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2017. december 5.
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Üdvözlünk mindenkit! Az újság IV. évfolyamát tartjátok
kezetekben. Az idei évben iskolánkhoz hasonlóan-mely,
mint mindenki tudja művészeti iskolával bővült- (külsőben)
megújulva de reményeink szerint változatlanul izgalmas
tartalommal köszöntünk benneteket. A Hír-lelő segítségével végigpörgethetitek az ősz eseményeit a tanévnyitótól
az Egészség-napig. Mókás hirdetések tömkelegét találjátok a Humor Heroldban. Megismerkedhettek büszkeségeinkkel és művészeti iskolánk tanáraival (nem beszélve fantasztikus zenei és gasztronómiai ízlésükről:). Iskolánk aktívan sportolói tanulói segítségével kiismerhetitek magatokat a Motorcross és a snooker világában. De nem maradnak el ajánlóink és a Kobaktréning megfejthetetlen feladványai sem. Gondolunk kezeitekre és hasatokra is. (Már
amennyiben szeretnétek olyan ételeket kipróbálni, mint az
ehető múmiák) Bízunk benne, hogy sok érdekes és izgalmas cikket találtok újságunkban. Az idei évre is azt ajánljuk: Csemegézzünk Együtt!
Szerkeszt ŐK
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H Í R— L E L Ő
Tanévnyitó

Október 23-ai ünnepség

Ismerd meg! Vetélkedő

2017. szeptember 1-én iskolánkban is kezdetét vette a tanévnyitó
ünnepség, melynek keretein belül
fogadtuk kis gólyáinkat és elsősökké avattuk őket. Először Horváthné
Gacsályi Marianna igazgatónőnk
köszöntött minden megjelent személyt és meghívott vendéget is,
köztük Erdősi László polgármestert
urat. Ismertette velünk a HAMI,
azaz a Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola működését, melynek
keretei között zeneművészetet és/
vagy képzőművészetet lehet tanulni.
Cserkuti Julianna, a Herceghalom
Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke kiosztotta elsőseinknek az iskolapólókat, Nagy Lajos és Enyedi Judit újdonsült igazgatóhelyetteseink pedig a nyakkendőkkel iskolapolgárra avatták
őket. Az óvodások és Paál - Koroknai Bence verssel, Schnaider
Gréta fuvolajátékkal készült.
Az Igazgatónő a nyolcadikosoknak sok sikert kívánt az itt töltött
utolsó évhez és a továbbtanuláshoz, majd megszólalt a csengő jelezve, hogy megkezdődött az első
tanítási nap.

Iskolánk október 20-án tartotta a
23-ai ünnepséget a KEK-ben. Tanárok és diákok együtt vonultak
át, majd kezdésként a Himnuszt
szavaltuk. Horváthné Gacsályi Marianna igazgatónő beszédével ragadta meg a közönség figyelmét,
majd Szentes János Mihály iskolánk diákigazgatója beszédét
hallgattuk. Ezután a hetedik osztály előadásában élhettük át az
56-os forradalom történéseit, majd
Bárányos Marci és Zongor Emma
néptánc bemutatóját tekintettük
meg. A megemlékezést a Szózattal zártuk, majd megkoszorúztuk
az emlékművet.

Október 24-én részt vettünk az
M5 csatorna Ismerd meg! vetélkedőjében. Amikor oda értünk,
Andrea néni bejelentkezett és
bementünk. 15 perc múlva elindultunk a próbafelvételre. Ott
megismerkedtünk az emberekkel
és a hellyel. A csapatkapitányunk Patocska Olivér lett, a
Holnap tali! Kristófja. Az ellenfél
a Gyöngyöstarjáni fiúk voltak.
A próba után elkezdődött a verseny. Az első feladat a turbógomb volt, a második a vetítsd
vissza, a harmadik a lakat a
szájra, a negyedik a van hozzá
képed, ötödik a szintemelkedés,
hatodik a boksz kesztyűvel építés, hetedik a matató, nyolcadik
a rivalda és még pár feladat.
Eljött Ronaldo, a bűvész is.
Nagyon jól éreztük magunkat!
Sajnos nem nyertünk, de kaptunk
egy dupla csapatos gombfocit.
Szeretnénk még visszamenni és
megmutatni, hogy tudjuk a feladatunkat.
Schnaider Gréta, Hajdu Ádám,
Csóka Blanka, Zongor Emma
5/a osztály

DIÁKCS EM EGE
Papírgyűjtés
Alsó tagozat
1. 3/a osztály 1716,8 kg
2. 1. osztály 1184,25 kg
3. 4. osztály 883,6 kg
4. 2/a osztály 744,1 kg
5. 2/b osztály 551,5 kg
6. 3/b osztály 172,25 kg

Papírkirály
Sárosi Gábor 238 kg
Papírkirálynő
Bolla Panna 460 kg
Felső tagozat
1. 8. osztály 8470 kg
2. 7. osztály 2391,25 kg
3. 5/b osztály 891 kg
4. 6. osztály 607,85 kg
5. 5/a osztály 553,25 kg

Papírkirálynő
Pajlovics Nóra Nikolett 5300 kg
Papírkirály
Fekete-Kardos Zsombor 927 kg
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Kutatók éjszakája
A Kutatók éjszakáján az ÁKI-ban
elvégezhettük a méltán híres és
érdekes elefánt fogkrém kísérletet.

A Márton nap

2017. november 10-én a KEK
körül hatalmas rendezvény volt
amit Szent-Márton tiszteletére
rendeztek. Az elejénél az emberek lámpásokkal és fáklyákkal
felvonultak. Miután visszaért a
tömeg a kemencéhez az 5. osztály műsort adott. A színdarab
után kemencében sült libacombot
lehetett enni. A kemencénél dolgozó segítőkész szülők még teát
Iskolánk az idei tanévtől elnyerte
is főztek a fagyoskodó gyereaz örökös Boldog Iskola címet.
keknek. Óriási máglyát is gyújtottak ahol a tűzoltók ügyeltek a
rendre. A kisebbek a programok
után a focipályán fogócskáztak
vagy valami egyéb dolgot játszottak. A nagyobbak szintén a
focipályán gyülekeztek. Beszélgettek, zenét hallgattak vagy
csak sétálgattak. A rendezvénynek késő este 7-8 körül lett vége.
Mindenki jól érezte magát ezen
az emlékezetes estén.

Adj vért! rajzpályázat
Az idei évben a Véradók Napja
alkalmából a helyi Vöröskereszttel együttműködve
(köszönjük Czinege Marika néni!)
az osztályok között rajzpályázatot hirdettünk Adj vért és ments
meg 3 életet címmel. A fantasztikus pályamunkák a Falunapon és
a Véradók napján is jutalmazásra kerültek. A legjobb munkákat
a KEK-ben is kiállították.
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Gesztenyés napok

Kukorica bál

Egészségnap

A Gesztenyés hetünket az Ökonappal kezdtük meg, aminek
keretei között udvarunkat varázsoltuk szebbé és két focikapuval is gazdagabbak lettek a diákok. Kertünket kigazoltuk és új
növényeket ültettünk helyükre.
Hetünk második programja a
Gesztenyés Kupa volt, amin foci
volt a program és az alsósoknak
váltófutás is. Utolsó program az
őszi túra volt, amikor a Komáromi-tóhoz mentünk, ahol számháború és futás is volt.

