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1863 -1936
Gaal Jozsef es Pal Erzsebet gyermekekent szuletett
Baroton, vallasa romai katolikus.
Gyermekkorat nem kiserte szuloi szem, korai arvasag
sujtotta, amely egesz eletere kihatott. Edesapja, baroti
gazdaember, koran meghalt, ezzel 5 vagy 6 arvat hagyva
ozvegyere. Het eves koraban kerult a kisgyermek Gaal
Mozes a nagyszebeni Terez-arvahazba, 12 evet toltott ott.
A hatodik elemi osztaly elvegzese utan beiratkozott a
gimnaziumba, s jo magaviselettel , es peldamutato
szorgalommal jutott el az erettsegiig.
1883-ban elment a fovarosba azzal a szandekkal, hogy
tanari oklevelet szerezzen. 1883-1888 kozott a budapesti
Tudomanyegyetem hallgatoja, magyar-latin szakos
oklevelet szerez, lepteinek elso orzoje Benedek Elek volt.
A ket erdovideki ember szerencseprobalo, kozos
lapszerkesztoi munkalkodasa az Orezag-Vilag hetilap
hasabjain valik szorosabba.
Eletceljuk a tanarsag, a tamtosag anyagi-szellemi
szmvonalanak emelese volt.
1889-ben, Gaal Mozest kihelyezik helyettes tanarnak a
pozsonyi katolikus fogimnaziumba, 9 evet toltott ott. 1898ban helyeztek at Budapestre.
1904-ben megalapftja a Tisztviselotelepi Fogimnaziumot
(Szechenyi Gimnazium), amelynek igazgatoja lesz.
Leghiresebb tanara Babits Mihaly, aki 1912-tol tamtott
ebben az iskolaban.
Gaal Mozes munkatarsi es barati viszonyba kerult Posa
Lajossal, akinek halala utan (1914) teljesen atvette az En
Ujsagom dmu gyermeklap irâny^tâsât.
1926. majus 12-en Budapesten hazassagot kotott a nala
28 evvel fiatalabb Sonego Margittal, Sonego Angelo es
Kazai Matild lanyaval.
1929-ben temetteti el legkedvesebb irofiat ifj. Gaal
Mozest, illetve ugyanabban az evben legjobb baratjat,
Benedek Eleket Mseri utolso utjara.
Oregsegere egyeduli tamasza felesege volt,1936- ban
Budapesten, betegsegben hunyt el.
(Forras: Hegedus Imre Janos: Gaăl Mozes,
www.wikipedia.hu)
Nagy Alpar

Tortenelmi beszamolo
2017.oktober 6-ân es 23-ân ismet egybegyultek a
Gaâl

Mozes

Altalânos

Iskola

tanuloi,

hogy

DIÂKDOBOZ
Tudtad-e, hogy.... ?

megemlekezzenek 1849. oktober 6-a âldozatairol, a 13
Erdekessegek a karâcsonyrol:
aradi vertanurol es az 1956-os forradalomrol. Az oktober
6-ai megemlekezest Mârko Agnes VIII.C osztâlyos tanulo
nyitotta

meg.

Ot

kovette

a

gyâsznap

tiszteletere

osszeâlHtott unnepi musor. Bodi-Kolumbân Agnes VII. D,
Tordai Akos es Mojsza Panna VII. B, Gâlicza Ervin VII.
C, Kovâcs Almos VIII.C osztâlyos tanulok ismertettek e
nap akkori esemenyeit,

majd Jâger Kristof VII.C,

Moroianu Ana VII. B es Kovâcs Almos VIII.C osztâlyos

1. Honnan szârmazik a szaloncukor?
A szaloncukor oset, a fondant-cukrot - egyfajta
kristâlymassza - eloszor Franciaorszâgban
keszitettek el, illetve kezdtek, osszecsavart
papirba helyezve, ârusitani. 1840-ben itt figyelt fel
râ egy londoni edessegbolt-tulajdonos, bizonyos
Tom Smith, aki - lâtva, hogy a szo szoros
ertelmeben viszik, mint a cukrot - egyszeruen
lemâsolta az otletet.
2.
A gorogoknel j anuâr 7. a karâcsony napj a,
es az ajândekokat ujev napjân bontjâk ki.

