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  A hónap színésze: Agárdy Gábor A  T A R T A L O M B Ó L :  

Hívogató 

Beiratkozás 

2.o. 

Fáy Mix 4.o. 

Interjúk 24.o. 

Ajánlók 30.o. 

Ez a ti  

művetek! 
32.o. 

2006. január 19-én, 83 éves korában hunyt el Fót város 
díszpolgára, a Nemzet Színésze. 

(a mellékelt fotó forrása: port.hu) 

 

A Fóti Fáy András Általános Iskola 
kéthavonta megjelenő online magazinja 

Az igazság: FÁY 
 2 0 1 9 . J A N U Á R - F E B R U Á R  
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„A jó tanító olyan, 

mint a jó fecske. 

Tudásának fészkét 

állandóan építi, 

gonddal rakja, 

gyarapítja..” 

(Fonay Tibor) 

 

Szeretettel várjuk a kedves  
Szülőket és óvodás  

Gyermekeiket az alábbi hívogató 
program  

sorozatunkra! 

2019. március 8. 10:00 Oviolimpia  
2019. április 1.  17:00 Szülők Iskolája 

2019. április 6. 9:00 – 12:00 Hívogatónap 

2019. április 9.  8:00 – 11:00 Nyílt nap – 4.a 

2019. április 10.  8:00 – 11:00 Nyílt nap – 4.b 

 

Kreatív kölyök napok:  
2019. február 9.      10:00 – 11:00  

2019. március 23.   10:00 – 11:00  

FÁY HÍVOGATÓ 
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Fogjunk össze Hannáért! 
Egy emberként fogott össze Fót, hogy ennek az aprócska, minden ere-
jével küzdeni akaró lánykának lelkileg és anyagilag könnyebbé tegyék a 
kezelések napjait. Január 17-én a Németh Kálmán Általános Iskola jóté-
konysági rendezvényt szervezett, amelyhez a Szülők A Fáy Suliért Ala-
pítvány is csatlakozott. Köszönjük a felajánlásokat Erdei Zsolt ökölví-
vónak, Szász Emese párbajtőrvívónak és Stohl András színművész-
nek.  

 

Adományozni lehet: Vas Norbert , Unicredit Bank  

10918001-00000104-80180006 

IBAN: HU87 10918001-00000104-80180006 Közlemény: Adomány 
„A csodák néha 
közelebb vannak, 
mint gondolnánk.” 

        Guillaume Musso  

https://www.facebook.com/csalikovacs.krisztina
https://www.citatum.hu/szerzo/Guillaume_Musso
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Újra Olvasás Éjszakája! 

 

Áprilisban ismét találkozunk! A meghívott 
vendégünk Nyulász Péter író. Örülnénk, ha  
elolvasnátok az író egyik könyvét, a Helkát. 

 Jelentkezni 3. osztálytól lehet majd.  
Nemsokára jövünk a részletekkel!  
 

 

kép forrása: www.libri.hu 
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 Helyesírási verseny 

2. évfolyam helyezettjei: 

1. Géczi Dorka 2.c 

2. Bukovinszky Adél 2.c 

3. Pórfy Panni 2.c 

4. Ilyés Dóra 2.c 

    Pap Márk 2.a 

5. Mátyás Borka 2.b 

    Volánszki Dilara 2.c 

 

3. évfolyam helyezettjei: 

1. Varga Barnabás 3.c 

2. R. Horváth Tamás 3.b 

    Bilonka Brigitta 3.b 

3. Pigniczki Hanna 3.b 

4. Kókány Zsófia 3.c 

    Mázik Boglárka 3.b 

5. Kovácska Luca 3.b 

 

4. évfolyam helyezettjei: 

1. Domián Rozina 4.a 

2. Hamsik Viktória 4.b 

3. Szabados Fanni 4.a 

4. Moravetz Szilvia 4.b 

5. Baráth Nóra 4.b 

„Az írásbeli gondo-
latközlés félreért-
hetetlenségének 
egyik biztosítéka a  
kifogástalan  

helyesírás.” 