November 17-én az iskolában a
8. osztály szervezésében zajlott
a kukorica bál. A programot a
táncházzal nyitottuk meg amiben
néptánccal köszöntöttük a látogatókat. Ezután a folyosón kukoricát morzsoltunk és lufit fújtunk
amiért mindenki kapott cukorkát.
Eközben a büfében is tolongtak
az emberek és fogyasztották a
finomabbnál finomabb sütiket,
italokat és gyors ételeket. Természetesen a 8. eközben is szorgosan árulta a tombolát, rendezte
a kabátokat és táskákat a ruhatárban és ügyelt a bejáratnál.
Természetesen tanárok segítsége
nélkül ez nem jöhetett volna létre
és nem ment volna ilyen gördülékenyen az események sorozata.
6 órakor került sor a tombola
sorsolásra, ahol játékokat, sulis
felszereléseket és főnyereményként egy tortát is kaphatott a
szerencsés. Majd miután a szervezők kicsit elpakoltak kezdetét
vette a disco, ahol mindenki elengedhette magát és táncolhatott.
A bál végén a nyolcadik osztály
nagy része a ruhatárban segédkezett, hogy mindenki megkapja
a maga dolgait.

Az egészségtudatosság céljából a
suli idén ismét projektnapot szervezett. A reggeli bemelegítő tornát követően a különböző állomásokon diákjaink megismerkedhetek
egy kerekes székes testépítővel,
gyógynövényeket ismertek (vagy
nem ismertek fel). Megjavíthatták
egy régi játékukat, ízletes szendvicseket készítettek. Az iskola folyosóját csodálatos receptkönyvek teljes kiőrlésű élelmiszerekből készített ételek- lepték el, de sok
ismeretet szereztek a diákok
nagyanyáink gyógymódjairól és a
népbetegségekről is. Az akadályverseny eredményhirdetését követően jóízűen majszoltuk mandarinunkat és örömmel gondoltunk
vissza az Egészség-napra, melynek megszervezését köszönjük Tauber Andi néninek.

DIÁKCS EM EGE
Madárijesztő szépségverseny
I. helyezés
1. osztály
5/b osztály
II. helyezés
2/a osztály
3/a osztály
5/a osztály
III. helyezés
3/b osztály
4. osztály
7. osztály
IV. helyezés
2/b osztály
6. osztály
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ABACUS Jótékonysági Piknik
Hálás köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki az
Abacus Jótékonysági Piknik-en részt vett és ezzel
támogatta iskolánkat. Csodás ebéd, remek kiszolgálás, udvariasság, figyelmesség, szuper hangulat.
Köszönetemet és tiszteletemet fejezem ki az Abacus
igazgatójának, Kálmán Zsolt úrnak, aki példaértékű, egyedülálló felajánlásával önzetlen segítőkészségéről tanúskodott. A nagyszerű szervezésért köszönet illeti Lipták Andrea, értékesítési igazgatót ill.
valamennyi dolgozót. Köszönöm Kupi Kingának a
fuvolajátékát.
Nemes cél érdekében sikerült megmutatnunk , hogy
Herceghalom lakossága képes az összefogásra. Jó
volt látni az elégedett arcokat és végre mindenki
"egy oldalon ült".
Őszinte szeretettel: Horváthné Gacsályi Marianna

V. helyezés
8. osztály
Különdíj
Tanárok

374 felnőtt és 177 gyermek kupon fogyott az I.
Abacus Jótékonysági Pikniken. Az extra bevételekkel és az Abacus felajánlásával 1.060.000,forintot adtak át iskolánknak, melyből a „Kirándul
az iskola” programot és a tehetséges gyerekeket
támogatjuk. Az összeg a Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány számlájára került.
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B Ü S Z K É K

V A G Y U N K!

TEHETSÉG.HERCEGHALOM
Kristóf Mátyás (7. osztály)

Bolyai Matematika csapatverseny
2017. október 13.

V. Herceghalmi Kempo
Utánpótlás Kupa
2017. november 11.

53. DanceNet Kupa
Táncverseny
2017. október 1.

Bárányos Márton
(5/a osztály)

GY-K-ST kategória
I. helyezés
III. Újfehértói Kempo Kupa
2017. október 7.

Frankó Aliz (3/b osztály)
Formagyakorlat I. helyezés
Semi contact III. helyezés
Frankó Olivér (6. osztály)
Formagyakorlat I. helyezés
Semi contact I. helyezés
Light contact I. helyezés
Kempo kumite I. helyezés
Lipka Botond (6. osztály)
Formagyakorlat II. helyezés
Submission III. helyezés
Semi contact I. helyezés
Light contact I. helyezés
Kempo kumite II. helyezés
Csapateredmény IV. helyezés

Ifjúsági
Táncfesztivál
2017. október 21.

Bárányos Márton
(5/a osztály)
GY-K-ST
kategória
I. helyezés

Zsenik 4. helyezés
Petőfi Bori (8. osztály)
Karsai Ábel (8. osztály)
Palatin Máté (8. osztály)
Veres Máté (8. osztály)

Frankó Alíz (3/b osztály)
Kata I. helyezés
Semi kempo I. helyezés
Light contact I. helyezés

Felkészítő tanár: Enyedi Judit

Frankó Olivér (6. osztály)
Kata I. helyezés
Submission I. helyezés
Semi kempo II. helyezés
Light contact II. helyezés

Anyafurtak 26. helyezés
Bene Artúr (7. osztály)
Garamvölgyi Máté (7. osztály)
Kozma Balázs (7. osztály)

Görömbei Márton (5/a osztály)
Submission III. helyezés
Semi kempo III. helyezés

Felkészítő tanár: Széchenyi Zoltánné

Minizsenik 39. helyezés
Hajdú Eszter (6. osztály)
Keranov Márk (6. osztály)
Kupi Kinga (6. osztály)
Hargitai Bence (6. osztály)
Felkészítő tanár: Széchenyi Zoltánné

Kisokosok 50. helyezés
Csóka Blanka (5/a osztály)
Meszner Máté (5/a osztály)
Soós Domonkos (5/b osztály)
Zongor Emma (5/a osztály)
Felkészítő tanár:
Horváthné Gacsályi Marianna

Zsenikék 63. helyezés
Abonyi Bendegúz (5/a osztály)
Farkas Péter (5/a osztály)
Kallós Balázs (5/b osztály)
Nagy Kristóf (5/a osztály)
Felkészítő tanár:
Horváthné Gacsályi Marianna

Agyasok 63. helyezés
Horváth Réka (7. osztály)
Nagy Gréta (7. osztály)
Végh Levente (7. osztály)
Felkészítő tanár: Széchenyi Zoltánné