tanulok unnepi szavalatukkal gazdagitottâk a musort. Iden
sem maradt el az „Erdovidek az en hazâm”- kopjafa
megkoszoruzâsa, Berszân Kamilla VII.D es Demeter
Gergo VII.B osztâlyos tanulok kozremukodesevel. Az
esemenysorozatot az Aczel Zsuzsanna tanârno âltal
vezetett gyermekkorus szmesftette dalaival.
Oktober 23-ân is hasonlokeppen emlekeztunk meg a
magyar forradalomrol.
Koszonjuk felkeszfto tanârainknak, Kolumbân Agnes,
Aczel Zsuzsanna tanârnoknek, ugyanakkor Bogdân Barna
tanâr urnak, hogy segitseget adtak meltokeppen fejet
hajtani oktober 6-a hosei elott es megunnepelni az oktober
23-ai tortenelmi esemenyt. Ezuton Bartalis Levente VIII.C
osztâlyos tanulonak is megkOszonjuk, hogy kepeivel

3.
Norvegiâban karâcsony ej szakâj ân az
osszes seprut elrejtik, mivel a hiedelem szerint
ilyenkor a boszorkânyok es a gonosz szellemek
elojonnek, es ellopjâk a takaritoeszkozoket egy kis
szâguldozâsra.
4.
Spanyolorszâgban december 22-en a
spanyolok nagy resze lottot vâsârol, melynek
szâmait december 24-en huzzâk ki, es enekelve
ismertetik a nezokkel. Vizkeresztkor a gyerekek a
kitisztitott, kifenyesitett cipoiket a kuszob ele
teszik, es abba kapjâk az ajândekot. A spanyol
gyerekek a bibliai napkeleti bolcstol (Hârom
Kirâlyok) vâijâk az ajândekot.
5. Mig te azt mondod: Boldog karâcsonyt!, mâs
nepek igy fogalmaznak:
Hawaii: Mele Kalikimaka!
E: Nollaig Shona Dhuit!
Vietnami: Chung Mung Giang Sinh!
Japân: Kurisumasu Omedeto!
Litvân: Linksmu Kaledu!

megorokftette megemlekezeseinket.
Osszeâllitotta: Moroianu Anna, Szâsz Monika,
Mârko Agnes, Bitai Adoijân

Mârko Âgnes

2

Termekkiâllftâs
A termekkiâlHtâst oktober 7- en szerveztek meg.
Az V. osztâlyos tanulok szâmâra rendeztek a verseny,
amely hangsulyt fektetett a kreativitâsra, kezugyessegre
es a termesek felepEesere. Az en velemenyem a
versenyrol az, hogy nagyon erdekes es munkâs, mivel
nehez volt elkeszheni a muveket. En egy emberi arcot
âbrâzoltam zoldsegek segEsegevel. Nehezseget okozott
a haj elkeszEese, mivel idoigenyes es aprolekos munka
volt.

A mesemondo versenyrol
2017.

A diâkok hasznâltak krumplit, repât, paprikât es

oktober

13.

Magyarhermânyban

kellett a lelkes diâkoknak kiâllni az elso probât. Az

mâs zoldsegeket, keszEettek autokat, sârkânyt, banân-

iskolânkat

kutyât, kutat, sundisznot, Mgyot es meg sok mâs

mesemondok. Iskolânkbol ketten jutottak a mâsodik

erdekesseget. Nekem a legjobban a banân-kutya tetszett.

probâig, a megyei versenyig: Csog Szabolcs es

A verseny a Kantin-iskolâban kapott otthont.

Moroianu Ana a mâsodik probât is ugyesen

Szervezte: Jozsa Delinke, biologia szakos tanârno.

teljesitette. Az orszâgos versenyen, a harmadik

melto

modon

kepviseltek

a

probân Ana IlI.helyezest ert el.

