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Ha nem is a szünetre, de  
megjött a hó!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Újságunk a támogatásával jelenik meg. 
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RIPORT HELYETT 
 
Takács Angelika 
Mit várok 2003-tól? 
 
 

Vége a téli szünetnek, újra itt ülünk az iskolapadban, és kénytelenek vagyunk felébredni a 
semmittevés mámorából. 

Bizony átléptünk egy új évbe, kicsit 
mindenki öregebb lett tavaly óta. Mi is 
sajnos… Egyre nehezebben kelünk fel 
reggelenként, és ezeket a nehéz táskákat 
sem úgy visszük már, mint alsós korunk-
ban. Emellett sokkal többet várnak el 
tőlünk. Ennyi idősen állítólag már szorgal-
masnak, kötelességtudónak, önállónak 
kellene lennünk, amin mi tényleg munkál-
kodunk, csak nem jut rá elég időnk. Diákként ugyanis fontos társadalmi szerepet töltünk be.  

Hagyományosan a mi feladatunk a jeges hó veszélyes fegyverré való alakítása, a park dí-
szítése papírral és csikkel, és a felnőttek életének egyhangúságát is nekünk kell megtörnünk. 
Az iskola felszerelését és berendezését is a saját szükségleteinknek megfelelően alakítjuk. 
Szóval a múlt évet összegezve annyi jóindulat még egy ma született bárányban sincs, mint 
bennünk volt. 

Most pedig megint előttünk áll egy év tele kihívásokkal. Először is mindenképpen bele 
kellene húzni a tanulásba, mert nyolcadikos barátaink, akik most állnak fel-vételi előtt, a saját 
példájukkal (ki pozitív, ki negatív) alaposan feladják majd a leckét. Egyelőre ugyan nem lát-
szik rajtuk semmi, de biztos meglepetésként fognak valami látványossal előrukkolni. 

2003-ban nekünk is jó volna szerezni egy sikeres bizonyítványt a katonás helyett (1-2). 
Valamikor a szobánkban is rendet kellene tenni, és ezt a lehető legtovább tartani, mondjuk 
szeptemberig, amikor már az utolsó tanévet kezdjük itt, sok barátunk nélkül. 

Helyt kellene állni az „életben”, megtanulni a jövőt szem előtt tartani, és felnőttesen, meg-
fontoltan gondolkodni. Nehéz feladat lesz, de valahogy csak megbirkózunk vele. 

A tanároknak és a szü-
lőknek ellenben sokkal 
több pihenésre lenne szük-
ségük. Az igaz, hogy jól 
érzik magukat a társasá-
gunkban, mert egy kis 
fényt viszünk az életükbe, 
de ez a mai stresszes és 
fárasztó munka egyszer 
még az idegeikre megy. 
Időnként egy kis semmit-
tevés mindenkinek kijár! 
Ajánlanám a horgászást. 

A falu lakóinak pedig 
csak annyit kívánok, 
legyenek boldogok, és 

ehhez mindenki találja meg a maga kanyargós útját. Még van egy évünk, hogy betartsuk az 
újévi fogadalmainkat. 
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MI TÖRTÉNT JANUÁRBAN ? 
 
1-jén, 1823-ban született Petőfi Sándor. 

1942-ben a washingtoni nyilatkozattal megalakul az Egyesült 
Nemzetek Szervezete. A nyilatkozatot az Egyesült Államok, Kína, 
Nagy-Britannia és a Szovjetunió mellett még 22 ország írta alá. 
1973-ban Magyarországon bevezetik a postai irányítószámok 
használatát. 

1993-ban megszűnik Csehszlovákia, és helyén megszületik a 
független Csehország és Szlovákia. 

1995-ben az Európai Unió tagja lett Ausztria, Finnország és 
Svédország. 

2-án, 1959-ben a Szovjetunióban fellövik a világ első űrrakétáját. 
3-án, 1992-ben végrehajtják az első szívátültetést Magyarországon. 