             Szemere Gyula        
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Gratulálunk a helyezetteknek és természetesen a többi tanulónak is jár a dicséret!  

A további résztvevők: Pórfy Borbála, Tari Eszter, Domián Tódor, Szabó Lili, Szabados Maja, Erdős 
Dominik, Fazekas Dávid, Szurinek Bastian, Szabó Ambrus, Gaburi Adrienn, Salamon Attila, Juhász 
Márton, Lázár Adél, Fábián Dániel, Vass Krisztián, Csányi Kinga, Czeglédi Dávid, Tóth Boglárka,  
Balázsi Boglárka, Pintér Eszter, Rónai Eszter, Kárpáti Máté, Németh Adél, Gáspár Szonja,  
Halmosi Xénia 

A dobogósok:  
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Alsós farsang 

Február 15-én újra vidám díszbe öltöztettük az iskolát, és délután 
megkezdődött alsós farsangi rendezvényünk. A programot Gábor 
bácsi nyitotta meg, majd 3 év után újra a Kreadance Tánciskolát, 
azon belül a Pop Kids csapatot láthatta a közönség a színpadon. 
Őket követte az iskolában, szeptember óta működő akrobatikus rock 
and roll tánctanfolyam (Palota Dance SE) bemutatója, amelyben is-
kolánk tanulói (a Delfinek és a Dance Unicorn csapata) remek elő-
adást nyújtottak, járt nekik is a hatalmas taps!  
Ezt követte az osztályok csoportos fellépése, ahol kreatív és izgalmas 
zenés produkciókat láthattunk.  Dzsungelharcosok, cápa zumbások, 
kártyalapok előadása, botos tánc, az Álom című produkció és szink-
ronúszók szórakoztatták a vendégeket.  
A rövid szünetben, amíg az egyéni jelmezesek előkészültek, a Palota 
Dance SE táncosai szórakoztatták a közönséget: akrobatikus rock 
and rollt táncolt Ákos és Bea,  majd Peti és Niki. Őket követte Bogi 
és Szonja fashion dance és hip-hop kategóriában, végezetül egy fel-
nőtt formációnak, az Illusionnak tapsolhatott a nézőközönség.  
Az egyéni felvonulás alatt rendkívül fantáziadús jelmezeket láttunk, 
gratulálunk minden kisgyereknek az ötletért és megvalósításért! Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint a zsűri helyzete, akik nehezen hoz-
ták meg döntésüket a jelmezversenyen.  
Az est fénypontja a tombolahúzás volt, köszönjük szépen a felajánlá-
sokat szülőknek és támogatóknak egyaránt!  
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Az alsós farsang képekben 
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       Felsős farsang 

Az idei farsangi mulatság is nagy izgalmakat keltett a felső tago-
zaton. Szakítva a hagyományokkal, az osztályok maguk talál-
hatták ki a témát a produkcióikhoz. Láthattunk szörnyeket a Ho-
tel Transylvániából, Fóti Kurjongatós Néptáncegyüttest, Fiú 
szinkronúszó-csapatot, Táncpárbajt, Szellemes társaságot, 
Retro mulatozókat és egy komplett mese mixet. Diákok és taná-
rok egyaránt jól szórakoztak a felkészülés és az előadások alatt. 
A sikeres fellépéseket a mulatozás követte. Volt csokievő és 
fánkevő verseny, majd a tombola sorsolás kedvezett sokaknak.  
A DÖK nevében köszönetet mondok minden segítőnek és támo-
gatónak, külön kiemelném Fodor Leventét és Haris Danit, akik a 
zenéért voltak felelősök és igazán jó bulit hoztak össze. Ré-
szünkről jöhet a tavasz!  