Dijazottak

Moroianu Ana
I. hely
Bardocz Magor V.C
Sebestyen Fruzsina V.B
Balajiu Peter V.B
II. hely
Korodi Panna V.B
Simo Kincso V.B
Cristian Eszter V.B
III. hely
Benedek Szerena-Agota V.B
Kâdâr Botond V.B
Kolumbân Boglârka V.C
Dicseretesek
Molnâr Melinda V.C, Jozsa-Bodosi Ingrid V.C, Tako
Barbara V.C, Boda Nora V.C, Fodor Istvân V.B

Virâg Kristof

DIÂKDOBOZ
Konyvajânlo
Rachel Renee Russell: Egy zizi naploja
Nikki Maxwell nem csak uj iskolât, de uj eletet is akar
kezdeni. Itt a remek alkalom, hogy katasztrofâlis
multjât maga mogott hagyva vagâny, nepszeru es meno
csajkent ujjâszulethessen. Csakhogy Nikki az a fajta
lâny, aki ebednel magâra onti a spagettit, minden
csinytevesevel lebukik, Halloween-re patkânynak
oltozik, es az apja teherautojânak tetejen egy gigantikus
muanyagcsotâny ul. Mâr az elso napokban magâra
haragitja az iskola legnepszerubb udvoskejet,
MacKenzie-t, aki aztân âdâz ellensege lesz, es
beleszeret a jokepu Brandonba, aki lâtszolag eszre sem
veszi. Nikki eleteben nincsenek unalmas percek, es az
elesnyelvu tini most megengedi, hogy belekukkants a
naplojâba!
Nemeth Âgnes-Abigel
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DIÂKOLDAL
#par6ka#bolcsesseg#protezis
Megkerdeztunk egy pâr diâkot az iskolânkbol, hogyan kepzeli el magât, vilâgât oregkorâban.
Erdekes vâlaszokat kaptunk a kerdeseinkre:
1. Szerinted milyen talâlmânyok lesznek oregkorodra?
2. Melyik fajta oreg szeretnel lenni:
a) a panaszkodos, aki mindig fâjtatja valamijet
b) a „gyerekmâniâs", aki mindig „letâmadja" a gyerekeket, pl." ,jaj, de nagyot nottel..."
c) vagy az, aki probâl haladni a korral, pl. facebook-ozik
d) a pletykâs ,aki mindig beszel es beszel
3. Melyek az oregseg hâtrânyai?
4. Mi az elonye annak, ha valaki oreg?
Nagy Âdâmot kerdeztuk :
1. Szerintem oreg koromra sokfele modern târgy lesz. De amiket leginkâbb szeretnek, az a teleport, a robotkisegftok
idoseknek, intelligens hâzak, stb...
2. c.) Meno oreg szeretnek lenni.
3. Szerintem az oregseg hâtrânya az, hogy gyakoribb a betegseg es az izuleti fâjdalmak.
4. Az elonye az oregsegnek, hogy tudunk az unokâknak meselni a mi gyerekkorunkrol, es hogy bolcsek es
tapasztaltak leszunk.
Hajdo Annabellat is faggattuk:
1. Szerintem feltalâljâk nehâny, jelenleg gyogyithatatlan betegseg gyogyszeret, remelhetoleg megoldjâk a globâlis
felmelegedes problemâjât, es persze feltalâlnak egy jo pâr elektromos kutyut is.
2. Tulajdonkeppen egyik sem illik râm, de ha vâlasztanom kell, akkor a b) elso fele es a c) pârosMsa talâl râm
3. Fâjdalom, magâny, oregkori betegsegek...
4. Tobb idot tolthet a csalâdjâval, barâtaival, tobb idot fordfthat magâra.
Bitai Adorjant sem hagytuk ki:
1. Szerintem sok mindent, de remelem, a kaja-keszfto gep az elsok kozott lesz.
2. Szinten meno szeretnek lenni.
3. A hâtrânya az, hogy mâr nem olyan fitt az illeto, es turelmetlenebb is.
4. Elonye pedig az ido-milliomossâg, amit hobbijaira fordithat.

Moroianu Ana, Marko Âgnes, Szasz Monika

DIÂKDOBOZ
Idezetek
1. Mindannyian szakitunk, idot azokra a dolgokra, amelyekre igazân vâgyunk.
(William Feather)
2. Amikor az elvek vilâgosak, konnyu helyes donteseket hozni. (Roy Disney)
3. Eletunk ugy volt tervezve, hogy nyugalomban ne zurzavarban eljuk. (Ismeretlen)
4. Minel tobb ev telik el feletted, annâl inkâbb râjossz, hogy a josâg egyenlo a
boldogsâggal. (Ismeretlen)
Nemeth Âgnes-Abigel
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Balo Szende matematika tanârno :
- Szeretett-e rajzolni?
- Kiskoromban nagyon szerettem rajzolni.
- Mi volt a legrosszabb jegye?
- Liceumban egy 2-est kaptam egy bunteto
ropdogâra.
- Van testvere?
- Igen, van egy nagyobb lânytestverem.
- Szeretett-e zenet hallgatni?
- Igen, nagyon szerettem zenet hallgatni.
- Szeretett-e olvasni?
- Nagyon szerettem olvasni, es rengeteg konyvet
olvastam ki.
- Mi szeretett volna lenni kiskorăban?
- Kiskoromban is matektanârno szerettem volna
lenni.

