
Bizony, Babó Titti, ilyen nagyapád van! 
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1. 50 Cent 

2. Rihanna 

3. L.L. Junior 

4. Shakira 

5. Desperado 

6. Akon 

7. Sean Paul 

8. No Thanx 

9. Justin Timberlake 

10. Tokio Hotel 

 

J Á T É K  É S  F I L M A J Á N L Ó  
 
Half-Life 2 
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Ha valaki egy 
igazán izgalmas 
játékra vágyik, 
válassza ezt! 

A zombik és a 
társulásaik ellen 
kell harcolni. Hasz-
náld a modern 

fegyvereket!  
Mező Gergő                                                                                                                                Mészáros Gilbert 

Ultimate Spider-
Man 

 
Ebben a játékban nem csak a 

Pókemberrel lehetsz, hanem 
Méreggel is. A küldetések 
nagyon nehezek és bonyolultak. 
Győzd le Johny Stormot és a 
többi ellenséget! Ha játszod a 
versenyeket, kapsz új ruhákat! 
Nagyszerű, hogy Pókembernek 
új, erős ütései vannak. 

 

300 
Ezt a filmet azoknak ajánlom, akik szeretik a történelmi 

eseményeket. 
A film arról szól, hogy Xerxész, a perzsa király el 

akarja foglalni Spártát, de ezt Leonidasz a spártai király 
nem nézi jó szemmel. Kitört a háború. A perzsákat 
megpróbálták a Thermopüliai-szorosnál feltartóztatni. 
Csupán 300-an indultak a spártaiak Xerxész ellen, kinek 
több ezres létszámú csapata volt. 

 A 300 spártai katona és a király hősies küzdelmét 
izgulhatja végig a néző. 

Nagy Evelin Nóra 
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Húsgombóc paradicsommártással 
 
Hozzávalók 4 személyre 

 50 dkg darált sertés- vagy marhahús, 
 5 dkg friss kenyérmorzsa, 
 25 dkg ricotta v. tehéntúró, 
 1 tojás, 
 1 fej hagyma, 
 2-3 gerezd fokhagyma, 
 5 dkg fenyőmag, 
 3 dkg reszelt parmezán sajt,  
 friss bazsalikomlevelek, 
 1 citrom reszelt héja, 
 Só, olívaolaj. 

 
A paradicsommártáshoz: 

 80 dkg paradicsom, 
 Só, frissen őrölt bors. 

 
Megforrósított olajon üvegesre pároljuk a 

kockákra vágott hagymát. Hozzáadjuk a zúzott 
fokhagymát. A darált sertés-vagy marhahúst tálba 
tesszük, hozzáadjuk a friss kenyérmorzsát, a 
ricottát vagy a tehéntúrót, a tojást, az apróra 
vágott bazsalikomot, a reszelt citromhájat, a 
fenyőmagot, sót, a reszelt parmezán sajtot és 
párolt hagymát, fokhagymát. A húsmasszát jól 
összegyúrjuk, majd 1 órára hűtőszekrénybe 
helyezzük. 

 
Ez alatt elkészítjük a paradicsommártást. 
A paradicsomot forró vízbe mártjuk, héját 

lehúzzuk, majd felaprítjuk, és lábosba tesszük. 
Felöntjük  sóval, borssal ízesítjük és kb. 10 percig 
főzzük. 

 
A húsmasszából diónyi darabokat csippentünk 

ki, gombóccá formáljuk, majd kissé ellapítjuk. A 
húsgombócokat nem túl bő olajban aranysárgára 
sütjük. Szűrőkanállal kiemeljük és áttesszük a 
mártásos lábosba.  

Kis lángon, fedő alatt 10 percig főzzük. 
 

 

Szilvás rácsos 
 

 
 
Hozzávalók 12 szelethez 
 
A tésztához: 

 30 dkg liszt, 
 1 tojás, 
 10 dkg cukor, 
 10 dkg vaj, 
 késhegynyi sütőpor. 

 
A töltelékhez: 

 1 kg szilva, 
 10 dkg cukor, 
 1 tojás sárgája, 
 3 evőkanál étkezési búzakeményítő, 
 3 evőkanál rumaroma, 
 5 dkg darált dió, 
 fél rúd fahéj. 