                                                                                 Beke Kornélia 



15 



16 



17 



18 

Angol Nyelvi Szépkiejtési Verseny 

2019.február 18-án, hétfőn rendeztük az Angol Nyelvi  
Szépkiejtési Verseny iskolai fordulóját. Idén immár harmadik al-
kalommal gyűltek össze alsó tagozatos kisdiákok. Összesen 37 
tanuló versenyzett az 1-2.osztályos és a 3-4.osztályos kategóri-
ákban. Kategóriánként az 1-3.helyezett képviselheti iskolánkat a 
tavaszi járási fordulóban. Szívből gratulálunk a résztvevőknek, a 
továbbjutóknak és a felkészítő tanároknak! 

1-2.osztály: 

I. helyezett: Bukovinszky Adél ( 2.c) 

II. helyezett: Volánszki Dilara ( 2.c) 

III. helyezett: Tari Eszter (2.a) és Hegedűs Flóra (1.b) 

3-4.osztály: 

I. helyezett: Rónai Eszter (4.a) 

II. helyezett: Domián Rozina (4.a) 

III. helyezett: Szabó Ambrus (3.a) és Pigniczki Hanna (3.b) 
 

                                                                                 Ujszászi Beatrix 

„Ha megtanulsz egy 
idegen nyelvet, ha-
talmas vár kulcsát 
kapod a kezedbe. 
Csakis rajtad múlik, 
hogy mi mindent ta-
lálsz odabent.” 

                      Elif Safak 

A 2.b osztályos gyerekek izgatottan várják a versenyt 
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A dobogósok 
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Felső tagozatos karácsonyi kézműves  
foglalkozás 

2018 decemberében 
szerveztük meg a felső 
tagozatosok számára 
a karácsonyi kézmű-
ves foglalkozást. A 
gyerekek ötféle tárgy 
közül választhattak, 
így készíthettek fotó-
albumot, 
mécsestartót külön-
böző technikákkal, 
karácsonyi üdvözlőla-
pot, asztaldíszt filcből 

és karácsonyi üzenet-
hengert, amibe elrejt-
hették titkos üzenetei-
ket, kéréseiket, kíván-
ságaikat!  A foglalko-
zást a felsős osztályfő-
nöki munkaközösség 
szervezte. Évek óta 
nagyon sikeres ez a 
rendezvény. Főleg az 
5. és 6. osztályosok 
körében, hiszen alsó 
tagozatban rendszere-

sen részt vettek kéz-
műves foglalkozáso-
kon /pl. adventi ko-
szorú készítése/. A 
résztvevők száma az 
idén 30 fő volt. A gye-
rekek két ajándéktár-
gyat készíthettek, leg-
kevesebb előállítási 
költségből. 

közreműködésért. 
Mindannyiuknak kö-
szönet a vásárlásért és 
az előkészítő munká-
jukért!  

 

 

 

Itt szeretném megkö-
szönni a segítséget 
munkatársaimnak: 
Fodor Ákos bácsinak, 
Fodor Erzsike néninek, 
Dománé Erika néni-
nek, Nelli néninek, 
Emese néninek és Bea 
néninek az új ötletért, 
Aranyos Ági néninek a 

A délután nagyon kel-
lemesen telt, s a visz-
szajelzésekből tudjuk, 
hogy örült mindenki 
az ajándékoknak. 

Hangyálné Praszna 
Éva 
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Pályaorientációs-nap 