Benedek Erika magyartanârno:
- Milyen tanulo volt?
- Atlagos tanulo voltam.
- Felt a sotetben?
- Kiskoromban egyâltalân nem feltem a sotetben.
- Jărt szakkorokre?
- Igen, jârtam, szmjâtszâs-, torna-, tânc-korre.
- Mi volt a kedvenc szine?
- A kedvenc szmem a kek volt.
- Szerette-e az egyenruhăt?
- Igen, szerettem az egyenruhât.
- Kivel ertett jobban szot: a fiukkal vagy a
lănyokkal?
- Mindkettovel szot ertettem.

Bogdan Barna tortenelem tanâr es kântor:
- M i volt a kedvenc tantărgya?
- Algebra volt a kedvenc tantârgyam.
- Hol szuletett?
- Baroton szulettem.
- M i volt a hobbyja?
- A zene volt a hobbym.
- Bukott-e meg?
- Nem buktam meg.
- Melyik orăt nem szerette?
- Nem szerettem a mertant, a românt es a kemiât.
- Kiskorăban szerette-e a tortenelmet?
- Kiskoromban nem szerettem a tortenelmet.

Aczel Zsuzsa zenetanârno:
- Szerette-e a gyumolcsoket es a zoldsegeket?
- Igen, nagyon szerettem a gyumolcsoket es a
zoldsegeket.
- Hogy tortent apălyavălasztăsa?
- A pâlyavâlasztâsom automatikusan jott.
- Melyik osztălyba jărt: A,B,C,D?
- Az A osztâlyban jârtam.
- Volt gyermekkori traumăja?
- Nem volt gyermekkori traumâm.
- Mikor tetszett tobb idot szănni a zenere?
- Ket eves koromtol kezdtem tobb idot szânni a
zenere.
Benedek Szerena-Agota, Deak Zsofia,
Imre Sarolt, Korodi Panna
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DIÂKOLDAL

KICSI ^R6K NAGY MESEI
Reszlet
a Barkâcs Barbi es Ecsetes Eszter cimu meseregenybol
Tartalom az elozo resz (fejezet) tartalmâbol:
Otto az a felnotâs szamarunk felboritotta az EGYETLEN
doboz TOKELETES festekunket. Persze mi egyenesen bele is
leptunk, csusszanva (ez egy folosleges szo volt) a kozepebe. Szolav
(beszedhiba, beszedhiba, beszedhiba, stb, stb, stb ,........). Najo
megse. Najo de.
II. FEJEZET
(na joooo, ez ATOM jooo)
Tehât ez ez egy nagyon furi nap volt, mivel az ido az konkretan
megBolondult. MEG-BO-LON-DULT! Sutott a nap, esett a ho, fujt
a hurrikân, jott az ârviz, megjott a kânikula, madarak potyogtak az
egbol, sutott a szivârvâny, jottek a csillâmlâmâk,..........
Najo ez azert tulzâs, csillâmlâma nem volt, de szerettuk volna.
Nagyon. NAGYOOON. Madâr helyett hullt volna csillâm. (Vagy
fânk. Mondta Eszter) De nem. Csak MADÂR. Sult madâr.
Visszaterve rânk, hol setâltunk, hol nem. A dombon. Hethatâron tul
voltunk mâr, a hegy tetejerol is lejottunk, hât mit lâtunk, hât mit
lâtunk, na MIT? Egy sotetbarna Buksit. Âm mikor kozelebb ertunk,
mi szokik fel, hât mi: egy Oriâsi PLUSSMACKO (ezt
termeszetesen csak a mi szemunk lâtta). Es o OLYan cukin ordhott
meg bombolt, hogy, hogy, hogy, ââââââââ nem lehet elmondani.
Es mi: oriâsira tâgult pupillâk, csillogo szemek, UUUUUUUUUUuzâs
..........A medve me: VÂÂâââââââ es Veeeeee es Vooooooo. Aztân
ereztuk az elhalkulâst, es valami oriâsi szoritâst, meg egy oriâsi
NYALIZÂST. A kepunk TISZTA, TISZTA NYÂL.
A macko nyalizott es mâr fel is eszmeltunk, de nem ijedtunk
meg, semmikepp, SeMMiKepP. Lâtszott az arcân, hogy olyan,
hogy olyan Boldogsâggal telt arca volt. Es vidâm, fokent vidâm.
Oly regota nem kaphatott olelest, szep szavakat. De mi megadtuk
neki. Ennek nagyon, nagyon, nagyon, nagyon orult. Lâttuk az
arcân, az aztân mindent elârult, az a pofa.............
De mâr a patak habjain piroslott az este, mennunk kellett.
Bizony, bizony, bizony. Ez olyan kritikus pillanat volt, mintha,
mintha. Â, mondom ^gy kifejezni nem tudom (mâr megint). Most
mâr a nap a foldet erintette, mikor Barbi es Eszter a szivet
osszeszedte.

