
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ferenc pápa pünkösdi homíliája:  

Egy Lélek nélküli kereszténység 

örömtelen moralizmus! 

 

Június 9-én, pünkösd ünnepén a 

Szentatya a Szent Péter téren mutatott be 

ünnepi szentmisét. Homíliájában a Lélek 

nélkülözhetetlen szerepét hangsúlyozta: 

egyedül ő ad tartós lelki békét és derűt, ő 

teremt egységet köztünk, egyedül az ő 

látásmódjával tudunk keresztény életet 

élni. 
 

/Részletek a magyar fordításból / 
 

Ma a világban a diszharmóniák valódi 

szakadásokká váltak: egyeseknek túl sokja 

van, másoknak semmijük; egyesek 

próbálnak száz évig élni, mások világra sem 

születhetnek. A számítógép korszakában 

távol vagyunk egymástól: több a közösségi 

média, de kevesebb a közösség. Szükségünk 

van az egység Lelkére, aki újraszül 

bennünket mint Egyházat, mint Isten népét 

és mint teljes emberiséget. Állandóan 

megkísért bennünket, hogy „kuckókat” 

építsünk: hogy saját csoportunkba 

húzódjunk, csak a nekünk fontos dolgokra 

figyeljünk, a hasonló a hasonlóval legyen, 

tartva minden kívülről jövő fertőzéstől. A 

kuckótól a szektáig rövid az út, az Egyházon 

belül is. Hányszor előfordul, hogy 

önazonosságunkat valakivel vagy valamivel 

szemben határozzuk meg! A Szentlélek 

viszont áthidalja a távolságot, összeköti a 

távoliakat, visszavezeti az elveszetteket. 

Különféle hangszíneket egyetlen 

harmóniába olvaszt, mert mindenekelőtt a 

jót látja, az emberre tekint a hibái előtt, a 

személyre a tettei előtt. A Lélek gyermekek 

és testvérek helyévé alakítja az Egyházat és 

a világot. Gyermekek és testvérek: főnevek, 

melyek megelőznek minden melléknevet. 

Ma divatos mellékneveket aggatni másokra, 

sőt, sajnos gyalázni is. Mondhatni, hogy a 

melléknév kultúrájában élünk, mely elfelejti 

a dolgok főnevét, a gyalázás kultúrájában is, 

hiszen a gyalázás az első válasz egy általam 

nem osztott véleményre. Aztán rájövünk, 

hogy ez árt annak, akit gyaláznak, de annak 

is, aki gyaláz. Ha rosszért rosszal fizetünk,  
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akkor áldozatból bántalmazóvá válunk, és 

nem élünk helyesen. Ellenben aki a Lélek 

szerint él, békét visz oda, ahol viszály 

tombol, egyetértést visz oda, ahol ellentét 

feszül. A Lélek által vezetett emberek jóval 

fizetnek a rosszért, szelídséggel válaszolnak 

a szemtelenségre, jósággal a rosszaságra, 

hallgatással a kiabálásra, imával a pletykára, 

mosollyal a bomlasztó borúlátásra. 
 

Forrás: Magyar Kurír  

 

 

A Szentlélek hét ajándéka 

magyar szentjeink példája által 

Imádkozzunk magyar szentjeinkhez a 

Szentlélek hét ajándékáért! 

Atyánk, áraszd ki Lelkedet a Te 

népedre, és add meg nekünk, hogy új 

szemmel lássuk dicsőségedet, új 

megtapasztalással fogadjuk be 

hatalmadat, új odaszentelődéssel 

vállaljuk szolgálatodat, új hűséggel 

ragaszkodjunk Igédhez, hogy szereteted 

növekedjen bennünk, és jöjjön el a Te 

Országod a mi Urunk, Jézus Krisztus 

által. Amen. 

 

BÖLCSESSÉG LELKE ~ SZENT 

ISTVÁN KIRÁLY 

1. A bölcsesség lelke. A bölcsesség a 

dolgok helyes értékelését jelenti, 

amelyet nem zavar meg a földi dolgok 

vonzása, és így az ember a bölcsesség 

lelke által a múló dolgokat nem helyezi 

Isten és a lelki dolgok elé. A bölcsesség 

lelke nyíltságra képesít Istennel és az 

emberekkel szemben. Készséget ad az 

igazság elfogadására, életünk 

megalapozására. 

Jöjj dicsőséges Szent István Király, ki a 

Bölcsesség Lelke által váltál áldottá! 

Könyörögj érettünk és nemzetünkért! 

Amen. 

 

 

A Reménység Katolikus Általános 

Iskola Diáklapja   
 

 

ÉRTELEM LELKE ~ ÁRPÁDHÁZI 

SZENT MAGIT 

2. Az értelem lelke. Az értelem lelke a 

hit igazságainak, azok szerepének és 

jelentőségének mélyebb megértésében 

segíti az embert. Az az ismeret, amely 

tudja, például mi hasznom van lelki 

életem számára, ha ismerem a 

Szentháromság titkát 

vagy a Boldogságos Szűz szeplőtelen 

fogantatását. Ebben a tudásban sokszor 

több egyszerű lélek felülmúlja a 

hittudósokat. 

 

Jöjj Árpádházi Szent Margit, aki 

felmagasztaltattál az Értelem Lelke 

által, könyörögj érettünk és hitünk 

tisztaságáért! 

Amen. 

folytatás a következő oldalon…. 

  Ferenc Pápa üzenete a fiataloknak  

https://youtu.be/8UDXIQYW0ME 

 

 

 

Fere 

Kiadja: Reménység Katolikus  

                Általános Iskola 

 

Felelős kiadó: Géczy Árpád igazgató 

Felelős szerkesztő: Szemán Éva 

Tördelés: Kondás Balázs 

Szerkesztőség:  

Sánta Borbála 4.a, Szécsi Emma 4.a 

Szijjártó Anita 4.a, Perémi Zsófia 4.a 

Zsigmond Lilla 4.a, Tóth Emily 4.a 

Tömör Nándor 4.a 

https://youtu.be/8UDXIQYW0ME
https://www.youtube.com/watch?v=8UDXIQYW0ME&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8UDXIQYW0ME&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8UDXIQYW0ME&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8UDXIQYW0ME&authuser=0
http://2.bp.blogspot.com/-8jClbCswqnQ/U4x1bEgTGsI/AAAAAAABOXk/xoPis5AUaYM/s1600/SZENT+ISTV%C3%81N+-+kerettel.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-swosyU8Laes/U45O52m4wLI/AAAAAAABOdI/FJ3xfKkCeMI/s1600/Margit+%C3%81rp%C3%A1dh%C3%A1zi.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8UDXIQYW0ME&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8UDXIQYW0ME&authuser=0
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folytatás  az előző oldalról… 

 

TANÁCS LELKE ~ ÁRPÁDHÁZI 

SZENT LÁSZLÓ 

3. A tanács lelke. A tanács lelke kényes 

vagy nehéz helyzetekben, válaszút előtt 

megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, 

mit válasszunk. Különféle 

pályaválasztási, házasodási, 

foglalkozási, és egyéb lehetőségek 

közül, melyik felel meg leginkább Isten 

szándékának és a mi üdvösségünknek. 