Iskolánkban ebben a tanévben először került sor a pályaorientációs- nap megtartására. Mi-
vel nyolcadikosok vagyunk, pályaválasztás előtt állunk, ezért izgalommal vártuk ezt a prog-
ramot, ami 2018. november 10-én került megrendezésre. Osztályfőnökünk, Éva néni segít-
ségével az Aquaworld Resort Budapestbe látogattunk el. Az osztály kora reggel a fóti vasút-
állomáson találkozott, vonatoztunk, majd villamossal és egy jó hosszú sétával közelítettük 
meg a helyszínt. A szálloda recepcióján találkoztunk Krisztával ,a HR-essel, aki körbevezetett  
bennünket a komplexumban. Először a 4. emeletre lifteztünk, a kilátás csodás volt! Itt meg-
néztük az egyetlen szabad szobát, ahol a szobalány és a takarítók munkájával ismerkedtünk 
meg, illetve azzal, hogy hogyan ellenőrzik a munkájukat. Az elnöki lakosztály foglalt volt, így 
oda nem nyerhettünk betekintést. Viszont nagyon érdekeltek minket a szobaárak, főleg az 
elnöki lakosztályé! :) Ezután lementünk a földszintre, természetesen lifttel, ahol az étterem-
ben folytattuk a látogatást. Éppen reggeliztetés folyt, sok-sok pincérrel, vendéggel. Innen az 
élményfürdőbe trappoltunk, ami sokunknak már ismerős volt, hiszen szoktunk ide járni, 
csak nem a szálloda felől. Na, itt aztán szintén elámultunk, wellness és fitnesz, meg minden! 
Az élményfürdő pénztárától, egy folyosón keresztül haladva, titkos lépcsőkön át vezetett 
utunk a konyhába és a raktárakba. Itt éppen nagy munka folyt, a reggeli befejeződött és ké-
szítették elő az ebédet. Ezután ismét az éttermi részben találtuk magunkat, ahol elköszön-
tünk Krisztától. Nagyon tetszett ez a nap, mert sok információt szereztünk a recepciós, a HR-

es, a szakács, pincér, cukrász, úszómester, konyhalány, szobalány, wellness részlegen dolgo-
zók munkájáról és a technika személyzet munkájáról. Jól éreztem magam, jó volt így látni 
ezt a helyet! Biztosan ellátogatok még ide! Páli Gréta Csillag 8. b osztályos tanuló  

/kép forrása: https://www.programturizmus.hu/partner-hotel-ramada-resort-aquaworld-budapest.html/ 
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Advent Bécsben 

Elmentünk az iskolával Bécsbe. Nagyon jól éreztük magunkat, és sok ér-
dekeset láttunk. Többek között megnéztük a Közlekedési, a Szépművé-
szeti és a Természettudományi Múzeumot. Vásárokban is jártunk, de a 
személyes kedvencem Erzsébet királyné szobra volt. A női uralkodót 
Sissi-ként is szokták említeni. Nagyon sok kép készült mindannyiunkról. 
Az idegenvezetőt Vikinek hívták,  és interaktív, gyorsasági, illetve mű-
veltségi feladatokkal szórakoztatott bennünket az út alatt. Kétféle túra-
szakasz volt az utunkon: sétás és buszos. Mindkettő nagyon érdekesnek 
mutatkozott, de nekem mégis a sétás tetszett jobban, mert ott tudtam 
időt szakítani arra, hogy hosszasan elnézzem a szebbnél szebb szobro-
kat és motívumokat, amit a buszon nem tehettem meg. Nagyon élvez-
tem a túrát, hisz nagyon sokat tudtam meg Ausztriáról, és sok élmény-
nyel gazdagodtam. Fantasztikus volt ez a nap! 
                                                                                  Szentpéteri Nelli 6. c 
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A bécsi városháza  
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„A természet maga a megtestesült harmónia, a természet egy 
ritmikus szimfónia.” (Osho)  

Interjú Praszna Éva tanárnővel, aki fáradhatatlanul járja 
Magyarország szebbnél szebb vidékeit: 

O: Mióta vezeted a túra szakkört az iskolában? 

É: 34 éve vagyok a tanári pályán, ebben az iskolában 30 éve tanítok, kb. 25 
éve kezdtem járni az országot két kedves kolléganőmmel, először Szűcs 
Julika nénivel, majd Rigóné Csöme Zsuzsa nénivel, akivel jelenleg is 
együtt szervezzük a túrákat a DSE keretében. Igazából kirándulásokat 
szerveztünk ide a környékünkre busszal, majd gyaloglással egybekötve, 
később jártuk az országot, messzebbre és több időre is mentünk. 
O: Miért pont a túrázás? 