Hajdu Ádám (5/a osztály)
Semi kempo III. helyezés
Horváth Kenéz (3/a osztály)
Fegyveres kata I. helyezés
Horváth Réka (7. osztály)
Kata III. helyezés
Semi kempo I. helyezés
Lipka Botond (6. osztály)
Kata III. helyezés
Submission I. helyezés
Semi kempo I. helyezés
Light contact II. helyezés
Pintye Dávid (3/b osztály)
Submission II. helyezés
Semi kempo I. helyezés
Light contact II. helyezés
Tóvári Kincső (5/a osztály)
Submission I. helyezés
Semi kempo I. helyezés
Light contact I. helyezés
Vajda Zalán (3/b osztály)
Submission II. helyezés
Semi kempo II. helyezés
Light contact I. helyezés
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Musztáng Sportegyesület
Országos Bajnokság
2017. november

Nagyformáció II. helyezés
Medra Noémi - 7. osztály
Reha Viktória - 8. osztály

Akrobatikus Rock 'N' Roll
Magyar Bajnokság
Serdülő nagyformáció
I. helyezés
Reha Viktória - 8. osztály
Medra Noémi - 7. osztály

54. DanceNet Kupa Táncverseny
2017. november 19.

Bárányos Márton - 5/a osztály
Gyermek-1 Tánc - Angol kategória
I. helyezés
Gyermek - Kezdő - Standard kategória
I. helyezés
Reformáció 500
Az idei évben a Reformáció 500. évfordulójára emlékezve iskolánk
háromfordulós komplex területi történelem versenyt szervezett. A
versenyen 4 iskola mintegy 50 diákja vett részt, akik a közül 12-en
a két írásbeli fordulót követően egy ünnepélyes szóbeli fordulóban
csillogtathatták Reformációval kapcsolatos tudásukat. Iskolánk diákjai fantasztikusan szerepeltek. A versenyhez kapcsolódóan Endreffy
Géza evangélikus lelkésznek köszönhetően Herceghalomra érkezett
egy a Reformáció (első) 500 évét bemutató lenyűgöző kiállítás,
mely december 17-ig megtekinthető a KEK-ben. Érdemes megnézni!
I. helyezés Végh Levente (7. osztály)
II. helyezés Petőfi Bori (8. osztály)
III. helyezés Veres Máté (8. osztály)
IV. helyezés Kristóf Mátyás (7. osztály)
V. helyezés Szaszák Márk (7. osztály, Páty)
VI. helyezés Varga Robertina (7. osztály, Biatorbágy)
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HUMOR HEROLD
Humoros hirdetések
Idei első számunkban vicces hirdetéseket gyűjtöttünk nektek különböző témákban
- 1100 tagú kaktuszgyűjteményemet elcserélném két sündisznóra és egy sikálókefére
- Rendelést és leesett tárgyakat felveszünk. Ugyanide pénzt keresünk.
- Munkám gyümölcsét elcserélném valami ehetőbbre!
- Mercédesz nevű lányomat hasonló típusú gépkocsira cserélném!
- Internetes tűzfalamat radiátorra cserélném.
- Világhírű vonósnégyes keres csellistát, brácsást, másodhegedűst.
- Sivatagba hólapátolót felvennénk!
- Csavargyárba menetirányítót felveszünk kiemelt fizetéssel.
- Légifolyosó festést vállalok! Május 2-ig fél áron!
- Anyósomat tűzoltókocsira vészsípnak kölcsönadnám.
- Használt étel, ital kapható!
- Kicsit égett fenyőfa fél kg szaloncukorral, habkarikákkal, egyedi gyártású aranydiókkal december 27-től jelentős
engedménnyel eladó!
- Az ünnepek alatt felszedett 7kilómat kockás hasra cserélném!
- Luxus kivitelű, minden extrával felszerelt szánomat - igény esetén rénszarvasokkal együtt - 2003. december 5-éig
bérbe adom.
- Sürgősen vennék lélegzetet!
- Kihasználatlan aluljáróba gyalogost felveszünk!
- Eladó egy Nokia 3410-es 5millió forintért ajándék kertes ház!
- Azt hiszi senkinek nincs Önre szüksége? Ez nem így van! Jelentkezzen Kőmíves Kelemenné építészeti társaságnál!
Mert mi építünk magára!
- Gyógyszertárt nyitnék vírusos számítógépek számára
- Sürgősen eladó egy alig használt 4 személyes gyári Philips tábortűz!
- Molyrágta ruhák eladók szúkkal lakott szekrénnyel vagy anélkül
- Vízálló tükröt vásárolnék
- Lábbal hajtható talicskát vennék
- Instant vízpor eladó
- Kicsit használt, jó állapotban lévő karácsonyfa június környékén eladó!
- Virágüzletünkbe művirággondozót felveszünk
- 1 éve kimosatlan tornazsákot Nike cipőre cserélném (nem fog csalódni)
- Sokat használt 45-ös tornacipőmet molyirtónak eladnám
- Csöbört cserélek vödörre
- Mélytengeri merülő kabin ablak tisztítót keresünk.(A munka 1500m.-es merülés közben kívülről végezendő!)
- Balaton parti játszótér eladó hintázó kislánnyal.
- 3 szobás, tetőtér beépítéses családi ház utcára néző nagymamával eladó
- Bal alsó 4-es fogtömésem elcserélném egy jobb felső 3-asra.Minenkinek szüksége lehet cserére, jeligére!
- Kiadó egy 4 szobás konyha!
- Elcserélném 50 éves feleségemet két 25 évesre!
- Budapest es Nyíregyháza között stoppost felveszek.
- 1 db A4-es típusú félfamentes rajzlapomat elcserélném, ugyan ilyen típusú Audira.
- Balatoni naplementére néző anyósomat elcserélném rotációskapára. Jelige: Mama szeretünk!
- Windows számítógép eladó, kompletten, vagy elcserélhető fejős kecskére, bakra is.
- Összecsukható esernyőmet szétnyithatóra cserélném!

DIÁKCS EM EGE
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Az iPhone X Magyarországon 2017 okt. 27-től
került forgalomba! Már a megjelenése napján 38
perc alatt megrendelték az összes előre legyártott
iPhonet. (15 millió dollár értékben!)
Egy-két adat az iPhone X-ről:
-5,8 hüvelyes kijelző
-por és vízálló
-A11-es bionic chip
-12 megapixeles dupla kamera
-Face ID (Arcfelismerés a TrueDepth kamerával)

A Csillagok háborúja VIII.
része, Az utolsó jedi címmel
2017. december 15.-én jelenik meg Magyarországon
a mozikban. Ez a rész újra a
negyven éve elkezdett történetet folytatja, ott kezdődik, ahol a Csillagok háborúja hetedik része, Az ébredő Erő véget ért. A film előzetesét már több mint 120
millióan tekintették meg!
Felix Arvid Ulf Kjellberg, ismerebb nevén
Pewdiepienak van a világon a legtöbb feliratkozója! 57,980,661 feliratkozója van, akiket a „Bro
Armynak” nevez! A videójáték kommentátor minden elképzelhető témában készít videókat. Első
videóját 2010-ben töltötte fel YouTubera. a csatornája 215-ben kezdett valójában kibontakozni,
amikor volt, hogy havi 3 millió feliratkozót szerzett!
Legnézettebb videóján több mint 70 millió megtekintés van.

