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Csehimindszent 

 

Szeretettel köszöntünk mindenkit az új tanévben! Reméljük nyáron 

mindenki kipihente magát és megújult erővel tud nekivágni az új 

tanévnek! 

 

Kedves Diáktársaim! 

 Ismét elkezdődött az iskola, de fel a fejjel már 1 hónap el is telt:) 

Sokféle izgalmas program lesz a suliban idén is! Unatkozni nem 

fogunk! Gondolom észrevettétek ti is, hogy sok új tanár érkezett. 

Érdeklődtem is tőlük, mi a véleményük a mi sulinkról és persze 

rólunk, gyerekekről? Azt válaszolták, hogy az iskola tetszik nekik és 

még a gyerekek is.... De nemsokára még jobban megismernek 

minket, és akkor már nem hiszem, hogy ezt fogják mondani;)  

Tényleg, és ahhoz mit szóltok, hogy kapunk minden nap valamilyen 

tejterméket 6-ig még gyümölcsöt is?Szerintem jó dolog, főleg a 

kakaó!De van itt még más téma is ám, például ez a napközis dolog. 



 
 

 

Hát nem tudom, ti mit gondoltok, de én személy szerint nem 

szeretnék az lenni, és ha ti sem, akkor tanuljatok, meg ne 

rosszalkodjatok!:P Érdekes és sokszínű szakkörök, délutáni 

foglalkozások is vannak. Egyaránt alsóban és felsőben is. Amire 

szerintem a legnagyobb az érdeklődés, az a társastánc oktatás és az 

angol nyelv tanulása, mind kettő nagyon jó és hasznos is. Csak 

járjatok aztán becsülettel ahova beiratkoztatok! Ahogy látjuk nem 

csak a programokban lett megújulás, de az iskola épületében 

magában is. Az osztálytermeket kimeszelték és kifestették, a 

parkettát lelakkozták és az egész alsó folyosó megújult. 

Szünetekben esetleg azt is láthatjátok mostanában, hogy Erzsi néni 

és Ica néni milyen szorgalmasan és hozzáteszem ügyesen 

munkálkodnak, pl. radiátort festenek, ablakot tisztítanak, de még 

sorolhatnám. De ne felejtsük el az új Gondnok bácsit sem! A 

suliújság is egy újdonság, ha tetszik nektek úgy, ahogy most is 

elkészítjük az anyagot, biztosan több száma is megjelenik! Hát 

kívánok hozzá jó szórakozást, mert sok vicces,érdekes és esetleg 

tanulságos dolgot is olvashattok benne. De a lényeg hogy ne 

legyetek rosszak és tanuljatok, amellett öregbítsétek az iskola 

hírnevét, hogy legközelebb veled készítsek riportot és bekerülj az 

újságba!Hajrá!;D 

Kőris Valentina 

Iskolakezdés 

 

Kezdődik az iskola 

kapuját kitárja 

Petra, Jancsi, Robika, 

menjünk az iskolába! 

 

Mátyás Bianka 

 



 
 

 

Visszatekintés- nyári események 

I   

 

Iskolánk tanulói a nyár elején, az elmúlt tanév végén több foglalkozáson, táborban vehettek részt.     
A sort a vasvári tábor nyitotta, ahol az arra érdemesek 1 hetet tölthettek el, különböző programok 
közül válogatva, alsós tanár nénik segítségével. Rejtvényfejtő vetélkedő, fürdés a strandon, 
színházlátogatás, Csodaszarvas tájpark Rábahídvégen- ezek mind az új élmények, látványosságok 
közé tartoztak. A kisebbségi önkormányzat által szervezett tábor szintén sok szép pillanatot szerzett 
iskolánk számos tanulójának.  

Légler tanár úr legkiválóbb diákjait három napra szajki táborba vitte, t. k.  környezetvédő  
szakkörösök, aktív tagok vehettek részt a táborban, továbbá jutalomból közösségi munkát végző, jó 
tanulmányi  eredményű gyerekek.. A programok között szerepelt a lovaglás, gyalogtúra az. 1-6. tó 
környékén, kerékpártúra a 6-11. tó körül. 

Augusztusban a szerencsés, kiválasztott diákok a 2013-as  kecskeméti repülőnapon vehettek részt. A 

repülőnapra hajnalban indultak, , mind a 8-an ajándékot  kaptak, Hende Csaba honvédelmi miniszter 

fogadta őket. A kirándulás jutalom volt. 

+1 szeptemberi program, az „Iskolára hangoló”: az alsó tagozatosok az első héten projekthéten 

vettek részt, amelyet az alsós tanító nénik tartottak a napközis tanító nénivel együtt. Számos 

elfoglaltság közül választhattak, pl. bábjáték, néptánc, túra a Bükkföli- hegyre, túra Csehibe. Ezen 

kívül szakkörajánlón vehettek részt. 