É: Mindig is szerettem kirándulni, általános iskolás koromban / Garays di-
ák voltam / sokat jártuk a Somlyót, rengeteget csavarogtunk a Tőzeg- tó-
nál, belógtunk a Gyeribe is a kerítésen keresztül! Akkor még tanáraink fel-
vállalták a 2-3 napos osztálykirándulást is, ahol megismerkedtünk Magya-
rország gyönyörű tájaival! Majd középiskolás koromban / Dózsa György 
Gimnázium / testnevelés tagozatosként mindig jártuk a természetet, sáto-
roztunk, gyalogoltunk sokat. S hát földrajzosként pedig ez a tevékenység 
nem hagyható ki! 
O: Mi volt a legemlékezetesebb (legviccesebb/legveszélyesebb/
legmeghatóbb stb.) túrázásod? 

É: Az egyik iskolai téli túrán a Nagy-Hideg-hegyen túráztunk éppen. Csa-
ládok is voltak velünk, s egy aranyos testvérpár, akik ma is ide járnak az 
iskolába. Az idősebb fiú megindult a havas lejtőn, a sípályán lefelé futva, 
kis tesó utána ezerrel! Hát” megállt bennem az ütő”, először nagyon meg-
ijedtem, hogy mi lesz ennek a vége, hogy fogja magát összetörni a gyer-
mek, de aztán fenékre érkezett, a kis tesó meg ráesett, így a végén jót ne-
vettünk, viccesre sikeredett a dolog! A másik egyetemistaként történt ve-
lem ,terepgyakorlaton, ahol néhány kiló gránitot hoztunk haza több tanár-
társammal együtt! Nagyon kikaptunk a kőzettanos tanár úrtól ezért, mivel 
semmit sem szabad elmozdítani a természetes környezetéből! Azóta is ezt 
a gránitdarabot mutatom meg a gyerekeknek, amikor a kőzetekről tanu-
lunk, persze a hozzátartozó történetet is elmesélem.  
O: Mit jelent számodra a természet? 

É: Szabadságot, szépséget, jó levegőt, kikapcsolódást, sóhajtást, illatot, 
csendet, ugyanakkor kellemes hangokat! AZ ÉLETET! 
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O: Mondj három olyan helyet a világban, ahová a legszívesebben elmennél! 
É: Először Magyarországot szeretném teljesen megismerni, ezért belevágtam a KÉK túrába 
tavaly egy kedves barátommal, ez 1164 km. Már több mint 200 km-t teljesítettünk. Ennek a 
túrának van folytatása a Dél-Dunántúlon és az Alföldön is, amit kerékpárral is meg lehet 
tenni. Ez újabb 1000 km lenne. Ez az álmom, amit szeretnék megvalósítani. Majd Európa 
bármelyik része következne. Ha eljutnék az amerikai földrészre, szívesen megnézném a Ni-
agara-vízesést, Ázsiába és Afrikába nem vágyom, talán Ausztráliába egy kicsit, mert ott 
vannak ismerőseim! 
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O: A túrázáson kívül van még más hobbid is? 

É: A földrajz mellett magyar-és történelem szakos is vagyok, így nagyon 
szeretek olvasni, színházba, moziba járni, verset mondani, énekelni, sőt 
amatőr színészként is tevékenykedtem. Szeretek olyan kirándulásokon 
részt venni, ahol városnézés is van a túra mellett, kicsi néprajz ,sőt lehet 
fürdeni is pl. A kertészkedést, a sütést-főzést is kedvelem, ami után bele-
fér a futás is. 
O: Kérlek, ajánlj Fóton olyan túrahelyeket, ahová érdemes legalább egy-
szer mindenkinek ellátogatni, akár egyedül, akár családosan. 
É: Elsőként természetesen a Somlyót ajánlom mindenki figyelmébe, va-
lamennyi évszakban csodás, majd jöhet a Tőzeg-tó, a rét Alagimajornál 
a kolostor maradványaival, s hát a Károlyi-kastély és a park is látogatha-
tó. S aki ennél többre vágyik, az jöjjön velünk legközelebb kirándulni a 
túra szakkörrel, ebben a tanévben még 3x megyünk, reméljük a jó idő is 
megjön nemsokára! 
O: Köszönöm! 
É:Én is köszönöm a lehetőséget ! 