 
A tészta hozzávalóit robotgéppel sima tésztává 

dolgozzuk. Fóliába csomagolva 1 órára behűtjük. 
 A kimagozott szilva felét a cukorral, 

rumaromával és a fahéjrúddal együtt lábosba 
tesszük, és 1 órát érleljük. Utána kb. 3 percig 
főzzük. Hozzáadjuk a 4 kanál vízben elkevert 
étkezési búzakeményítőt, és állandó keverés 
mellett besűrítjük. A fahéjat eltávolítjuk. 

A tészta kétharmadát 26 cm átmérőjű 
tortaformába simítjuk úgy, hogy pereme is legyen. 
A tésztát villával több helyütt megszurkáljuk. A 
darált dió felével meghintjük, majd ráhalmozzuk a 
párolt gyümölcsöt. Megszórjuk a maradék dióval, 
ráhalmozzuk a nyers szilvát. A maradék, 
kinyújtott tésztából 1 cm széles csíkokat vágunk, 
és rácsszerűen 1 cm széles csíkokat vágunk, és 
rácsszerűen a gyümölcsre fektetjük. 

 Tojássárgájával megkenjük, és előmelegített 
sütőben, 170 oC-on kb. 70 percig sütjük. 

A recepteket válogatta: Karancsi Mercédesz 
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Miért nincs a halnak haja? 
- Mert nem tudja megszárítani. 

* * * 
A gyerek miért áll a kuka mellett? 
- Mert belevaló gyerek. 

* * * 
- Jean! 
- Igen Uram! 
- Fesse a tetőt kékre! 
- De miért Uram? 
- Mert Kékestetőn akarok nyaralni. 

 

 
 
Az indián törzsfőnökhöz bemegy egy fiatal 
indián. 
- Meg akarom változtatni a nevem! 
- És miért? Most hogy hívnak?- kérdi a főnök. 
- Virágos réten suhanó harmatos nyílvessző – 
feleli az indián. 
- S mire szeretnéd cserélni?  
- Sutty – hangzik a válasz. 

* * * 
Miért teszi a szeme fölé a kezét az indián? 
- Mert ha a szemére teszi a kezét, nem lát. 

* * * 
Milyen tyúk tojik Kinder tojást? 
- A kindermagos. 
 

 
 
Ki az abszolút kövér? 
- Aki mellett elindul egy légy, és félúton 
megdöglik. 

* * * 
- Jean, hozzon tűt és cérnát! 
- Miért uram? 
- Mert nyelvet akarok ölteni magamra. 

* * * 
Mit csinál Győzike az esőben? 
- Beázik. 

* * * 
- Jean, begyújtotta már a motort? 
- Igen uram, már a garázs is ég. 

* * * 
- Jean, hozzon egy fejszét! 
- Miért uram? 
- Mert embert akarok faragni magából. 

- Jean, tegye a paplanom alá a tejet! 
- Miért uram? 
- Mert aludttejet akarok inni. 

 

 
Összeállította: 
Lengyel Zsolt 

és Horváth István 
 
 

Dózsa Borbála: 
Kutya az iskolában 

 

Elkezdődött az iskola, 
nagyon nem is bánom, 
kipihentem, el is untam 
magamat a nyáron. 
Nem úgy az én Manka kutyám, 
bánja ő helyettem, 
s mindennap az iskoláig 
sündörög mögöttem. 
 

Tegnap aztán nyitva hagyta 
valaki az ajtót, 
s mire észbe kaptam, Manka 
az osztályban bent volt. 
Meglátja a tanár bácsi 
s nevetve azt mondta: 
ezt az új diákot be kell 
írni a naplóba! 

 

A Bethlen Gábor Általános Iskola Diák 
Önkormányzatának időszaki lapja 

A lapszámot készítették: 
A 2. osztály, Szabó Dóra (5. osztályos), Boros Ádám, 

Csahóczi Zsolt, Dózsa Borbála, Gyarmati Emese, 
Harangi Eszter, Horváth István, Karancsi Mercédesz,  
Lengyel Zsolt, Mező Gergő, Mészáros Gilbert, Nagy 
Evelin Nóra, Nagy Fanni, Nagy Tibor, Viski Péter (6. 

osztályosok) Makula Edina, Varga Ibolya (8. 
osztályosok),  és Harangi Sándorné, Kinterné Kovács 

Ida, Vozár János nevelők. 
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