Segít, hogy életirányunkban Isten 

Lelkéhez igazodjunk és ne saját 

magunkhoz. 

Segít a komoly és személyes 

reflexiókban, csiszolja a 

lelkiismeretünket. Jöjj Árpádházi Szent 

László, aki megáldattál a Jótanács Lelke 

által,  könyörögj érettünk, hogy igaz és 

megszentelt utunkat járjuk! 

Amen. 

 

 

ERŐSSÉG LELKE ~ ÁRPÁDHÁZI 

SZENT ERZSÉBET 

4. Az erősség lelke. Az erősség lelkére a 

kísértések legyőzésében, a hit bátor 

megvallásában, és bizonyos helyzetek 

túlélésében van nagy szükségünk.  Saját 

tapasztalatainkból ismerjük a kísértések 

erejét.  Az erősség lelke segít a restség 

legyőzésében, valamint a kitartásban is. 

Jöjj Árpádházi Szent Erzsébet, aki 

megáldattál az Erősség Lelke által, 

könyörögj érettünk, hogy keresztény 

életünkkel és hitünk által a szükséget 

szenvedők javát is szolgálhassuk! 

 

Amen. 

 

 

TUDOMÁNY LELKE ~ SZENT 

GELLÉRT PÜSPÖK 
 

5. A tudomány lelke. A tudomány lelke 

segít, hogy a világból, a látható 

dolgokból felismerjük az Istent. A hívő 

lélek számára minden Istent tükrözi. Az 

eredeti bűn egyik szomorú 

következménye, hogy ez a képességünk 

elveszett, értelmünk elhomályosodott.  

A tudomány lelke segít a világ helyes 

alakításában is, valamint a jó és a rossz 

megkülönböztetésében, Jézus Krisztus 

akaratának felismerésében és az Ő 

követésében. 

Jöjj Szent Gellért püspök, aki 

megáldattál az Tudomány Lelke által, 

könyörögj érettünk, és segíts bennünket, 

hogy Isten igaz útját járhassuk! 

 

Amen. 

  

 

JÁMBORSÁG LELKE ~ 

ÁRPÁDHÁZI IFJABB SZENT 

ERZSÉBET 

6. A jámborság vagy vallásosság lelke. 

A jámborság az Isten szolgálatában, a 

vele való beszélgetésben kifejezésre 

jutó öröm és készség. Akinek nem teher 

az imádság, sem az Istennek való 

engedelmesség, hanem öröm, azt 

nyugodtan nevezhetjük jámbornak. 

Jöjj Árpádházi ifjabb Szent Erzsébet, 

aki megáldattál a Jámborság Lelke által, 

könyörögj érettünk, és segíts bennünket, 

könyörületes életet élhessünk! 

Amen. 

 

 

ISTENFÉLELEM LELKE ~ SZENT 

IMRE HERCEG 

7. Az Úr félelmének a lelke. Az Úr 

félelme nem a büntetéstől és Isten 

hatalmától való rettegés, hanem az Isten 

iránti tisztelet, amely a hozzánk 

közeledő, minket barátságába fogadó 

Istenben is felismeri az Ő mindent 

felülmúló nagyságát, nem mer Isten 

jelenlétében vétkezni. Valahogy úgy 

van ez, mint ahogy egy komoly 

tekintélyes ember előtt senki sem mer 

trágár szavakat használni vagy valami 

rosszat tenni. 

Jöjj Szent Imre herceg, aki megáldattál 

az Istenfélelem Lelke által, könyörögj 

érettünk, és segíts bennünket, Istenfélő, 

Istennek tetsző tiszta életet élhessünk! 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-V2jqRMXuomc/U45Quoo9iRI/AAAAAAABOdU/XheIY6u9lQE/s1600/%C3%81rp%C3%A1dh%C3%A1zi+Szent+L%C3%A1szl%C3%B3+kerettel.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-2U--sXRJLZk/U45Ui2rt9GI/AAAAAAABOdg/cOflN6OiVQM/s1600/%C3%81rp%C3%A1dh%C3%A1zi+Szent+Erzs%C3%A9bet.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-3dfWsL6LLkI/U45ZopzOx4I/AAAAAAABOd4/EyGK8HOpxSE/s1600/%C3%81rp%C3%A1dh%C3%A1zi+ifjabb+Szent+Erzs%C3%A9bet+kerettel.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-cXFxj6R2pnw/U45bcUeJreI/AAAAAAABOeE/_cH8i8tYIBs/s1600/Szent+Imre+herceg+kerettel.jpg
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Sport rovat… 
 

Bemutatunk öt tuti vízi sportot  

Csobbanj egyet! 

A legkézenfekvőbb és a hétköznapokban is elérhető sport az úszás. Biztos a közeledben is akad egy uszoda, 

vagy egy strand, ahová eljárhatsz. Az úszás előnye, hogy minden izmodat megmozgatja a felsőtestedtől kezdve 

a hasizmodon át a fenekedig és a lábadig. Persze ehhez fontos, hogy a lábtempóról se feledkezz meg.  

 

 

Vízisí 

Ha  nem csak az uszodáig van időd elmenni, de esetleg a Balatonig, vagy valamelyik közeli tengerpartig, 

mindenképp próbáld ki a vízisít! Ha szeretsz télen síelni, akkor azért, ha pedig nem szereted a hideget és inkább 

nyári ember vagy, akkor meg azért. A páros léccel igazán felemelő élmény lesz a vízen siklani, és ma már 

elérhető áron, Magyarországon is nagyon sok helyen tartanak oktatást. Itt felszerelést is kölcsönözhetsz. 

Kötélpályás és motorcsónakos változata is létezik, rajtad áll, melyiket próbálod ki. 

 

 

 

Wakeboard 
A vízisí párja, ahol nem két lécen, hanem egy snowboardhoz hasonló deszkán csúszhatsz a vízen. Egyre 

népszerűbb, és gyakran extrém, akrobatikus elemekkel is tarkítják azok, akik már profin űzik ezt a sportot. Ez 

ne ijesszen meg, amatőr szinten is nagyon élvezhető és gyorsan megtanulható a wakeboardozás. Ha nagyon 

megtetszik ez a sport, ne keseredj el akkor sem, ha majd jön az ősz és a hideg, hiszen létezik már indoor 

wakeboard is, amit fedett medencében űznek a wakeboard szerelmesei, így télen sem kell lemondanod új 

szenvedélyedről. 