A Smosht az Ian Hecoxból és Anthony Padillaból
álló páros alkotja. YouTube-on 22,753,823 feliratkozója van, ezzel a világ 4. legfeliratkozottabb csatorna az övüké! Videóik nagy része vicces, szórakoztató és családbarát! Ez teszi őket
ilyen ismertté!

A Despacito 2017. Január 12-én jelent meg a
YouTube-on. Mára az internet legnézettebb videójává vált. (4 milliárd megtekintés) a zene szerzője:
Luis Fonsi és Daddy Yankee. A Despacitoról már
számos feldolgozás és remix készült.
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KÍVÁNCSISKODÓ

Az idei tanévben iskolánk új egységgel alapfokú művészeti oktatással bővült. Az intézmény új neve
szeptember 1-től Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Tanulóink zeneművészeti és
képző- iparművészeti szakirányon tanulhatnak. A Kíváncsiskodó idei első cikkében a Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola (tudjátok a HAMI) művész tanárai mutatkoznak be.
Bidoul Arielle
Tanított tárgy: zongora és szolfézs
Hobbi: szabadban kirándulni jó társasággal
Kedvenc könyv: Harry Potter, mert mind a három gyerekem ezen kezdet el
igazán önállóan és lelkesen olvasni. A két idősebbik össze is
tolta a két ágyát, és este titokban, elbújva a takaró alatt,
zseblámpával olvasta - ketten ugyanabból az egy könyvből
Kedvenc zene: Johann Sebastian Bach. Szavakban nem lehet magyarázni,
hogy miért.
Kedvenc étel: Éppen az, amit elém tálalnak, ha szívvel-lélekkel készült.
Cél a művészeti iskolában: A kezedben adni minden szükséges tudást, hogy
úgy tudjál zenélni, ahogyan Te szeretnél. És ha útközben ráérzel, miért Bach a
kedvencem, annak különösen fogok örülni. Ráadásul B.A.C.H. :)
Balogh Zsófia
Tanított tárgy: fuvola és furulya
Hobbi: utazás, zenehallgatás, koncertre, színházba, moziba járás, olvasás,
játszani a kutyákkal :)
Kedvenc könyv: Harry Potter és az Azkabani fogoly—az összeset nagyon szeretem, sokszor újra olvasom a mai napig
Kedvenc zene: Sting, Alex Clare, Mahler, Prokofjev—és még sorolhatnám, zenéből mindenevő vagyok!
Kedvenc étel: paradicsomos húsgombóc, de itt is nehéz egy kedvencet
kiemelni
Cél a művészeti iskolában: az, hogy minden tanítványom szeretettel muzsikáljon és az alapok elsajátítása után akár már közösen, kis együttesben is :)

Tóth Bence
Tanított tárgy: gitár
Hobbi: Az összes labdás sport, biciklizés, gördeszka
Kedvenc könyv: Gyűrűk ura
Kedvenc zene: Mindent szeretek!!!
Kedvenc étel: Marhapörkölt galuskával - Nagypapámmal mindig az volt a kedvenc :)
Cél a művészeti iskolában: Kodály szavaival élve:
„A zene legyen mindenkié”
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Szilaj Eszter

Tanított tárgy: tűzzománc
Hobbi: ékszer készítés, mindig új ötleten töröm a fejem és Pimpi, a kutyusunk
:-)
Kedvenc könyv: Audrey Niffenegger: Az időutazó felesége,
Ken Follett: A Katedrális
Kedvenc zene: Több is van, mindig más, de ezt nagyon szeretem: Karunesh:
The Inner Temple
Kedvenc étel: Nagyon szeretem a távol-keleti konyhát, köztük is legjobban
a thai ételeket. Különlegesek és kifinomult a fűszerezésük. Magyar ételekből
a székely káposztát, de csak akkor, ha van benne borsikafű :-)
Cél a művészeti iskolában:
Célom, hogy megmutassam és megtanítsam a gyerekeknek micsoda öröm
alkotni és valami szépet, különlegeset létrehozni a két kezünkkel.
Célom, hogy lássák és megtapasztalják saját kreativitásukat.
Az alkotásba bele lehet feledkezni, bármilyen technikát is alkalmazunk.
A végeredmény pedig örömet és sikerélményt ad a gyermeknek.

Zombori László
Tanított tárgy: kerámia
Hobbi: íjászat, olvasás
Kedvenc könyv: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I-II., Havas Béla művei, Weöres Sándor
Kedvenc zene: Népzene, Eric Clapton (Cream)
Kedvenc étel: Rántott velő, pacalpörkölt,
Pavlova torta
Cél a művészeti iskolában: Megismertetni a
kerámiakészítés titkait a gyermekekkel, értékteremtés és örömszerzés
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Müller Tamás

Tanított tárgy: ütős
Hobbi: Síelés (bár ezt sajnos csak évi 1-2 alkalommal), windsurf, gasztronómia = szeretek enni, főzni (de csak kísérletezőként), nem mindennapi
dolgokat kóstolni.
Kedvenc könyv: Több is van, ha említeni kell, akkor talán egyik kedvencem P.G. Wodehouse: Az életművész, diákként Tolkien regényeit szerettem: Gyűrűk Ura, A Babó—Hobbit (persze még a film nem létezett), A
szilmarilok.
Kedvenc zene: Rengeteg van…, de amin felnőttem 6 éves koromtól kezdve, amit nagyon gyakran hallgattunk és a mai napig szeretem, az Eric Clapton: Unplugged című lemeze.
Kedvenc étel: Harcsapaprikás túrós csuszával. Korábban is ettem már, de nem ragadt meg, viszont nemrég készítettem el és rájöttem, hogy ez egy nagyon jó étel!
Cél a művészeti iskolában: A célom az, a kreativitás és a zeneszeretet ösztönzése mellett, hogy egy
olyan hangszertudást szerezzenek a tanulók, mellyel adott esetben egy zenekarban meg tudják állni a
helyüket. Tudjanak akár improvizálni, és meglássák, hogy mennyi fajta zene létezik és hogy az ütősök és
a dob mennyi műfajban van jelen.

Sztajkosz Alekosz Kozmosz
Tanított tárgy: Ütős
Hobby: Pc-játékok, gép összerakás, szétszedés, biciklizés,
makett építés (régen), sok zene hallgatás, gyakorlás :)
Könyvek: Galaxis Utikalauz stopposoknak, Edgar Allan Poe regények,
Verne Gyula regények (utazás a holdba, a rejtelmes sziget), Gyűrűk
Ura (trilógia), Harry Potter (I-VI.), Darren Shan regények...stb
Zene: Igazából ide nem írnék címeket, hanem stílus jegyeket, (úgy
könnyebb). Jazz-latin, jazz-fusion, Rock, Klasszikus zene, R&B,
Hip-hop, Filmzene, Minimál zene...stb
Étel: Töltött káposzta. Jó az ízvilága amiből készül, és
szeretem. :D A somlóit szintén, az előbb feltüntetett indokkal. :D
Célom: Egy olyan ütős generációt kiépíteni, akik általános
műveltséget szereznek a zenében, és az életben, gyakorolni tudják
azt.
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Lévai Rita