Fâjo a bucsu, fâjo dolog. Barbi es Eszter szEe ugy
kalimpâlt ossze-vissza, mint egy kolomp. A medvee
meg, mint egy nagy, bogo dob a cintânyerral egyutt.
Csir-pump-pif-puf-csika-pora-bim-bam-pararam-pam pâre-diro-ete-csip-kam-kot..........Peldâul.
Nagy nehezen elindultunk, de âlljunk csak meg, miert
nem haladunk?
- Te Ecsetes te messz ?
- Nem. Te Barkâcs?
- Hât, ha van szemed lâtod, de mivel nincs, ezert
elhiszem. Es nem, nem haladok!!
Atyâm, teremtom! Ez a butus Pufi (igy neveztuk el a
,,plussmackot,,) fogott bennunket, mert marasztalni akart.
Âm en Eszes es Okos Barbi, egy jo otletem tâmadt. De
nyugalom! Nem engedtem, hogy legyozzon. Ha ugy
tâmadt, lecsaptam, mint a legyet. Es kesz! Meg is van,
most mâr bevethetem! Tehât visszaterve az otletem:
-Miert ne vihetnenk haza, hiszen meg ugy sincs
hâzorzonk? Legy szrves, legyszi, legyszi, legyszi!!
En csak azert kertem engedelyet, ami nem is engedely,
hogy kozoljem vele dontesemet, mert o ot honap, 18 nap,
............orâval nagyobb. De amugy is megteszem!
- Hât j o. -mondta Eszter- Ha igy van, j o.
Nekem meg leesett az âllam. De hagyjuk, mert
T OKELETESEN visszabarkâcsoltam a helyere. Vittuk a
medvet, hazaertunk, aludtunk egyet. En meg mâsnap
elkeszhettem
a
legtakarosabb,
legotthonosabb
medvelakot furdovel, nappalival, kanapeval, TV-vel, meg
meg kulon mezes târral is.
Na jo. Most mâr nem foglalom tovâbb nezoink,
olvasoink figyelmet, hogy lapunk tobbi rovataira is
legyen idejuk.

Marko Barbara, Santa Eszter
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DIAKOLDAL

Haszontalan, de sokak altal hasznalt kutyuk
2017-ben nagyon elterjedtek ezek a „haszontalan” cuccok, de megis van bennuk nemi haszon.
A ,,fidget spinner” - orulet, amely igazâbol nem annyira hasznos, csak egyszeruen ez a „meno” es
mindenki megveszi, mert âllitolag stressz-oldo. Hasonlo eszkoz peldâul a „slime” es meg sok mâs
(Gondolom, mindenki ismeri!) ). Egyre jobban elterjednek ezek a cuccok, es ezek âltal egyre inkâbb
romlik a vilâgunk. 2017-et nagyjâbol az ilyen cuccok teszik „menobbe” .
Ugy gondoljuk, hogy a jovo ezek az eszkozok nelkul nem elkepzelheto. Ahogy a vilâg fejlodik,
ugy az ilyen cuccok is egyre inkâbb elterjednek. Mivel az ilyen holmikat leginkâbb gyerekeknek
gyârtjâk, a szulok szivesen megveszik mindezt nekik. Nem tudhatni, hogy mit hoz 2018., de egy
biztos, a vilâg ujabb haszontalan eszkozokkel gyarapodik, es tovâbbra is megveszi azokat mindenki.
Figyelmezteteskent, gondoljuk ât, mielott megvâsârolnânk ezeket az eszkozoket, mert a gyârtok az
emberek naivsâgât kihasznâljâk, es nagyon drâgân eladjâk nekunk!
Bartalis Levente, Bitai Adorjan es Nemeth Âgnes-Abigel