 
 

 

ÚJ TANÁRAINK 

Idén sok új tanárral találkozhatunk, valamennyiükről szeretnénk többet megtudni, ezért 

minden egyes újságszámhoz riportot készítünk velük. 

Új tanáraink: 

Vajda Tibor testnevelés 

Gicziné Bejczi Rita alsós napközi, természetismeret, egészségtan 

Frank Kálmánné kémia 

Molnárné Varga Gyöngyi fizika 

Dienes Zoltán számítástechnika, technika, rendszergazda 

Sejber Mihály rajz, médiaismeret 

Bíró Annamária ének, ének szakkör 

Kovács- Babos Éva angol szakkör 

Kökényes Gyöngyi gyógypedagógus 

 

Az első interjúkat Vajda Tibor testnevelés tanárral és Gicziné Bejczi Rita napközis 

tanárnővel készítettük! Íme a válaszaik: 

 Vajda Tibor Gicziné Bejczi Rita 

Kedvenc étel, ital Székelykáposzta és 

ásványvíz 

Gyermekkorában a mákos tészta, 

barátfüle. Most mindenfélét szeret. 

Kedvenc könyv Most és mindörökké Suttogó 

Van-e háziállata Nincs Most nincs, gyermekkorában 

aranyhörcsög és papagáj. 

Kedvenc és 

legkevésbé szeretett 

tantárgy 

Testnevelés, nincs 

legkevésbé szeretett 

Biológia, földrajz, testnevelés, rajz. 

A matekot kevésbé szerette. 

Emlékezetes iskolai 

történet 

Országos kispályás 

labdarúgó verseny 2. 

helyezés 

Szeretett versenyekre járni 

gyermekkorában (zenei, rajz, 

biológia, atlétika) 

 

RECEPT:Méteres kalács  

Hozzávalók: 

Tészta: 4 db tojás, 26 dkg porcukor, 10 
evőkanál víz, 7 evőkanál olaj, 26 dkg rétesliszt, 3/4 
csomag sütőpor, 2 evőkanál kakaó                                                                  

Krém: 2 csomag vaníliás pudingpor, 8 dl tej, 
25 dkg margarin, 20 dkg porcukor              

Máz: 10 dkg étcsokoládé, 2 kávéskanál  Vénusz olaj  



 
 

 

Elkészítés: 

A tojások sárgáját jól kikeverjük a porcukorral, majd apránként 

hozzáadjuk a meleg vizet és az olajat, a rétesliszttel előzőleg 

elkevert sütőport, végül a kemény habbá vert tojásfehérjét. Kétfelé 

osztjuk, az egyik felébe két evőkanál kakaót és még egy evőkanál 

meleg vizet keverünk. Két nagy (28 cm hosszú) kizsírozott, 

kilisztezett őzgerincforma közül az egyikbe a sárga, a másikba a 

barna tésztát öntjük, és forró sütőbe toljuk, de sütés közben a tüzet 

mérsékeljük. Ha megsült, ezt tűpróbával ellenőrizzük /a beleszúrt 

tűre már nem tapad ragacsos massza/ deszkára borítjuk és ha kihűlt, 

ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. Újra összerakjuk úgy, hogy a 

krémmel egy barna szelethez egy sárgát ragasztunk, majd újra krém, 

barna tészta, krém sárga tészta… következik. A krémhez simára 

keverjük pudingport a tejjel, felfőzzük, kihűtjük, majd a cukorral 

kihabosított margarinnal összekeverjük. Az így összeállított kalácsot 

a vízfürdőn megolvasztott és az olajjal elkevert csokoládéval 

bevonjuk. Másnap ferdén szeleteljük, így szép tarka süteményt 

kapunk. A krémhez használhatunk másfajta pudingot is pl. 

puncsízűt. 

Kovács Tamara 

Érdekességek 

1906-ban Arizona állam Flagstaff-beli obszervatóriumából, óriási lelkesedéssel 

fogadva, Percival Lowell csillagász bejelentette, hogy megbizonyosodott a 
Schiaparelli felfedezte Mars csatornák létezéséről.             

Ezek, mint azt később Mars as the Abode of Life (A 
Mars az élet bölcsője) című könyvében kifejtette, 

vörösek voltak, és titokzatosan mozogtak.  

Mégis, sikerült neki feltérképezni őket, és ennek 
alapján részletes térképeket adtak ki, illetve tettek világszerte iskolai atlaszokba.  