 

 

 

Szörf 
Magyarországon a szörfnek a windsurf változatát próbálhatod ki, ahol megérezheted milyen a természet erőit és 

egy vitorlát felhasználva magas sebességre szert tenni. Ezt bármelyik nagyobb hazai tavon gyakorolhatod. Ha 

olyan szerencsés vagy, hogy el tudsz jutni valamelyik óceánparti szörfös helyre, akkor a hullámlovaglást, a 

vitorla nélküli szörföt is kipróbálhatod. Ebben az esetben csak te vagy, a deszka és a hullámok. Talán nehezebb 

ebben a változatban eljutni arra a szintre, ahol már élvezetes a mozgás, hiszen elsőre nem biztos, hogy sikerül 

állva csúsznod a vízen, de megéri a próbálkozást! 

 

 

 

Vitorlázás 
Jobban szereted, ha egy deszkánál nagyobb méretű szilárd felület van alattad, de szívesen megtapasztalnád a 

szél és a víz erejét? Akkor a vitorlázás a te sportod! Űzheted kisebb, sportos hajóval, de többedmagaddal 

bérelhetsz nagyobb hajót is, akár olyat, amiben aludni is lehet, így egy egész nyaralást is eltölthetsz a sport 

jegyében. Ha épp szerencsés, szeles időt fogsz ki, igazi kihívással és izgalmakkal találhatod szemben magad, ha 

pedig csendesebb az idő, napozhatsz, és időnként csobbanhatsz a vízben. 
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Versenyeredmények… 
 

Tánc 

 

Hatvan Kupa néven Klubközi Táncversenyt rendeztek június 2-án Hatvanban. 

Dienes Regina 4.a. osztályos tanulónk táncpartnerével 2. helyezést ért el a rangos versenyen. 

Szeretettel gratulálunk!  

 

Matematika versenyeredmények 

Dugonics András Matematika Verseny országos döntő: 

3. helyezés: Rádi-Szabó Márk 6.a 
Felkészítő tanár: Somodi Anna 
 
5. helyezés: Ákosfai Imre 4.b 
Felkészítő tanár: Kocsis Erzsébet Bernadett 
 
6. helyezés: Hallai Balázs 7.b 
Felkészítő tanár: Dallosné Kis-Pintér Ágnes 

 

Kerületi matematika verseny: 

3. helyezés: Baráth Péter 7.a 
Felkészítő tanár: Somodi Anna 
 
4. helyezés: Szilágyi Zsombor 6.a 
Felkészítő tanár: Somodi Anna 

 

 

 
 

Esztergom-Budapest Egyházmegyei Matematika Verseny: 
1. helyezés: Baracsi Bence 8. a 
Felkészítő tanár: Dallosné Kis-Pintér Ágnes 
 
5. helyezés: Rádi-Szabó Márk 6.a 
Felkészítő tanár: Somodi Anna 

 

 

 

 

A Kinder+SPORT pályázaton Iskolánk 14 fős 
csapata II. helyezést ért el a budapesti kisiskolák 
regionális döntőjén. Nyolc héten át készültünk 
és szereztük a plusz pontokat. 
Transzparenst, fényképeket készítettünk, verset 
írtunk Tibor bácsival és Olga nénivel. 
Az iskolánk sok új sportszerrel, mi pedig pólóval, 
tornazsákkal, és persze sok tapasztalattal 
gazdagodtunk. Íme, a versünk: 
 

Készen állunk, játsszunk egyet! 
Szeretjük a versenyeket. 

Eszünk éles, testünk edzett, 
Pályázzuk az első helyet! 

Lelkesedés, csapatmunka, 
Ez a győzelem záloga. 

Győzni jöttünk, nem kikapni: 
A Reménység Csillagai. 
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Kultúra rovat… 

A hónap verse: 

 

Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk  

 

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.  

Az éjtől reggel, a nappaltól este, 

A színektől, ha szürke por belepte, 

A csöndtől, mikor hang zavarta fel, 

A hangtól, mikor csendbe halkul el, 

Minden szótól, amit kimond a szánk, 

Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, 

Minden sebtől, mely fájt és égetett, 

Minden képtől, mely belénk mélyedett, 

Az álmainktól, mik nem teljesültek, 

A lángjainktól, mik lassan kihűltek, 

A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 

A kemény rögtől, min megállt a lábunk. 

 

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,  

Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,  

Elfut a perc, az örök Idő várja,  

Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,  

Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.  

Hidegen hagy az elhagyott táj, - 

Hogy eltemettük: róla nem tudunk.  

És mégis mondom néktek:  

Valamitől mi mindig búcsúzunk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K: László Szilvia: 

SZÜNET   

    

Ó, de vártam a szünetet, 

Hisz minden nap korán kelek. 

És most végre megérkezett 

A várva-várt nyári szünet. 

Tankönyveim füzeteim, 

Gyertek csak szépen pihenni, 

Szeptemberig aludjatok, 

Addig ameddig én nyaralok. 
 

Így írtok Ti…   
 
 

Locsolóvers 
 

Csillagos éjszaka 
szilaj szava . 

Földalatti járat, 
reménykedve várlak. 

Mézédes parfüm- csoda. 
Finom az illata , 

alkalmas a locsolásra . 
Meglocsollak most vele, 
várok valamit cserébe . 

 
Tömör Nándor 4.a. 
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http://sulihalo.hu/plugins/content/jumultithumb/Li4vLi4vLi4va2VwZWstMjAxNi84MzAwLTg1MDAvYmFsbGFnYXMuanBnJmFtcDt3PTgwMCZhbXA7aD02MDAmYW1wO3E9MTAw.jpg
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Így írtok Ti… 

Mesék 

A Csillagpor Süteménygyár titkai 

Írta: Zrínyi Anna 8. a 

 

- Priscilla, Csillagom- szólt anyukám. - Megnéznéd a muffinokat és megtöltetnéd csokival és eperkrémmel? 

- Jaj, anyu! Tudod, hogy utálom betölteni a sütiket! Mindig megdézsmálom a krémet, és utána nagyon fáj a 

pocakom.  Kiskoromban is nekem kellett elvégeznem ezt a feladatot a Csillagpor Süteménygyárban. 

Buborékkal, a legjobb barátommal mentünk ki a közeli napsütötten eperföldre, hogy friss gyümölcsből 

készülhessen a krém. Óriási, nagy, barna kapu ékeskedett előttünk, így rálátást nyerhettünk a piros 

végtelenségre. Imádtuk az epret, Buborék, Hugó, Almácska és én itt töltöttük szabad perceinket, mióta Bodza 

néni középiskolájában tanulunk. Az iskolában van egy óriási könyvtár, aranyszegélyes, magas létrával ellátott 

polcokra sorakoztatott könyvek és egy medvét ábrázoló faasztal fogadta a tündérdiákokat. Ha megnyomtuk a 

mackó orrát, hosszú csigalépcső tárult elénk, lefelé kígyózva a világos zugba. 