9-én, 1954-ben a Minisztertanács rendelettel bevezeti a személyi 
igazolványt. 
13-án, 1990-ben több mint 5 éves tárgyalássorozat után 
Budapesten aláírják a japán-magyar megállapodást arról, hogy 
a Suzuki cég autó-összeszerelő üzemet létesít Magyarországon. 

17-én, 1957-ben megindul a lottó Magyarországon. 
19-én, 1901-ben megalakul a Magyar Labdarúgó Szövetség. 

22-én, 1823-ban a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc e 
napon fejezte be a Himnusz megírását. Ez a nap 1989-től a 
Magyar Kultúra Napja. 

24-én, 1458-ban Hunyadi (I. Corvin) Mátyást királlyá választja a köznemesség a Duna jegén. 
31-én, 1951-ben meghalt Ferdinand Porsche német autótervező. 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 

 
Kik vagyunk? Hol vagyunk? 
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ÜGYESKEDJ! 
 
Karácsony előtt sokan kipróbáltátok a lehúzható üvegfestéket, többen vettetek is. Ha maradt 
belőle, a január vége felé már unalmassá váló téli színtelenséget elűzhetitek néhány tarka 
pillangó festésével. Ehhez láttok itt néhány mintát. 
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KARÁCSONYI MŰSOR 
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Karácsony előtt Ági tanító néniékkel játszóházat csináltunk. Ragasztottunk szalvétát textilre, 
gyertyára, üvegre, papírdíszeket vágtunk, üvegfestékkel matricákat gyártottunk, viaszlapból 
gyertyát csavartunk. Olyan sikere volt, hogy az utolsó héten még kétszer megismételtük. 
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Szerinted most  
ki a három legismertebb ember Magyarországon? 
 
Negyvenhat felsős válaszolt a kérdésre. Íme az eredmény: 
 

I. Majka (Való Világ)      25 szavazat 
II. Medgyessy Péter, Oki (VV)    15 szavazat 
III. Szabolcs (VV))      13 szavazat 
IV. Évi (Big Brother)      12 szavazat  
 
V. Bálint (BB)), Csollány Szilveszter  ..   5 szavazat 
VI. Orbán Viktor, Whiskys rabló        4 szavazat 
VII. Kismocsok (VV), Renátó(BB), Stohl András       3 szavazat 
VIII. Göncz Árpád, Kertész Imre, Péter (VV), Pongó (BB),  

Szellő István, Szili Katalin, Torgyán József    2 szavazat 
 

Egy-egy szavazatot a következők kaptak: 
Béres Alexandra, Demszky Gábor, Györgyi (VV), Hernádi Judit. Koko, Koós János, Lang 
Györgyi, Liptai Klaudia, Lorenzo (VV), Mádl Ferenc, Maja Gold, Nóri (VV), Popey (BB), 
Risztov Éva, Till Attila,  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Sporthírek helyett Murphy futballtörvényei 
 
A focit tizenegy jó játékos és a hazai csapat játssza. 
A foci a legegyszerűbb játék, amíg nem te játszod. 
Káromkodni igazán csak akkor tanulsz meg, ha kijársz meccset nézni. 
A legtöbbet emlegetett nő egy focimeccsen a vezetőbíró „jó” édesanyja. 
A kapusnak túl nagy a kapu, a csatárnak túl kicsi. 
Minden játékos úgy kezdi, hogy fogalma sincs az egészről – legtöbben így is maradnak. 
A csapatmunka arra jó, hogy másokat 
hibáztathass. 
Ha a csapatod nyerésre áll, ne szurkolj az 
ellenfél táborában. 
A kapufát azért találták ki, hogy ne örülj túl 
korán. 
Ha egy kamera megállapodik egy játékoson, 
akkor az illető éppen vakaródzik, köpköd 
vagy az orrában turkál. 
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Sajtburger és társai 
 
Szóvegyüléssel keletkezett szavaink 
 

Ki ne evett volna már sajtburgert? S vajon azt is tudja-e mindenki, mi fán terem? Hát 
azon, amelyiken a citrancs! 