Egy szerény megjegyzés a korszakos felfedezéshez: 

nincsenek csatornák a Marson. 



 
 

 

Szerencsétlenségére, a nagy csillagász valójában, egy ritka szembetegségben 

szenvedett, amit napjainkban Lowell - szindrómának hívnak, melynek az a tünete, 
hogy a beteg saját szemének erezetét látja.  

Lowell olyan elismert volt, hogy senki sem mert neki ellentmondani. Még a 

legélesebb szeműek is szemet hunytak.� 

Mosómedve- Mancsai nagyon mozgékonyak, tapintóérzéke remek, főleg a vízben 

élő táplálékának felkutatására használja. Ez a körülmény annyira rögzült a 

viselkedésében, hogy a fogságban tartott állat gyakran felkapja a táplálékát, beteszi 
a vízbe, majd kihalássza. Ezért kapta a nevét, és innen ered az az elképzelés, hogy 

tudatosan mossa meg az élelmét. 

Bűzös borz- A menyétfélék, közé tartozik. Végbelének környékén lévő 

bűzmirigyeiből kellemetlen szagú váladékot spriccel támadójára, ami időleges 

vakságot okoz. 

 

Rejtvény 

 

 

 



 
 

 

 

Múzeummá avatták a Mindszenty- szülőházat 

Szeptember 29.-én délután nagy ünnepség 
keretében megáldották, átadták a múzeummá 
nyilvánított Mindszenty- szülőházat. Mindszenty 
József bíboros hercegprímás Csehimindszenten, 
1892. március 29- én látta meg a napvilágot. A 
szokásos engesztelő imaest programját módosítva 
15:00 órakor kezdődött, az ünnepi szentmisét 
Veres András megyés püspök tartotta. Ezt rövid 
zenei áhitat követte a templomban, a 
szombathelyi Erkel kórus közreműködésével. A 
bíboros házához körmenetben vonultak, ahol dr. 
Hende Csaba honvédelmi miniszter, V. Németh 
Zsolt vidékfejlesztési államtitkár, Lezsák Sándor, az 
országgyűlés alelnöke és a Mindszenty Társaság 
elnöke, valamint Habsburg- Lotharingiai Mihály 
főherceg mondott beszédet. A Mindszenty- 
emlékházat dr. Veres András megyés püspök 
áldotta meg, Déri Péter helyi plébános 

közreműködésével. 

Viccek 

- Miért szakad le matekórán a tábla? 

- Mert túl nehéz az anyag! 

Egyik kutya panaszkodik a másiknak: 

- Mostanában olyan pocsék a hangulatom. Depressziós vagyok, haszontalannak érzem 

magam, rossz a kedvem. 

- Miért nem mész el pszichológushoz? 

- Mennék én, ha megengednék, hogy felfeküdjek a kanapéra! 

A diákok látják, hogy a tanár úr sétál a folyosón, és egy vekkert tart a kezében.  

- Tanár úr, van 5 perce számunkra? 

- Most ne zavarjatok gyerekek, nem látjátok, hogy éppen órát tartok? 

- Mi ez a kopogás, Jean? 

- A cipője kopog, uram! 

- Jól van, eressze be! 



 
 

 

 

CSODACERUZA – a legjobb rajzok 

 

Csodaceruza rovatunk témája ezúttal a tél, amelyhez várjuk az arra kedvet érzők 

rajzait! Csoportok is rajzolhatnak, a legjobb rajz megjelenik a következő lapszámban! 

Újságunk címlapján szereplő rajz Rajos Tomi alkotása. 

 

Ép testben ép lélek- jó tanácsok fáradékony és felejtős gyerekeknek 

 

Ha rajtad is kitört az őszi fáradtság, és azt szeretnéd, hogy jobban 

működjön az emlékezeted, akkor a következő dolgokra kell 

ügyelned: 

1. Testi fittség. Mozogj, sportolj sokat és tudatosan, futás közben 

ne hallgass zenét! 

2. Agytorna. memorizálj neveket, arcokat, eseményeket, fejts 

gyakran keresztrejtvényt, játssz logikai játékokat! 

3. Egészséges táplálkozás. Figyelj a kiegyensúlyozott étrendre, 

egyél sok zöldséget, gyümölcsöt, igyál sok vizet! 

4. Önbizalom. Higgy abban, hogy bármit képes vagy elérni, legyen 

szó akár egy matekpélda megoldásáról, vagy egy vers 

megtanulásáról! Ha sikeres voltál, legyél büszke magadra! 

 

Szerkesztette: Bogdán Bianka, Mátyás Bianka, Kovács Tamara, Kőris Valentina, Kardos 

Szabina tanárnő 

 