Mindent rózsaszín por fedett a kicsi szobában. Könyveket rejtett, varázskönyveket. A könyvek olvasása 

közben, mint a hurrikán csöppensz bele a megírt világba és veled folytatódik a történet. Bodza néni mutatta 

nekem a varázsszobát. Egy igazi tündöklő csoda, ahogy akis tündérek körbevesznek, majd varázslatosan 

repítenek a könyvekbe. 

Gondolatmenetemből Buborék rángatott ki, mondván, még üres a vödröm és a muffinok kihűlnek. 

- Ott maradsz velem, Bubi?- kérdeztem barátomat. 

- Gyárpartit tartunk, Priscilla?- kacagott fel. 

- Miért is ne? Úgyis rég volt már, készítek limonádét is- határoztam el, miközben már javában ballagtunk 

vissza a süti terjengő illatában úszó citromsárga gyár felé. 

A szüleim már ott vártak bennünket a tálcára tett muffinokkal. Betöltöttük, majd a Bogyópavilon felé vettük 

az irányt. A finomságokkal telerakott asztal körül ültünk, a szüleim, Buborék és én. 

- Hova utaztál legutóbb, Priscilla?- érdeklődött apukám, miközben megdörzsölte hegyes fülét, kifejezve, hogy 

figyel rám. 

-A Tomtannai tortaverseny című könyvben jártam. Kedves kis történet. Lilla és Felippe, a kedvenc szereplőim 

nyerték a versenyt. Ők mondták nekem, hogy mindig olyanra vágyunk, ami kellőképpen varázslatos és 

mesébe illőnek tűnő, mert ha igazán hiszünk benne, megtörténhet. 

Így jutottam el olyan helyekre, melyek csak könyvekben léteztek. 

Új világot ismertem meg minden egyes regény, akár novella, akár más történetek elolvasása után. 

Ez az, ami igazán varázslatos! 
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A szomorú tölgyfa 

Írta: Kovács –Lathwesen Dorka 

 

Lilla ma 10 éves lett. Anyukájától egy szép tölgyfacsemetét kapott. Lilla nagyon szeret kertészkedni, ezért 

máris elültette a kis fát. Hétköznap iskola előtt és iskola után mindig megöntözte, megsimogatta, és még meg 

is ölelte. Egy napon a megszokottnál is vidámabban és boldogabban feküdt le aludni, mert arra gondolt, hogy 

másnap venni fog a zsebpénzéből egy másik facsemetét. Ám amikor reggel felébredt, azt látta, hogy a nap 

nem süt, az ég tele van felhőkkel, és úgy esik az eső, mintha dézsából öntenék. Lilla nagyon elszomorodott. 

Megkérdezte az anyukáját, hogy elmehetnek-e vásárolni, de ő azt felelte, hogy majd máskor, mert az utak 

nagyon csúszósak, gyalog pedig nem mehetnek, mert nagyon sárosak a járdák. 

7 napon keresztül csak nézegetett ki az ablakon, de csak esett az eső egyfolytában. Ám a 8. napon 

megemberelte magát és kiment az esőre, ám odakint azt látta, hogy a kis fa kidőlt a helyéről. Amint ezt 

meglátta, sírva fakadt és kiabálni kezdett. 

- Jaj, Anyu! Jaj, anyu! A kis tölgyfámat kidöntötte a szél! Ám ezt sajnos nem hallotta meg az anyukája. 

2 nap múlva kiment a kertbe, ahol csak a sok sarat látta és a kis tölgyfája faleveleit. 

Átnézett a szomszédba, de ott is csak sár volt, és falevél falevél hátán. Visszaültette Lilla kis fát, de annak 

nem nőtt levele. Másnap is megnézte, de nem volt rajta levél. 

Lilla felnézett az égre és látta, hogy az ég még mindig nem kék, hanem komor és szürke. Lehet, hogy sohasem 

lesz többé kék az ég? 

Lilla elgondolkozott. Lehet, hogy azért nem nő a kis tölgyfának levele, mert szomorú? 

Megvan! Felvidítom!- kiáltott fel a kislány. 

Először csokival próbálta etetni a fácskát. Másnap buborékokat fújt neki. Harmadnap a csillagport vette elő 

anyukája sminkkészletéből, és azzal jól beszórta a kis fát, hátha reggelre tele lesz levelekkel. 

Ám amikor reggel felébredt, egy sokkal jobb dolog várta a kislányt. 

- Süt a nap!- kiáltotta Lilla boldogan. S elszállt minden gondja. Két hét múlva újra falevelek nőttek a kis 

tölgyfán. 

Elgondolkozott, majd rájött valamire. A napsütés kellett a fácskának. 

- Jaj, anyu!- szaladt boldogan az anyukájához. - Anya! Anya! 
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Az elvarázsolt nap 

Írta:Csató Málna 8. a 

 

 

  Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon magányos kislány. Az anyukájával élt egy hatalmas és 

gyönyörű házban, de mégsem volt boldog. Valami hiányzott az életéből, talán a napsütés és a varázslat. Egyik 

nap Zelma a kitalált barátjával játszott, Herolddal, az imént lehullott falevélkupacban. Anyukája kijött a 

házból. 

- Szívecském nem fogsz megfázni?- kérdezte. 

- Jaj, anyu! Nem kell ennyire féltened. Már nagy vagyok kilenc éves - feleltem kicsit felháborodva. Heroldhoz 

fordulok. 

- Te is látod?- kérdeztem felcsillanó szemmel. Ott volt a háta mögött egy kis aranyos törpe. 

- Hogy hívnak?- kérdeztem a kis lénytől. 

-  Sáfráneknek- felelte titokzatosan. Eljössz velem egy IGAZI kalandra?- kérdezi tőlem. 

- Persze!- feleltem. Az izgalomtól remegtem már. Elindultunk egy rózsaszínes, lilás buborék felé. Az egy 

átjáró törpefalvába. Egyszerűen varázslatos ez a hely. Ősz volt. Az eső helyett csillagpor esett az aranyszínű 

égboltból. Nagyon sok új dolgot láttam. Bár én életemben nem voltam olyan sok helyen, mivel anyukám 

nagyon félt engem mindentől, és sehova nem mehettem nélküle. Volt már egy megszokott rendszerünk, 

minden héten vasárnap templom, hetente egyszer csoki evés. Talán ez az, amit a legjobban hiányolok, mert én 

egyszerűen imádom a CSOKIT!  Sáfránékkal együtt elindultunk a gombaháza felé. Nagyon tetszett ez a világ, 

akár itt simán elélnék. Annyira boldogan és önfeledten élnek itt a törpék. Sokkal jobb, mint a való élet. Ott 

minden zord, és sohasem nevetnek úgy igazán a felnőttek, de az a valóság. Mindenki, aki valós, az ott van, és 

nekem is ott kell lennem. Anyu mellett. Elköszöntem. Sáfránektől és hazaindultam. 