Tanított tárgy: rajz
Hobbi: rajzolás, túrázás
Kedvenc könyv: David Weiss: A velencei Tiziano élete, Schaffer Erzsébet, Jane Austen, Fábián Janka írásai. Boldizsár Ildikó : Meseterápia,
Kádár Annamária: Mesepszichológia, Bálint Ágnes meséi
Kedvenc zene: Quimby, Péterfy Bori, Rutkai Bori, Szalóki Ági, Ray
Charles
Kedvenc film: Maria Montessori Egy élet a gyermekekért
Kedvenc étel: csoki (mint Gombóc Artúr...)
Célom a művészeti iskolában: a képzőművészeti tanszakra járó gyerekek többségét már tavaly megismertem a rajzszakkörön. Nagyon
szeretek velük dolgozni, a foglalkozásokon jó a hangulat, valóban kikapcsolódást jelent. Célom, hogy ebben az oldott légkörben sajátítsák
el a vizuális ismereteket és nyitottá váljanak a vizuális ingerek befogadására s újak generálására. Természetesen fontos, hogy jó közösségek
is alakuljanak, a kirándulások, kiállítások és az együtt töltött idő remélhetőleg szép emlékek maradnak majd.
Szeretném, ha szép lassan egyre színvonalasabb alkotások születnének
az egyre ügyesebbé váló gyerekektől és az iskola tagjának lenni büsz-

Szántó Katalin
Tanított tárgy: furulya, fuvola
Hobby: Szerencsés helyzetben vagyok, mert a munkám a hobbim.
Ha akad szabadidőm fuvolázik, kamarázok, emellett imádok operába, színházba járni, olvasni.
Kedvenc étel: Bármikor tudnék sztrapacskát enni, gyermekkorom
óta ez a kedvenc ételem.
Kedvenc zene: Rengeteg kedvenc zeném van, nehezen tudok egyet
választani, de ha mégis, akkor Mahler V. szimfóniájának IV. tételét
mondanám.
Kedvenc könyv: Rajongok a mágikus realista könyvekért. Az egyik
kedvencem Gabriel García Márquez Száz év magány című könyve.
Célom a művészeti iskolában: Szeretném ha növendékeim a fuvolán, furulyán keresztül megszeretnék, megismernék a klasszikus zenét és választott hangszerük nekik is örömet, boldogságot okozzon,
mint nekem.
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TORNACSUKA

Iskolánkban jó néhány diáknak van különleges hobbija, melyet igen magas szintem űz.
Hajdú Ádám 5/a osztályos tanuló a Motocross, Révész Bulcsú –aki szintén az 5/a tanulója - a Snooker
szerelmese. Az ő segítségükkel ismerhetitek meg ezt a két izgalmas sportot.
MOTOCROSS SZABÁLYOK
Zászlójelzések
Nemzeti vagy egyesületi zászló: zászlós indítás
esetén a Rajtjel.
Sárga zászló kifeszítve, ha két kézzel tartja a bíró:
Veszély, vezess figyelmesen!
Sárga zászló lengetve, magas szintű jelzés! Veszély, előzni, gyorsítani és ugratni TILOS!
Fel kell készülni a bíró jelzése szerinti esetleges
irányváltoztatásra!
Kék zászló, tájékoztató jelzés, a lekörözendő versenyzőnek jelzi, hogy közvetlenül mögötte lényegesen gyorsabb versenyző érkezik, előzési helyzet
alakulhat ki.
Indokolatlanul fékezni, lassítani, íveket, nyomvonalakat váltogatni nem szabad. A biztonságos előzés
megoldása a gyorsabb versenyző feladata.
Piros zászló, legmagasabb szintű jelzés: A verseny
azonnali leállítása!
Mivel nincs minden bírói poszton piros zászló ezért a
versenyigazgató utasítása szerint a pályán lévő
összes bíró lengetett sárga zászlóval jelzi a verseny
leállításának tényét a versenyzőknek.
Ebben az esetben különösen kell figyelni, hiszen a
mezőnyt le is terelhetik látható jelzésekkel, a bírók
vagy a rendezők a pályáról.
Minden ilyen esetben a versenyzők kötelesek a rajtelőkészítőbe jelentősen csökkentett sebességgel, lépésben visszatérni, és ott megvárni a versenyigazgató, vagy az általa megbízott sportbíró utasításait.
Zöld zászló: A rajt procedúra kezdete
Fekete zászló + táblán felmutatva a versenyző
rajtszáma: A jelzett versenyzőnek ki kell állni és
jelentkezni a versenyigazgatónál!
Fekete-fehér kockás zászló: a futam végét jelzi,
leintés.
A verseny leintése után a versenyzőknek a pályát a
lehető legrövidebb
idő alatt el kell
hagyniuk!
Mindenesetre
a
motocross egy nagyon fárasztó sport,
de sokszor megéri.

Egy motocross versenyen általában 33-an állunk
egymás mellett. Mikor a rajtgép lecsapódik,
akkor veszi kezdetét a verseny.
A rajtot követően szűk kanyarok és hosszú
egyenesek várják a versenyzőket.

A motocross számomra a
legmegfelelőbb sport.
Jó erőnlét és nagyon felszabadító.
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A snooker

A snooker a biliárdjátékok egy
fajtája, melyet általában egy
zöld posztóval bevont asztalon
játszanak. Az asztalon hat darab
zseb található, ezek közül négy
az asztal négy sarkában, kettő
pedig az asztal két hosszanti oldalának felénél. A szabványos
snooker asztal általában nagyjából 3,6x1,8 méter. Az asztalon
történő lökések a dákó segítségével zajlanak, amely egy hoszszabb, fából készült eszköz, a
végén egy vékony, bőrből készült
felülettel. A felszereléshez tartozik továbbá a huszonkét golyó.
1 fehér (Cue ball) a lökő golyó,
15 piros (1-1 pontot ér) , sárga (2
pontot), zöld (3 pontot), barna (4
pontot), kék (5 pontot), rózsa (6
pontot), fekete (7pontot).
A játékot 2 fő vagy 2 csapat
játszhatja. A mérkőzés különböző
számú frame-re oszlik, amely tulajdonképpen a magyar játszma
vagy menet szónak felel meg.
A játék során pontokat lehet gyűjteni a golyók lyukba lökése, illetve az ellenfél hibája által. A
frame-et az nyeri, aki több pontot
gyűjt. A mérkőzéseket általában
több frame-re osztják, és akinek
többet sikerül nyernie, az nyeri a
mérkőzést. Az asztalra a golyókat
így tesszük fel: RAJZ
Játék menete:
Az első lökést úgy kell elvégezni,
hogy a mellékeltv rajz szerint felrakjuk a golyókat az asztalra,
majd kezdő játékos a D-mezőben
helyezi el a fehér golyót, és onnan kell a fehérrel eltalálnia egy
pirosat.