Az interjút készítette: Jakabné Kaudersz Orsi 
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    Interjú Kollányi Zsuzsi 
énekesnővel 

Gyerekek kérdezték: 
 

Gy.:Mi volt az általános iskolában a kedvenc tantárgyad?  

Zs.: Az angol, a magyar és a biológia.  
Gy.: Volt –e olyan tanárod, aki nagy hatással volt Rád?  

Zs.: Az énektanárom és a sporttanàraim. 
Gy.: Amikor te voltál kisgyerek, mi volt a kedvenc (zene)számod?  

Zs.: Minden Michael Jacksontól. :) Ez màig nem vàltozott. 
Gy.: Ki volt a legjobb barátod a suliban, és tartod –e még vele ma is a kapcsolatot? 

Zs.: Kiss Esztinek hívták, egy szuper okos, kedves és nagyon szèp lány, és mivel 
Ausztràliában él, ott is ment férjhez, így sajnos nem igazán.  
Gy.: Mit szerettél/utáltál legjobban az iskolában?  

Zs.: Mindent szerettem, csak az irigy gyerekeket nem.  
Gy.: Már gyerekkorodban is énekesnő szerettél volna lenni?  

Zs.: 3 éves koromban tudtam, hogy mindig ezt akarom csinálni 
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Én kérdezem: 
 

O.: Szerinted milyen a jó pedagógus, akire gondolkodás nélkül rábíz-
nád a gyermekeidet?  

 

Zs.: Következetes, de laza, nyílt szívű, őszinte, jószándékú, intelli-
gens, és magas az érzelmi intelligenciája. 
 

O.: Mai napig fennálló probléma, hogy a gyerekek kicsúfolják a mási-
kat, vagy azért, mert másképp néz ki, vagy azért, mert másként gon-
dolkodik, stb. Te éltél át hasonlót iskolás korodban? Mit tanácsolnál 
annak a fiatalnak, aki ilyen beszólások céltáblájává válik és mit üzen-
nél azoknak, akiktől elszenvedik ezeket a csúfolódásokat?  

 

Zs.: Hogy beszéljék ki magukból, ha ez bántja őket. Mert én foly-
ton megbetegedtem, ha bármit magamban tartottam. Illetve hogy 
próbálják elfogadni, hogy aki csúfolja őket, az saját magát sokkal 
kevesebbre tartja és biztos hogy sérült az önértékelése, így nem 
haragudni kell rá, hanem sajnálni.  
 

O.: Ha találkozhatnál 3 emberrel (legyen élő, vagy már elhunyt), és 
feltehetnél nekik 1-1 kérdés, kik lennének  azok, és mit kérdeznél tő-
lük?  

 

Zs.: Jézus: mit javasolna a saját példája alapján azoknak, akik 
jobbá akarják tenni a világot? 

Dalai Láma: mikor reinkarnálódik újra a földre, mert nagy szük-
ség van rá! 
Michael Jackson: csinálna-e bármit másképp, ha tudta volna elő-
re, mennyire nehéz élete lesz? 

 

O.: Mi a legkedvesebb, saját számod/videó kliped, miért?  

 

Zs.: Rengeteg van, a legtöbbhöz szakmai vagy érzelmi szálak fűz-
nek, nem tudnék egyetlen egyet kiemelni. Köszönöm :)  
 

O.: Én is köszönöm szépen!  
 

                                                                                               (az interjút készítette: Jakabné Kaudersz Orsi) 

 



29 

 

Koncertajánló 

A fotókat Kollányi Zsuzsi hivatalos Facebook oldaláról kölcsönöztem 
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   Turpi Úrfi Könyvajánlója 
 

 

Eddig két regényt ajánlottam nektek. Az osztály vesztese és az El 
fogsz tűnni az iskolai agresszió problémakörével foglalkozik. A két 
mű bemutatja, mit éreznek az áldozatok, a bántalmazók és a szemlé-
lők. Wéber Anikó harmadik ifjúsági regénye 2018 nyarán jelent 
meg. 