Talán mindenkinek kell egy nap, amikor kiszakad a valóságból, a stressz és feszültség alól egy olyan nap, ami 

ilyen elvarázsolt. 
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Manócska 

Írta Szakos Ákos 5. b 

 

 

- Manócska, olvassak mesét? 

- Igen, anyu! 

- S melyikből? 

- A pirosból! 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy buborékkirálynő. Ő volt a csokikirályság uralkodója, csak 

egy bánata volt, hogy nem volt barátja. Így csak a nagy csoki falevelekkel tudott játszani. A közelben 

manók laktak, ők a napsütésben játszottak. A királynő sokszor próbált velük játszani, de mindig 

megsértődött, ezért haragban voltak. 

Egyszer nagyon megelégelte, hogy nem játszanak vele, ezért elment Tündérföldre csillagporért. De 

nem ám akármilyenért, hanem olyanért, amit este a párnájára kell szórni, és reggelre nem haragszik 

többé. Porcukortömbökre és csokiszeletekre is szórt a csillámporból, és azokat elrejtette a bokrok alá. 

A manók megtalálták, és megízlelték azokat. 

-  Megjavult a királynő ezek után? 

- Igen, Manócska, jó lett, és a kis manókkal a világ végéig jó barátok maradtak. Máig is boldogan élnek. 

- - Jaj, anyu! Máris vége a mesének? 

- Igen, kisfiam. 

- Milyen jó, hogy nekem is vannak barátaim!- gondoltam, és boldogan aludtam el. 

 

 

 

Rozi, az elégedetlen 

Írta Lovasi Hanga 5.a 

 

 

Rozi egy átlagos 11 éves kislány, Budapesten él szüleivel és testvéreivel, olyan akár te vagy én. Volt egy 

nagyon rossz tulajdonsága, mindig elégedetlen volt mindennel. 

Miért a testvérem kapja azt a csokit! 

Miért kell annyit tanulni! Miért kell edzésre menni! 

Miért nem játszhatok többet a telefonommal! 

Amint látjátok, folyton panaszkodik. Egyik este a tükör előtt állt és anyukája sminkjeivel játszott. Ekkor 

különös dolog történt. A púder mintha csillagporrá változott volna, gyönyörű színekben pompázva szállt a 

tükör felé. A tükör pedig kinyílt, mint egy ajtó és beszippantotta Rozit. Egyszer csak a földön fekve találta 

magát különös ruhában, különös helyen. 

- Fúj, mi ez a ruha!–mondta Rozi. 

Óvatosan felállt és ijedten elindult, talán kiderítheti hová került. Faleveleken lépkedett, melege volt az erős 

napsütés miatt és kezdett nagyon pánikba esni. Ekkor kiabálást halott a háta mögül:  

- Siess, te lány! Nem egy ilyen lusta naplopót vásároltunk a gazdának! Szedd a lábad, így sosem végzel 

a dolgoddal a folyónál. Ekkor vette észre, hogy egy hatalmas folyó 

közelében van, a távolban meg, „te jó ég!”piramisok. Megfordult és egy gonosz kinézetű férfi állt mögötte. – 

-            -Haladj, te rabszolga, mert verésre ítéllek! Most már teljesen meg volt zavarodva. Hol vagyok?  De 

nem volt ideje gondolkodni, mert hajtották hátulról a folyó felé, ahol több hasonló gyerek várta már rengeteg 

szennyes ruhával a folyóparton. Odament hozzájuk és megpróbálta kideríteni, hogy hol van. 
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             -Most miért vagyunk itt?–kérdezte a többieket.  

            -Hát neked elvette az eszedet a meleg vagy az éhség?–kérdezte egy hasonló korú lány. A fáraó 

parancsára mindenkinek ragyogó öltözetben kell lennie a ma esti bálon szóval, igyekezz, nagyon, sok még a 

dolgunk. Ne lazsálj, mert már tegnap sem kaptunk enni a kimosatlan ruhák miatt. Fáraó? Rabszolgák? Lehet, 

hogy ez Egyiptom és a fáraók korában vagyok? 

-  Bizony, bizony, ez a Nílus lehet, messzebb a piramisok, még jó, hogy 

figyeltem töri órán! De most mi lesz? Itt nemhogy csoki nincs, de még enni sem 

kapunk! Nekiállt dolgozni ő is a többiekkel, nehogy verést kapjon. Óriási ruhakupacot 

szórtak elé a többiek. Rögtön látta, hogy ez sokkal több, mint a többieké. Ez nem 

igazságos! Azonnal számolni kezdett–még is jó valamire a matek!–és újra 

rendezte a kupacokat. Csak mostak és mostak, de nagyon meleg volt, egyre 

szomjasabb és elkeseredett lett. Jaj, Anyu! Mit is szoktál ilyenkor mondani! „ Minden nehéz helyzetben van 

megoldás, csak gondolkodni kell!” De én most egy másik 

világba kerültem! Mi a megoldás? Megvan! Innen meg kell szöknöm az biztos, én, ezt nem fogom kibírni. 

Ekkor óriási buborékok közepette egy hatalmas állat tátott szája bukkant ki a vízből. -Krokodil, kiáltották a 

többiek! Futás! Ez az én időm, 

gondolta Rozi, most elszökhetek. Elkezdett futni a fák közé, ahogy csak a lába bírta, 

minél messzebb a többiektől. Jó, hogy hallgattam Apára és rendesen jártam edzésre, 

meg a tornaórán sem lógtam el a futást! 

 Hogy aztán mi lesz, ki tudja! De nem volt 

 ideje ezen gondolkodni, mert egy fa gyökerében hatalmasat esett és elájult. A nővére 

nevetésére ébredt. Otthon feküdt a szobája padlóján és nem értett semmit.  

 

 

 

Most mi van, agyadra ment a sminkelés?–kérdezte gonoszul a nővére. Vagy már megint mi nem tetszik, 

amitől el is ájultál? Ekkor kiment a szobából, és Rozi egyedül maradt.  

Nem értett semmit. Ekkor anya jött a szobába. Anya, valami furcsa dolog történt  

velem, amit lehet, hogy butaságnak fogtok tartani. 

Majd vacsoránál mindent elmesélek, de most csak annyit mondanék, hogy bocsánat a sok panaszkodásért.  