A játék során először egy piros
golyót kell a lyukba juttatni. Ha ez
valamelyik játékosnak sikerült, akkor kezdődik egy „break”, ami
egészen addig tart, amíg megfelelő golyót juttat a játékos lyukba.
A break értéke az a szám, ahány
pontot szerez egyhuzamban a játékos. A piros golyó lyukba való
lökése után marad a lyukban, nem
tesszük vissza.
Piros golyó lelökése után a játékosnak meg kell neveznie egy színes golyót és ezt a színes golyót
kell belöknie. Ha ez sikerül, akkor
a színes golyót visszateszik a helyére, és újra piros golyó következik. Amíg ez sikerül, addig van
joga a játékosnak az asztalnál
maradni. A break befejezése
(valamely golyót nem tudta belökni a játékos vagy hibát követett el)
után a másik játékos (csapat) jön.
A frame végén már elfogynak a
piros golyók. Az utolsó piros után
még egy színeset kell belökni, ha
sikerült, akkor még visszakerül a
színes golyó a helyére. Ezek után
a pontértéküknek megfelelő sorrendben kell belökni a színes golyókat, amiket ilyenkor a bíró már
nem helyez vissza az asztalra. A
színeseket tehát sárga, zöld, barna, kék, rózsaszín, fekete sorrendben kell lyukba juttatni.
Black Ball Game-nek nevezik azt a
játékot, amikor már csak a fekete
van az asztalon, és a két játékos
között 7 pontnál kisebb pontkülönbség van. Ilyenkor az nyer, aki
be tudja lökni a feketét.
Hibák
- Egyetlen golyót sem talál el a
fehér golyó.
- A játékos a dákóval hozzáér egy
piros vagy egy színes golyóhoz.
- A játékos valamelyik testrészével
vagy a ruhájával hozzáér a golyókhoz.
- Lyukba esik a fehér golyó.
- Valamelyik golyó leesik az asztalról.

Ugratás: Lökéskor a játékos úgy
fekszik fel az asztalra, hogy
egyik lábával sem érinti a padlót.
Minden hiba legalább 4 pontot ér
az ellenfélnek. Olyan esetben,
amikor a kék, a rózsaszín vagy a
fekete a célgolyó, vagy az a golyó, amivel a hiba történik, akkor
a hiba értéke az aktuális célgolyó
értéke.
„Felejthetetlen élmény volt világbajnokokkal találkozni és játszani
a Gálán! Reméljük még találkozunk Steve Davis és Mark Williams!”

A snooker asztal belső, azaz a
játéktér mérete: 178 x 356 cm
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KULTÚRARCÚAK
KÖ N Y VA J Á N L Ó
Lucy, a pöttöm kiskutya
Lauren kutyájának, Bellának hamarosan kiskutyái születnek. Lauren alig várja a kölykök
érkezését, bár azt is tudja, hogy mind új gazdihoz kerülnek, amint elég nagyok lesznek
hozzá. Amikor azonban a kiskutyák megszületnek, egyikük egészen parányi, és Lauren
szülei abban sem biztosak, hogy egyáltalán életben marad. A legkisebb kutyust, akinek
Lauren a Lucy nevet adja, kétóránként kézből kell etetni. Ez rengeteg munkával jár, de
Lauren bármire hajlandó, csak hogy megmentse Lucy életét…

Hősök küldetése
Varázslatos történet egy 14 éves, nem mindennapi fiú felnőtté válásáról, aki egy
kis faluban él, valahol a Gyűrű Királyságának végvidékén. Thorgrin érzi, hogy
más, mint a többiek, rejtélyes és érthetetlen erők lakoznak benne, különleges adottsága van és különös sorsra rendeltetett. Arról ábrándozik, hogy híres harcos lesz, a
király lovagja, és megvédi hazáját a Szakadék túloldaláról támadó hordáktól.
Amikor eléri a megfelelő kort, bár az apja megtiltja, hogy beálljon a király légiójába, ő nem engedelmeskedik: világgá megy, hogy utat törjön magának a király
udvarába és elérje, hogy komolyan vegyék. Noha semmi esélye sincs, beleszeret a
király lányába, de mire tiltott kapcsolatuk kibontakozna, fölfedezi, hogy hatalmas
ellenségei vannak. A varázsló gyűrűje című sorozat nyitókötete eposzi mese barátokról és szerelmekről, vetélytársakról és udvarlókról, lovagokról és sárkányokról,
cselszövésekről, politikai intrikákról, a felnőtté válásról, a szívfájdalomról, az álnokságról, a becsvágyról
és az árulásról. Mese a becsületről, bátorságról, sorsról és végzetről, varázslatról.

ZENEAJÁNLÓ
Dua Lipa – New Rules
Dua Lipa Britt származású énekesnő, modell. 14 évesen kezdte
karrierjét mikor feldolgozásokat kezdett el feltölteni a
YouTube-ra. Első kislemeze, a New Love 2015-ben jelent meg.
2016-ban olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Martin
Garrix és Sean Paul. Első albuma 2017. június 2-án jelent meg
Dua Lipa néve.
Ez a zene leginkább a lányoknak szól a fiúkkal kapcsolatban.
A tini, a fiatal felnőtt és a bulizós időszakról szól. A pasizás és
a bulizás nagy szerepet játszik ebben a számban.
Camila Cabello – Havana
Camila 1997. március 3-án Kubában, Havannában született. Camila Cabello 2012-ben jelentkezett az amerikai X faktorba. 2013-tól a Fifth
Harmony tagjává vált.
Két szóló száma is megjelent: az I Know What
You Did Last Summer
Shawn Mendessel és a
Bad Things Machine Gun
Kelly-vel.