 A Zuhanórepülés szintén a diákok problémáira fókuszál. A téma 
azonban új: hogyan dolgozhatjuk fel a minket ért traumákat? Mi a 
szabadság? Ezekre a kérdésekre kereshetünk válaszokat a könyv-
ben. 
Ádám, a könyv 13 éves főhőse is éppen azokkal a problémákkal 
küzd, amelyekkel kortársai, azaz ti. Szeretné, ha az édesapja egyen-
rangú félként kezelné, ha megbeszélhetnék a kényes kérdéseket. Sze-
retné, ha a suliban mindenki felnézne rá. Ha különleges, vezető sze-
repet tölthetne be az osztályában. Szeretne sok-sok barátot szerezni. 
És szeretné, ha elég bátorsága lenne megszólítani a szomszéd lányt, 
aki már régóta tetszik neki. Eddig ismerős, igaz? 

Egy nap azonban minden megváltozik. Ádámot baleset éri, és a tra-
umát képtelen egyedül feldolgozni. Az édesapja pedig elküldi őt egy 
furcsa, bentlakásos intézménybe a fiú belegyezése nélkül. Ádám szö-
késre készül, de amikor az Erődbe ér, rájön: innen nincs kiút. Ha 
van is, semmiképp sem olyan módon, ahogyan eleinte tervezte. A fiú 
különös, titokzatos világba kerül, ahol sok kérdést kell megválaszol-
nia, rejtélyeket kell megoldania.  
A könyv különlegessége, hogy középtájon kettéágazik, mindenki ma-
ga döntheti el, melyik történetet, és így melyik befejezést választja. 
Az Erőd minden titkát azonban csak akkor ismerjük meg, ha Ádá-
mot mindkét útján végigkísérjük.  Letehetetlen, izgalmas, elgondol-
kodtató. Ajánlom mindenkinek, aki szereti az izgalmakat, de szeret 
el is gondolkodni mindazon, amit elolvasott. 
                                                 

                                               (a kép forrása: www.libri.hu, a szöveg forrása: www.kultura.hu) 
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Minecinema 

Mivel a gyerekeim nagy Minecraft rajongók, ezért idén, ha már véletlenül tudo-
mást szereztünk róla, kilátogattunk a Lurdy Házba, a 8. Minecinemára. Ez egy 
filmvetítéssel, játékokkal, dedikálással és fényképezkedéssel egybekötött közön-
ségtalálkozó. Mi a január 26.-ai vip vetítésre foglaltunk jegyet, ami attól vip, hogy 
kaptunk egy ajándékcsomagot, és több vloggerrel lehetett találkozni, mint a nor-
mál vetítésen. Ezen alkalomból az McShop is kivonult, ahol a várakozó tömeg ked-
vére vásárolhatott.  
Akikkel mi találkozhattunk: ZsDav, UborCraft, DoggyAndi, IceBlueBird, 
OwnMcKendry,Anett és Ancsa, Sajt32, Jánosik Gergő, Baluka.  
Pár órával később a gyerekek nagy mosollyal és rengetek fényképpel, dedikált 
szuvenírrel távoztak az eseményről.  
Aki szeretne részt venni a vetítésen, az egy ráadás előadás keretében április 6-án 
még megteheti.  
Jegyek itt kaphatók: https://www.jegy.hu/search?q=minecinema 

Jakabné Kaudersz Orsi 
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„Legyünk 
nyitottak; 
értékeljük 
gyermekünk 
kreatív ötleteit; 
legyünk 
elérhetőek, ha 
segítségre van 
szüksége; 
mutassunk jó 
példát; 
továbbá nem árt, 
ha rendelkezünk 
egy kis 
humorérzékkel és 
hatalmas 
empátiával.” 
        