Rájöttem, hogy rajtam kívül van nehezebb sorsú gyerek is. Így történt, hogy  

megváltozott a mindig elégedetlen Rozi. 

 

 

 

 

 

A hónap dala: 

 

Dolly Roll - Vakáció-ó-ó-ó 
 

https://youtu.be/cMUTheas6Fg 
 

 

 

Élményekben gazdag, vidám vakációt, boldog nyári szünetet kívánunk!  

 
 

 

https://youtu.be/cMUTheas6Fg
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Tíz érdekesség Benedek Elekről 

 

1. A Nagy Küküllő és a Tartód patak összefolyásánál magaslott egykoron a középkor híres védelmi 

rendszerének egyik erőssége, Tartód vára, melynek romjai napjainkban is gyakran látogatott kirándulóhely.  

 

2. A boszorkányok népmeséink rosszindulatú, emberfeletti hatalmú, idős asszonyalakjainak gyűjtőneve. Ő 

eszeli ki a rendkívüli feladatokat, s ő tör emberfeletti képességei birtokában a hős életére is. Képességei 

azonban alacsonyabb rendűek, csak ártani tud.  

 

3. Európában nem ismerik a hetedhét országot, fanyüvőt, hétfejű sárkányt, nincs szavuk rá. 

 

4. A krajcár kis értékű ezüst- és rézpénz, melyet az Osztrák Császárságban, Svájc német nyelvű kantonjaiban 

és a délnémet államokban használtak a 16-19. században. Nevét egy 1271-ben Meránóban kibocsátott tiroli 

garasról kapta, amely keresztet (kreuz) ábrázolt. 

 

5. A Firtos vár az erdélyi Korond melletti Firtos hegyen épült a II. században. Számos népi legenda 

kapcsolódik hozzá: Firtos és Tartód tündérek és a Likaskő legendája, Firtos lova legendája, stb. Ma a vár 

helyét benőtte a fű, és csak a régészeti ásatások során előkerült romjai láthatók, de a vár alatt található mészkő 

fal, a „Firtos lova" továbbra is jelzi az időjárás változásait. 

 

6. A nagykállói megyeháza pincéjében - amely börtönként is funkcionált - született a híres kállai kettős tánc. 

A táncra jellemző váltogatott lépések kialakulásának története: amikor egy rabot büntetésből tüskés deszkára 

állítottak, nem bírva a fájdalmakat, egyik lábáról a másikra nehezedve keresett enyhülést. 

 

7. A bekecs egy rövid báránybőr kabát elnevezése. Derékban testhezálló volt a szabása, a női az alsó részén a 

szoknyára felfeküdve kiszélesedett. Gallérja nem volt. Az istrázsa a strázsa/őr népnyelvi alakja. A szó eleje 

úgy bővült ejtéskönnyítő magánhangzóval, mint az ispotály vagy istáp. 

 

8. A kanászkürt tülök, kürt, kanásztülök, kanászduda, kondásduda leginkább marha szarvából készült, 

primitív trombitaféle hangszer, a faluból naponta kihajtott csordák és csürhék pásztorainak jeladó eszköze. 

 

9. Benedek Elek volt az első író, aki a gyermekirodalom ügyét a magyar művelődéspolitika fontos kérdésének 

tartotta, mint országgyűlési képviselő is.  

 

10. A ködmön csávázott juhbőrből készült öltöny, gombokkal vagy kapcsokkal bekötve hordták. Volt hímzett, 

tulipános és szirmos díszítésű is. Némely vidéken szőrrel bélelték, ezért a téli meleg ruha vagy ujjas bunda 

funkcióját töltötte be. 
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Benedek Elek élete és munkássága 

Kisbaconban született 1859. szeptember 30-án. Édesapja Benedek Huszár János, édesanyja Benedek 

Marczella. 

Elemi tanulmányait a kisbaconi falusi iskolában kezdi. Alig nyolc évesen íratják be a székelyudvarhelyi 

református kollégiumba. 

 

Az Udvarhelyen töltött diákévek mély nyomot hagynak az íróban. A gimnázium nyolc osztályának elvégzése 

után ugyanott érettségizik. 

1877 és 1881 között a budapesti egyetem bölcsészkarán tanul magyar-német szakon, majd filozófiát is hallgat, 

de nem szerez diplomát, inkább az újságírói pályát választja. 

Egyetemi évei alatt versei jelennek meg az Üstökösben. Ballada- és népmesegyűjtését megmutatja Gyulai 

Pálnak, aki felolvas belőlük a Kisfaludy Társaságban. 

 

1881-től a Budapesti Hírlap munkatársává válik.  

1884-ben megnősül, Fischer Máriát veszi feleségül. 

1885-ben adják ki első számottevő könyvét, a Székely Tündérországot. 

1886-tól az Ország-Világ szépirodalmi lap szerkesztője. 

1887-ben veszi kezdetét viszonylag rövid ideig tartó politikai karrierje: 

Első képviselőházi beszédében a magyar gyermekirodalom és könyvkiadás terén uralkodó áldatlan állapotok 

ellen emel szót. 

1902-ben szakít a politizálással. 

1889-ben gyereklapot indít Pósa Lajossal, Az Én Újságom címmel. 

1894-ben újabb folyóiratot indít: a Nemzeti Iskolát tíz éven át szerkeszti. 

Sorrendben a következő általa indított lap, a Magyar Kritika Benedek Elek rendkívüli sokoldalúságát és 

ambícióját bizonyítja. 

Ennek a kiadványnak többek között Osvát Ernő is munkatársa volt. 

1894 és 1896 között újabb könyvei jelennek meg, több műfajban is kipróbálja magát. A Huszár Anna nyitja 

lányregényei sorát. 

 

Ekkor jelenik meg a kortársak körében nagy visszhangot kiváltó műve, a Testamentum és hat levél, majd 

monumentális mesegyűjteménye, a Magyar mese és mondavilág öt kötete. 

 

1896-ban megkezdi a kisbaconi ház építését, mintegy megelőlegezve későbbi végleges hazatérését 

szülőföldjére.  

 

1907-ben, Apponyi Albert kultuszminiszter felkérésére elvállalja a Néptanítók Lapjának szerkesztését. 

1909-től ismét gyerekeknek szóló lapot, a Jó Pajtást szerkeszti, Sebők Zsigmonddal együtt. 

Sebők 1916-ban bekövetkezett haláláig társszerkesztője, utána főszerkesztője a lapnak, egészen 1923-ig, 

amikor a Cimbora kedvéért lemond a Jó Pajtásról 

.Az első világháború évei alatt Budapesten él. 

 

1921-ben Benedek Elek végleg hazatér szülőfalujába.  

1929-ben a Cimbora kilátástalan helyzetbe kerül. 