Sia: Everyday is Chrithmas
Karácsonyhoz közeledve jelent meg az ausztrál énekesnő Sia első karácsonyi
albuma. Az első kislemez a
Santa is coming for us már
egyre népszerűbb, de egy
időben több karácsonyi dal
is megjelent a lemezről
(Snowman, Candy Cane
lane). Ha meghallgatod tuti,
hogy igazi karácsonyi hangulatba kerülsz!
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FILMAJÁNLÓ
Paddington 2
Mindenki kedvenc macija, a dédelgetni való Paddington boldogan éldegél a
Brown családdal Windsor Gardensben, ahol az előző részben talált otthonra.
Paddington csupa szív és vidámság, és amerre csak jár, marmeládot osztogat,
így nem csoda, hogy roppant népszerű a helyiek körében. A kismackóra nagy
feladat vár:közeleg imádott nagynénje, Lucy századik születésnapja, ezért méltó ajándékot kell kerítenie neki. Amikor Mr. Gruber régiségboltjában észrevesz
egy különleges könyvet, azonnal tudja, hogy az az igazi. És mivel a könyv nincs
ingyen, lelkes hősünk furábbnál furább munkákat vállal el, hogy megvehesse.
Ám ekkor a nagybecsű művet ellopják, és Paddingtonra, no meg Brownékra vár,
hogy leleplezzék a gaz tolvajt.
Egy kupac Kufli
A hét kufli az Elhagyatott Rét közepén él, messze a világ zajától, egy
kuflikupac lakályos üregeiben. Zödön a legzöldebb. Pofánka a legpirosabb. Titusz a legsárgább. Hilda a leglilább. Valér a legkékebb.
Bélabá a legbarnább. Fityirc meg a legszürkébb, mert... Hát, mert
annak is lennie kell valakinek! Van köztük bátor és félénk, ráérős és
hirtelen természetű, sokbeszédű és hallgatag, okos és... Na, szóval
mindegyikük más és más. Akárcsak a gyerekek (na meg persze a felnőttek). A kuflik azt szeretik a legjobban, ha nem történik velük semmi,
csak lustálkodhatnak naphosszat a kupacuk tetején. De hiába, mert
többnyire mégis úgy alakul, hogy békésen induló napjuk bonyodalmas
kalanddá válik! Még szerencse, hogy a kuflik jó barátok, így aztán
együtt még a legkacifántosabb helyzeteket meg tudják oldani! Az
Egy kupac kufli című filmből kiderül, hogyan töltik a kuflik a Bújócskázás Világnapját, minek öltöznek, ha nyáron szilveszteri jelmezbálba
hívják őket, mit tesznek, ha az árvíz kiönti őket az otthonukból, sőt azt
is, hogy mi történik, amikor apró házi kedvencük váratlanul hatalmasra nő! És persze még sok-sok mindent, hiszen a kuflikkal csupa meglepetés és furcsaság az élet! A hol humorosan különös, hol pedig különösen humoros történetek a kisebbeknek, a nagyobbaknak, sőt a legnagyobbaknak is jó szórakozást ígérnek!
Jumanji: Vár a dzsungel
A történelem nem ismétli magát, de néha újra próbálkozik. Négy középiskolás talál egy régi játék
konzolt, amelyen egy olyan program fut, amiről
még sosem hallottak: a Jumanji. Kipróbálják, és a
játék rögtön beszippantja őket - de igazán. Átváltoznak saját avatárjukká: Spencer, a nagy gémer
izomagyú kalandorrá válik (Dwayne Johnson), a
focista Fridge "elveszti teste felső ötven centijét",
cserébe okos lesz, mint Einstein (Kevin Hart), a nagymenő bombázó csajból középkorú, pocakos prof. válik (Jack Black), a nünüke Martha viszont vagány harcos nővé alakul (Karen Gillan). Hamar rájönnek,
hogy ezen a pályán a túlélés a tét. Akkor győzhetik le a játékot, és juthatnak vissza a valódi világba, ha
bevállalják életük legveszélyesebb kalandját, rátalálnak arra, amit egy 20 évvel ezelőtti gémer hátrahagyott számukra, és tesznek néhány nagyon bátor felfedezést. Mert ha belebuknak, örökre a játékban
ragadnak.
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ÍGY ÍRTOK TI

Megjelent a Herceghalom, ahol lakom
helytörténeti füzet.
Simon Zsuzsanna, nyugdíjba vonuló tanító néni elkészített egy helyismereti füzetet, melyet reményeink
szerint az önkormányzat támogatásával valamennyi diákunk kézbe vehet.
Célunk a füzetek kiadásával, hogy iskolánk valamennyi tanulója, valamint a nagycsoportos óvodások
megismerjék, értékeljék, tiszteljék közvetlen életterüket, lakóhelyüket, ápolják annak hagyományait, ezzel értékrendjük pozitívan fejlődik.
Simon Zsuzsa ajánlása: Kedves Gyerekek! Fontosnak tartom, hogy
mindenki ismerje lakóhelyét, ahol a mindennapjait éli. Azért készítettem el ezt a kis füzetet, hogy játékosan ismerkedhessetek Herceghalom múltjával és jelenével. A jövő a Ti kezetekben van! Ez csak
egy kis ízelítő, kedvcsináló. Játsszatok, ismerkedjetek, kutakodjatok!
A munkámat segítette: Góg Mátyásné Herceghalom monográfiája
című könyve, Lányi István elbeszélései, Lipka Dorottya szakdolgozata. Az oldalak megszerkesztésében: Enyedi Judit tanárnő, képek:
Cserkuti Marianna és Szőcsné Pécsi Renáta válogatásai. Fotók: Kristóf István. Egyéb: Lukács Szilvia. Grafika: Pataky Ágnes és Hapák
Szonja 4/b osztályos tanulók. A füzetbe Csóka Ágnes, Markovics
Éva és Kristóf István Tájérték pályázat anyagait és fotóit is használtuk. Végleges formába öntötte, lektorálta: Horváthné Gacsályi Marianna. Köszönöm!
Az ötletet Puska Katalin Biatorbágyi óvónő adta, az általa összeállított foglalkoztató füzetével, melyet a Biatorbágyi óvodásoknak
készített.
Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánok: Simon Zsuzsa, tanító néni
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Az idei évben október 2.-án hétfőn ismét megtartottuk Diákigazgató választásunkat.
Iskolánk történetében először a Szentes János Mihályt választották újra igazgatójuknak.
Alább olvashatjátok a Diákigazgató tavalyi évre szóló beszámolóját és idei programját
Diákigazgató éves beszámolója
A 2016/’17-es tanév első hónapjában megtartott diákközgyűlésen jelenlétemmel és szavazatommal támogattam a DÖK titkárának és elnökének megválasztását.
Diákigazgatói cím elnyerése után igyekeztem az iskolai ünnepségeken ünnepi beszéddel, szavalattal hozzá járulni a méltó megemlékezésre.
ÖKO-napon buzdítottam a részvételt, és jómagam is segítettem az iskolaudvar takarításában, öko kert
rendezésében.
Versenyeken (szép kiejtési verseny, vers- és prózamondó verseny, kémiai verseny) nemcsak megmérettettem, de egyben képviseltem iskolámat.
Farsang: segédkezés a szervezésben, papírgyűjtések alkalmával is igyekeztem segíteni és beszervezni
minél több diákot a pakolásra.
Tanév végén ballagás alkalmával iskoladíszítésben is részt vállaltam.
A Herceghalmi Általános Iskola diákigazgatójaként minden programon részvételemmel próbáltam erősíteni a közösséget, plakátok készítésével propagálva azokat.
Fontosnak tartottam az iskolagyűléseket, ezért mindig jelen voltam.
Ezúton szeretném megköszönni Tanáraimnak, diáktársaimnak, hogy bizalmat szavaztak nekem.
A 2017/’18 tanévben szeretnék még indulni, ha továbbra is töretlen a bizalmuk felém.
Tisztelettel:
2016/’17-es tanév diákigazgatója, Szentes János Mihály
Szentes János Mihály
Diákigazgatói program
- Csocsó, pingpong verseny
- Főzőverseny
- Iskolarádió keretein belül meghatározott szünetekben zenei sugárzás plusz zenei kívánságok teljesítése
- Rajzpályázatok
- Hónaponként különböző sportversenyek, iskolai szinten
- Év végi „Buli” a 8. osztályosok szervezésében különböző zenei módozatok alapján
- Folyosó díszítése verseny havonta más-más osztály öltöztethetik fel a folyosót bármilyen téma alapján,
év végi elismerő díjért
- Vetélkedő szervezése a különböző kultúrák megismertetése céljából
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KOBAKTRÉNING
Alsós feladat
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Felsős feladat

1.Gép

2.Gép

3. Gép

4. Gép

↑ 4 manó: Péter 27 kg, Zoltán 31 kg, János 33 kg és Károly 40 kg. Ilyen sorrendben beleugranak a
fenti gépekbe. Először az elsőbe, majd a másodikba stb. A mérlegjeleknél a nehezebb jobbra, a
könnyebb balra megy. Melyik gépnél fognak a kiinduló sorrendben kiérkezni?