       (okosanya.blog.hu) 

   Ez a Ti művetek! 
A havas erdő 

Havas erdő, havas erdő, gyönyörű szép havas erdő.  
Kis fácskán egy szép csengő, csingilingi, csingilingi, itt a Karácsony. 

Hullik a hó, jajj, de jó! 
Ilyenkor az állatok fáznak, reszketnek, menedéket keresnek. 
Ilyenkor az emberek már díszítik a fákat, gyönyörű szép díszekkel, 
égőkkel. Asztalukon mákos bejgli. Megvacsoráznak már, mire a  
gyerekek kíváncsiak lesznek. Izgatottan várják, a karácsonyfa alatt mi 
lehet? Izgatottan várják, hogy az ajándékot kibontsák.  
Kibontották. Nini! Egy pöttyös labda, egy ugrókötél, mézeskalács 
volt az ajándékokban. Jajj, de kár, hogy vége a karácsonynak! Nem 
baj, hisz jövőre úgyis lesz még karácsony. Alig várom, hogy a fa alatt 
kibontsam az ajándékom. Vajon mi lesz majd benne?  
                                                              Németh Janka (6.e) írása 
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Az SNI-s gyerekek fantasztikus munkája: 
Álarcok 
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Szőcs Dominik (1.a) rajza 

Az 1.a remek munkái 

Az 1.c csodás táblaképe  
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          Az 1.c osztály hóvirágjai 

A 2.b osztály kokárdái  
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Szalagos farsangi fánk 

(a recept forrása: www.limarapeksege.hu) 

Hozzávalók: 60 dkg finomliszt, 3,5 dkg élesztő, kb. 2,5 dl langyos tej, 4 
ek. cukor, 4 tojás sárgája, 0,5 dl rum, 1 csipet só, 1 narancs v. citrom 
reszelt héja, 8 dkg olv. vaj 
Először felfuttatom az élesztőt egy kevés langyos tejben. A maradék 
tejjel és a többi hozzávalóból lágy, hólyagos tésztát dagasztok, az ol-
vasztott vajat csak a legvégén adom hozzá. 
Kiolajozott kelesztőtálban duplájára kelesztem, majd lisztezett deszká-
ra borítom. A kezemmel lapogatom el olyan jó ujjnyi vastagra. Fánk-
szaggatóval kiszaggatom, majd egy abrosszal letakarom az egészet. Fél 
órát kelesztem. Olajat melegítek egy nagyobb lábasban. A fánkokat 
úgy teszem bele, hogy a felső felük kerüljön először az olajba, az uj-
jammal benyomom a közepüket. Fedővel letakarva kb. másfél percig 
sütöm, majd megfordítom őket, és fedő nélkül is másfél percig. Az olaj 
jó meleg kell legyen, de ne túl forró, mert akkor csak kívülről ég meg, 
a közepe nyers marad, ha nem elég meleg, akkor megszívja magát 
olajjal, bár a rum segít ezt megelőzni. 
 

A receptet beküldte Szurinek Bastian 2.b osztályos tanuló, köszönjük! 

„A jó barátok  
képesek megváltani 
a világot egy csésze 

tea és házi  
sütemény mellett.” 

(Pam Brown)  
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Legyél Te is Sherlock Holmes! 
Fejtsd meg a rejtvényt! Az első 5 helyes megfejtő ajándékot kap!  

Keresd Orsi nénit a B18-as teremben április 30-ig!  

Íme a rejtvény:  
 

Ha SHERLOCK 150 pontot ér, HOLMES 1050 pontot és 
LESTRADE 550 pontot ér, hány pontot ér MORIARTY?  

Forrás: Dan Moore: Sherlock Holmes - Rejtélyek könyve 
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Köszönjük a figyelmet,  
találkozunk áprilisban!  

Főszerkesztő:Jakabné Kaudersz Orsolya 

Segédszerkesztők: iskolánk Tanárai,  
Diákjai, akik segítsége nélkül ez az újság 
sem létezne, köszönjük nekik! 

kép forrása: http://quotesideas.com  