A citrancs nem más, mint grapefruit (szabályosan, angolosan: „grépfrút”) S hogy ez mi 
fán termett? Nagyon fura fán, merthogy szó szerint azt jelenti: szőlő-gyümölcs. Hogy mi köze 
van a citromszínű, kesernyés-savanykás gyümölcsnek a fürtös, édes szőlőhöz? Nem sok. Még 
csak annyi sem, hogy fürtökben nőne a fán, mivelhogy magánosan terem, mint az alma vagy a 
körte. Hanem volt mégis egy-
szer egy alkalom, amikor für-
tökben függött, ha nem is a 
fán, de a múlt századi New 
York-i világkiállítás pavilon-
jában, amikor bemutatkozott a 
citrom s a narancs keresztezé-
séből kitenyésztett új gyü-
mölcs. A hatalmas, szőlőszerű 
fürtök látványából született 
meg az új gyümölcs angol ne-
ve, a grapefruit. Magyarorszá-
gon viszont már a második 
világháború előtt megszületett 
a citromból és a narancsból 
keresztezett gyümölcs neve-
ként – afféle nyelvi kereszte-
zéssel – a citrancs. Akkor el is 
terjedt, de sajnos, a háború 
után újból kiszorította a nyelv-
törő grapefruit. 

Ehhez hasonló nyelvi 
jelenség, úgynevezett szóve-
gyülés természetes úton is 
létrejöhet: ilyen pl. a csokorból s a bokrétából keletkezett csokréta vagy a zavar és a kerget 
keveredéséből a zargat. Ennek mintájára aztán rendre születtek a mesterséges szóvegyülésből 
- szóvegyítésből – származó szavak, amilyen a motel. A tihanyi motelről bizonyára mindenki 
hallott: a kis faházas szállások neve a szálloda jelentésű nemzetközi (francia, végső soron 
pedig latin eredetű) hotel s a motor keveredéséből keletkezett, mivel a motoros (autós) 
turisták szállóhelyéül létesültek elsősorban. 

No de ha már a tihanyi motelbe érkeztünk, valamit enni is kellene: turistáknak jó falat 
egy friss sajtburger, amely a húspogácsával töltött puffancs, a hamburger nevéből vette 
eredetét. A húsos puffancs neve Hamburg német kikötőváros nevét őrzi, de ha a hús mellett 
sajt is van benne: sajtburgernek (az angoloknál cheese-burgernek) mondja a nyelvi 
találékonyság. 

De vajon mit mondanak az angolok, ha történetesen sonkás hamburgert akarnak enni? 
Ham-ham-burgert kérnek: lévén az angolban a sonka neve éppen ham. Mindenesetre, ha 
sonkás omlettre támad kedvük, akkor nyelvi receptünk szerint egy adag ham-lett-et 
rendelhetnek könnyű színházi vacsoraként. 

(Részlet Szilágyi Ferenc: Fejtsünk szót! című könyvéből) 
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Mit is kívánhatnánk kicsi községünknek, 
2003-ban legyen mindig ünnep. 
Száguldozzon mindenfelé jó kis kocsink: 
Porsche, 
De az úton ne legyen ám kutyagumi, por se! 
Éhes szájú vén kandisznó, hej, ne nézzen makknak, 
Mert engemet otthonomban jó anyámék várnak. 
Ne legyen több bolyhos kutya, 
Kit előttünk tesznek ki, 
Mert a szívünk majd megszakad, 
Ha egy traktor elüti. 
Távozzon a mérges pletyka, 
Ami terjed szájról szájra, 
Mert a falu becsülete 
Így megy tönkre nemsokára. 
Szedjen végre fel pár kilót, 
Aki sovány, nyeszledék, 
Disznótoros lakomával 
Teljen el az ezredév. 
Ötös lottó jó helyen van 
Mindenki markába’, 
Azt kívánjuk, dagadjon meg 
Bankkártya, pénztárca! 
 
(Hajnal Edina, Hangyál Angéla, Takács Angelika) 

 
 

Bő legyen a termés, élelem, 
Legyen a szeretetük végtelen. 
Szeressenek, mert szeretni jó, 

Hollári, hollári, hollári hó! 
 

(Major Mirella, Ossik Anett) 
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