Benedek Eleket 1929. augusztus 17-én, levélírás közben, végzetes agyvérzés éri. Utolsó leírt mondata, 

amelynél kiesett kezéből a toll, szállóigévé vált: „Fő, hogy dolgozzanak". 

Augusztus 20-án helyezték örök nyugalomra a kisbaconi temetőben, feleségével együtt, aki - korábbi 

fogadalmukat megtartva, miszerint egyikük sem fogja túlélni a másikat - követte férjét a halálba. 

Forrás: http://dunakiado.hu 

http://dunakiado.hu/
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Érdekességek…  

 

12 érdekesség Európa gyöngyszeméről, a Dunáról 
 

Duna folyónkhoz mindannyian kötődünk, legalább egy történetet el tudunk mesélni róla, 

még akkor is, ha az ország teljesen más táján élünk. 

 

Szeretjük. Sokan sokféle szemszögből vették már górcső alá legnagyobb folyónkat, most nézzünk 

néhány érdekességet: 

 A Duna a Volga után a második leghosszabb folyó Európában. 

 Németországban, a Fekete-erdőben ered két kis patakocska, a Brigach és a Breg összefolyásával 

Donaueschingennél, és innen délkeleti irányban 2850 kilométert tesz meg a Fekete-tengerig. 

 A folyó neve az ős-indoeurópai nyelv dānu (jelentése „folyó, folyam”) szavából ered. 

 A Duna homokja 10–600 mg/m³ aranyat tartalmaz, ami a gazdaságosság határán termelhető ki, bár 

többek szerint gazdaságtalan. 

 Európa 2. leghosszabb és a világ legnemzetközibb folyója, hiszen 10 országon is áthalad és 

a vízgyűjtő területe további 7 ország életében játszik szerepet. 

 Majdnem koronáztak rajta királyt is. A legendák szerint Mátyást itt tették királlyá még 1458-ban, bár 

ezt utólag nem igazolták a történészek. A valódi koronázásra a budai Várban került sor. 

 Legnagyobb árvize 1838-ban volt. Erzsébetváros, Józsefváros és Ferencváros nagy része is 2 

méteres víz alatt állt. 153 áldozatot szedett ez a természeti katasztrófa. 

 A Széchenyi lánchíd (a köznyelvben általában csak Lánchíd) a Buda és Pest közötti állandó 

összeköttetést biztosító legrégibb, legismertebb híd a Dunán, a magyar főváros egyik jelképe. 

Elsőnek a pesti hídfő alapgödre készült el, ahol 1842. augusztus 24-én megtartották a Lánchíd 

alapkő-letételi ünnepségét.  

 A Duna élővilága igen változatos, de halállománya viszonylag szegény, kb. ötven dunai halfajt 

ismerünk. Közülük egyik a dunai galóca. 

 

 
Fotó: wwf.com 

http://wwf.com/
http://sokszinuvidek.24.hu/app/uploads/sites/11/2016/10/wwf.jpg
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 A folyó ártere számtalan madár- és emlősfajnak is életteret biztosít. A folyó egyik 

legjellemzőbb madárfaja a dankasirály, amely még a városi szakaszokon is megtalálható. Szintén 

minden folyószakaszon megjelennek a récefélék, a vadlibák, a kormoránok és a bíbicek. 

Elsősorban a Duna- delta környékén honos, de kisebb számban a középső szakaszon is látni 

szürke- és vörösgémet, bölömbikát, függőcinkéket, batlákat. Csak a Duna-delta lakói a rózsás 

pelikánok. ( Forrás: lobu ) 

 Legérdekesebb látványa alacsony vízállásnál tapasztalható. Az Ínség-szikla a Gellért-hegy lábánál 

található. Legutóbb 2011-ben tűnt ki a vízből. 

 

 
 
Fotó: wikimedia commons 
 

 A Vaskapu-szoros szurdokvölgy a Dunán, a Déli-Kárpátok és a Szerb-érchegység között található, 

Szerbia és Románia határán. Ez a Kárpát-medence legnagyobb részének egyetlen kifolyása a 

világtenger irányába.  

 

Forrás: wikipédia 
 

 

http://www.lobu.hu/dunai-erdekesseges_img-1.html
http://sokszinuvidek.24.hu/app/uploads/sites/11/2016/10/inseg.jpg
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Angol oldalak… 
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Perfect SummerFruitSalad 

Ingredients 3 h 30 m 10 servings 155 cals 

 2/3 cup fresh orange juice  

 1/3 cup fresh lemon juice  

 1/3 cup packed brown sugar  

 1/2 teaspoon grated orange zest  

 1/2 teaspoon grated lemon zest  

 1 teaspoon vanilla extract  

 2 cups cubed fresh pineapple  

 2 cups strawberries, hulled and sliced  

 3 kiwi fruit, peeled and sliced  

 3 bananas, sliced  

 2 oranges, peeled and sectioned  

 1 cup seedless grapes  

 2 cups blueberries  

Directions 

1. Bring orange juice, lemon juice, brown sugar, orange zest, and lemon zest to a boil in a saucepan over medium-

high heat. Reduce heat to medium-low, and simmer until slightly thickened, about 5 minutes. Remove from 

heat, and stir in vanilla extract. Set aside to cool.  

2. Layer the fruit in a large, clear glass bowl in this order: pineapple, strawberries, kiwi fruit, bananas, oranges, 

grapes, and blueberries. Pour the cooled sauce over the fruit. Cover and refrigerate for 3 to 4 hours before 

serving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.allrecipes.com/recipe/214947/perfect-summer-fruit-salad/?internalSource=streams&referringId=211&referringContentType=Recipe%20Hub&clickId=st_trending_b
https://www.allrecipes.com/recipe/214947/perfect-summer-fruit-salad/?internalSource=streams&referringId=211&referringContentType=Recipe%20Hub&clickId=st_trending_b
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Német oldalak… 
 
 

 

 

  

HURRA, FERIEN!! 
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▪Kind, woistdeinZeugnis? 
▫Beimeinem Freund Heiko.  
▪Warum? 
▫ErwollteseineElternerschrec
ken. 

  

   

Sommerrätsel 

Finde 26WörterzumThema Sommer! 

Wasser 

Spass 

Familie 

Eis 

Schwimmbad 

Urlaub 

warm 

Sonnenbrands 

hitzefrei 

Hotel 

Freunde 

Erdbeeren 

endlich 

baden 

surfen 

Strand 

Sonnencreme 

Hut 

Meer 

Freundschaft 

schwimmen 

Ferien 

See 

Blumen 

Wasserschlacht 

Flug 

 

▫Was hatvierBeine und 

kannfliegen?  