Aladár és Benedek nagyon okosak, és ezt tudják is egymásról. Évtizedek óta nem találkoztak, és most
összefutottak az utcán. Egy részlet a beszélgetésükből:
- Három gyermekem van, mindegyik életkora egész szám, és éveik számának a szorzata 36. - mondja
Aladár.
- Ebből még nem tudhatom, hogy hány évesek a gyerekek! - válaszolja Benedek.
- Éveik számának az összege annyi, mint a szemközti házon levő ablakok száma.
Benedek megszámolja, hogy hány ablak van a szemközti házon, majd így válaszol:
- Még ebből sem tudhatom, hogy hány évesek a gyerekek!
Aladár ekkor azt is elárulja, hogy
- A legidősebb vörös hajú és szemüveget visel.
- Most már meg van! - kiált fel Benedek, és megmondja a gyerekek életkorát.
Hány évesek a gyerekek, és hány ablak van a szemközti házon?
(Legidősebbnek azt a gyereket tekintjük, aki a többieknél idősebb!)

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL EGYÜTT KÉRJÜK A
diakokcsemegeje@gmail.com
CÍMRE BEKÜLDENI!
A HELYES MEGOLDÁST BEKÜLDŐK KÖZÖTT
JUTALMAKAT SORSOLUNK KI.
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KÉZMŰVELŐ

Őszi gomb fa
Csodálatos őszi hangulat varázsolható
egy színes gomba fa segítségével.
Könnyű és gyorsan kész!
Hozzávalók: festővászon, festék,
ragasztó, gombok

Őszi rózsák színes falevelekből
Amíg puha a falevél, addig könnyen lehet
vele dolgozni. Ha elkészültek a rózsafejek,
szárítsátok le őket.
Kiváló egyedi szülinapi ajándék is lehet.

SÜSSÜNK—SÜSSÜNK
Boszorkány ujjak
Hozzávalók:
Hozzávalók:
- ropik (a vastagabb féle)
- csokis muffinok (csokis krémmel)
- mandula darabok
- egy tálka csokis cukor/olvadt csoki
- zöld "candy melts"
- piros cukorkák
- egy villa
Elkészítés:
- medvecukor
1. A ropikat belemártjuk kb. a 3/4-ükig a zöld
Elkészítés:
candy melts-be.
1. A medvecukrot kb. 1,5-2cm-es darabokra vágjuk.
2. A ropik legvégére 1-1 mandulát ragasztunk.
2. A muffinok tetejét belenyomjuk a csokis cukorba/olvadt csoki- 3. Egy villával vonalakat húzunk a zöld candy
ba.
melts-be hogy úgy nézzen ki mint egy ujj.
3. Amíg még nem szilárdul meg a csoki belenyomunk a muffit két
oldalába 4-4 medvecukor darabot is.(akárcsak a pókok lábait)
Lila szörnyecskék
4. Két piros cukrot teszünk minden muffinra.
Hozzávalók:
- oreo
Ehető múmiák
- lila candy melts
Hozzávalók:
- lila cukorka (hajnak)
-nutter butter-ek
- nagy ehető szemek
-fehér csoki
- műanyag pálcikák
-ehető szem (lehetőleg nagy)
Elkészítés:
Elkészítés:
1. Az oreokba beleszúrjuk a pálcikát és beleA nutter buttereket egy tár megolvasztott fehér csokiba mártjuk. mártjuk a lila candy melts-be.
2.1/2 db szemet rakunk rá majd az olvadt csoki maradékával 2. A végét belenyomjuk a lila cukorkába.
csíkokat húzunk a sütire hogy úgy nézzen ki mint egy múmia.
3. Egy nagy szemet is ragasztunk rájuk.
Pók-muffin
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VAKTÉRKÉP
165 év 2 percben
A török birodalom Magyarországon
1456-ban az oszmán birodalom Bécs ellen
indított hadjárata során szembe találta magát Magyarország végvárrendszerével.
A török és a magyar sereg Nándorfehérvárnál csapott össze. A magyar vitézek méltó ellenfelei voltak a török szultán
seregének, de a csata
kedvező kimenetele Hunyadi Jánosnak és csapatainak köszönhető. A török
ágyúkat elfoglalták és a
törökök ellen fordították.
A vár ezúttal megmenekült, de néhány év
múlva sajnos török kézre került (1521).
Nándorfehérvár eleste után a török sereg az ország belseje felé nyomult. 1526-ban Mohácsnál ütközött
a magyar csapatokkal. Mohács eleste, a király és az egész sereg elvesztése a törökök számára megnyitotta az utat Buda felé. A mohácsi csata ezért történelmi jelentőségű. 1541-ben a törökök csellel, vérveszteség nélkül elfoglalták a budai várat, így az ország középső része fennhatóságuk alá került. Az ország
három részre szakadt.
Buda meghódítása után Drégely következett. A török
ágyúk a falakat lerombolták és a várat elfoglalták
(1552).
Temesvárat Losonczi István védte. A hosszú csata után a
török szultán megadásra szólította fel a magyarokat. A
várkapitány a külföldi zsoldosokra való tekintettel belement az alkuba. A török vezér azonban nem tartotta be
ígéretét és rátámadt a kivonuló várvédőkre (1552).
Az egri vár kapitánya Dobó István volt. Fontos vár volt
az egri, mert ha ez török kézre
kerül, az ország négy részre
szakad. Bornemissza Gergely
furfangos tűzszerszámainak köszönhetően a törököket sikerült
a vártól távol tartani. Egy hónapos ostrom után a tél közeledtével és az élelmiszerhiány következtében a törökök elvonultak a vártól (1552).
Buda visszafoglalására sajnos csak 1686-ban került sor
európai összefogásnak (Szent Liga) köszönhetően.
Nándorfehérvár török kézre kerülésétől Buda visszafoglalásig 165 év telt el!

ZÁRSZÓ
MARIANN NÉNITŐL

A CSAPAT:
Hírlelő—Pajlovics Nóra, Schanider Gréta, Hajdu Ádám, Zongor Emma, Csóka Ágnes
Kíváncsiskodó—HAMI
Kultúrarcúak—Varga Zsófi, Bernáth Laura, Nagy Noémi
Kézművelő— Varga Zsófi
Humor Herold—Szerkeszt Ők
Így Írtok Ti—Apáthy Panna, Révész Bulcsú, Végh Levente, Simon Zsuzsa
Vaktérkép—Végh Levente, Varga Balázs
Kobaktréning—Veres Máté
Infotan—Palatin Máté
Tornacsuka—Hajdu Ádám, Révész Bulcsú
A szám elkészítésében közreműködött:
Cserkuti Marianna, Horváthné Gacsályi Marianna, Nagy Lajos
Elérhetőségek: diakokcsemegeje@gmail.com,
iskola.herceghalom.hu/diakcsemege
Szerkesztőségi megbeszélés: hétfő 7. óra, 8. osztály terme.
Észrevételeiteket, ötleteiteket e-mailben várjuk. Ha kedved vagy témaötleted van,
csatlakozz nyilvános szerkesztőségi megbeszéléseinkhez!
Csemegézzünk együtt!
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