 

▪ZweiVögel. 
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Szabadidő… 
 

A 2019-es divat 

Kíváncsi vagy, mit keresünk majd a boltokban, vagy mi figyel kacéran a kirakatokból? Lesz néhány izgalmas vonal, 

úgyhogy már elkezdhetsz gondolkodni rajta, hogy mit hogyan hordanál szívesen. 

1. Biciklis nadrágok, bringára fel! 

Na jó, ne a tini nindzsássztreccs nacira gondolj ovis korodból, de a szűkfazonú, testre simuló 

rövidnadrágok a kifutók kedvencei, így joggal feltételezzük, hogy a tavaszi-nyári legnépszerűbb 

darabok is ezek közül kerülnek majd ki. 

 

2. Kaliforniai álom 

Neoprén ruhák, szörfszereléseket idéző színek és minták, pálmalevelek és persze cápák. Ezek 

mindegyike megjelenik majd a 2019-es tavaszi-nyári kollekciók kedvenc darabjai között, 

hiszen népszerű lesz minden, amit a napfényes állam ihletett, vagy ami a Kaliforniai álmot 

juttatja eszünkbe. 

 

 

3. Overall 

Ha lesz ruhadarab, ami meghatározza a szezont, akkor az az overall lesz, ami élénk, vibráló 

színekben ugyanolyan divatosnak számít most, mint visszafogott bézsben, vagy fehérben. 

 

5. Hatalmas masnik 

Ez a dísz szép lehet alkalmi ruhákon, de akár egy hétköznapi pólón/felsőn is jól nézhet ki. 
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6. Kézműves darabok 

A következő szezonban szinte keresni kell majd az olyan darabokat, amiken nem jelenik meg valamiféle népi motívum: 

a patchworktől a ’70-es évek horgolt darabjain át a makramé berakásokig minden népszerű lesz most, ami kicsit a folk 

hatást idézi meg. 

 

7. Fej- és hajpántok 

Emlékszel még, amikor a 2000-es évek elején minden lény haj- és fejpántokat hordott? 2019 lesz az az év, amikor ez a 

trend ismét képbe jön, és megkezdi hódító útját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. évfolyam 5. szám                                                                                                                                                                             21 
 

21 

Recept 
 

EPERFAGYI 
 
 

Hozzávalók: 
3 tojássárga 
2,5 dl tej 
5 dl tejszín 
10 dkg cukor 
20 dkg eper 
1 csomag vaníliás cukor 
1 csipet só 

 
 
 
 
 

 
 
ELKÉSZÍTÉS 
5 dkg cukorral pürésítsük az epret, és tegyük félre. 
Egy másik edényben keverjük simára a tojássárgákat a maradék cukorral, a 
tejjel és a csipet sóval. Közepes hőfokon melegítsük forrásig, de ne forraljuk. 
Öntsük át egy hideg tálba, tegyük 3 órára hűtőbe, és néha keverjük meg. 
Ha lehűlt, adjuk hozzá a vaníliás cukorral habbá vert tejszínt, és keverjük bele 
az elkészített eperpürét. Tegyük fagylaltgépbe, és kövessük a készülék 
útmutatóját. 
Ha nincs fagylaltgépünk, a masszát simítsuk műanyag tálba, tegyük a 
mélyhűtőbe, és kb. 2 óra múlva gépi keverővel vagy habverővel keverjük át. Ezt 
a műveletet 20 percenként 3-szor ismételjük meg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1559281357682288&display=popup&href=http://www.mindmegette.hu/eperfagyi.recept&redirect_uri=http://www.mindmegette.hu/eperfagyi.recept
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1559281357682288&display=popup&href=http://www.mindmegette.hu/eperfagyi.recept&redirect_uri=http://www.mindmegette.hu/eperfagyi.recept
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Könyvajánló 
 

Ever After High  

 

Ebben a csodás könyvben megismerkedhetünk az Ever After High szereplőivel. 

Hogy mi is az az Ever After High ? 

Az egy középiskola mesebeli tinédzsereknek, ahol persze minden a feje tetejére állt. 

Voltak itt a Zendülők, akik meg akarták változtatni a sorsukat, és voltak az Előkelők, akik boldogan akartak 

élni, míg meg nem halnak. 

Mégis, mi lehet ezzel a baj?- kérdezhetik sokan. 

Az, hogy az Ever After High suliban csak egyetlen csapat lehetett. 

Vagy a Zendülők, vagy az  Előkelők . 

Raven Queen , a gonosz királynő lánya nem hajlandó aláírni a Mesehősök Végzetkönyvét , és nem fogadta el 

a benne szereplő sorsát, ezzel akaratlanul is veszélybe sodorta Holnemvolt ország lakóinak életét is. 

Megértem Raven Queent, én sem akarom egy papírforma szerint élni az életem. 

A két csapat ellentéte káoszt és felfordulást okoz a középiskolában. 

Ezt a könyvet inkább lányoknak ajánlom, kiváltképpen azoknak, akik szeretik a mesehősöket, és persze, a 

káoszt is. 

Nekem nagyon tetszett ! 

Kedvenc részem az volt, amikor Raven nem akarta aláírni a Mesehősök végzetkönyvét. 

Nekem csak az első és második rész van meg, a harmadik rész még nem jelent meg. 

Jó szórakozást kívánok az olvasásához! 

 

Csongrádi Enikő 5.b. osztály  
 

 

Zenei ajánló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 10 magyar zenei ajánló  

 

1.Nagy Bogi :Holnap 

2.Halott pénz: Amikor feladnád 

3.Honeybeast :Így játszom  

4.Rácz Gergő: Csak állj mellém  

5.Oláh Gergő: Törj ki a csendből  

6.Tolvai Reni: Hagylak menni 

7.Follow The Flow :Porszem 

8.Kovács Esztike: Pancsoló kislány 

9.Rúzsa Magdolna: Szerelem  

10.Kovács Esztike: Eperfagyi  

+ Anna and the Barbies feat. Kiss Tibi: 

Márti dala  
 

TOP 10 zenei ajánló   

 

1.Ed Seeran: Shape of you  

2.Lil Nas X : Old town road  

3.Lukas Graham: 7 Year 

4.Marshmello ft.: Bastille-Happier 

5.Daddy Yankere & Snow : Con Calma 

6.Luis Fonsi, Sebastian Yatra, Nicky 

Jam: Date La Vuelta  

7.Adrienne Valerie : Lucky, Lucky, 

Lucky me 

8.Christina Perry: A Thousand Years  

9.Calvin Harris, Dua Lipa: One Kiss 

10.Lil Dicky: Earth  
 


	A Szentlélek hét ajándéka magyar szentjeink példája által
	Dolly Roll - Vakáció-ó-ó-ó
	Tíz érdekesség Benedek Elekről

	Perfect SummerFruitSalad
	Ingredients 3 h 30 m 10 servings 155 cals
	Directions

	HURRA, FERIEN!!