DIÂKDOBOZ
Szakâcstippek
ALMÂS SUTI
Hozzâvalok:
A tesztâhoz: 15 dkg liszt, 10 dkg vaj, 5 dkg porcukor, 1 tojâssârgâja, 1/2 kâveskanâl sutopor, 1 evokanâl vamliâs cukor, 1
citrom reszelt heja, csipet so
A toltelekhez: 3 alma, cukor izles szerint (nâlam 1 evokanâlnyi), 1/2 kâveskanâl orolt fahej, 2 ek darâlt dio
A tetejere: 1 tojâs
Elkeszitese:
A vajat a liszttel osszemorzsoljuk, hozzâadjuk a tojâssârgâjât, a porcukrot, a sutoport, a vaniliâs cukrot, a reszelt citromhejat
es a sot es jol osszegyurjuk.
A tesztât 30 percre betesszuk a hutobe pihenni.
Ez ido alatt az almâkat megpucoljuk es a legnagyobb lyuku reszelon lereszeljuk. Jol kinyomkodjuk a levet, be^zes^tjuk a
cukorral es a fahejjal.
Pâr percig âllni hagyjuk, majd ujra kinyomkodjuk.
Elovesszuk a tesztât es 2-3 mm vastagsâgura nyujtjuk. Hat db 10 cm âtmeroju tortâcska formâba nyomkodjuk.
Az aljâba darâlt diot szorunk. Elosztjuk benne a fahejas almât, majd a maradek tesztâbol cs^kokat vâgunk es tetszes szerint
a tetejere tesszuk. Felvert tojâssal lekenjuk.
180 fokos sutoben also-felso lângon 20-25 percig sutjuk, majd kihutjuk. A tetejet porcukorral (esetleg fahejas porcukorral)
megszorjuk es tâlaljuk.
Bartis Greta
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DIAKOLDAL
BARKĂCSTIPPEK, DEKORĂCIOS TIPPEK

Angyalka karâcsonyfad^sz
Szukseges anyagok az elkeszfteshez: tojâstarto, fagyongyok (lehetoleg lyukakkal),
csipke fonat, kotel vagy eros szâl (lehet vastagabb cerna is), pici gombok, ragaszto
(pillanat- vagy PVA), ollo, szmes tollak.
Munkafolyamat
1. Vâgja ki a szukseges „alkatreszeket” a tartobol.
2. Vâgja le a kotelet 25-30 cm hosszusâgura, a tarton levo lyukon (ha nincs,
konnyeden lehet keszfteni) dugja ât, majd vissza (ez lesz az akasztoja).
3. Huzzon ât a kotel vegein egy gombot, majd kosson ugyanitt csomot.
4. Huzza ki a teljes fogantyut.
5. Ragasszuk râ a gyongyot a tarto tetejere.
6. Szmezzuk ki a szârnyakat (ha kartonbol akaijuk, de lehet tollbol is), es
ragasszunk csipket a testre. A fej tetejere kossuk fel a fogantyut.
7. A szâlakbol/kotelbol/rafiâbol (a hajat bârmibol lehet) kis ovâlis alakokat
keszftunk, ezeket kozepen megbogozzuk jo erosen. A szeleket elvâgjuk, es a
fejhez ragasztjuk.
8. Csatlakoztassuk a szârnyakat, es kesz is az angyalka a karâcsony unneplesere.
Marko Barbara

Karacsonyi udvozlolap
Alapanyagok:
- sotet es vilâgos barna kartonpapE
- ceruza
- ollo
- ragaszto
- gugli-zemek (azok a kis mozgo szemecskek)
- piros pompom
- fekete filctoll
Elkeszftes:
Fogjuk a sotetebbik kartont, râhelyezzuk a kezunket, majd korberajzoljuk. Ezt
ketszer ismeteljuk meg. Ezek lesznek a renszarvas agancsai. A vilâgosabbik
kartonbol egy korte-formât vâgunk ki, eleg nagyot, hogy az agancsok talâljanak râ.
Ez lesz a feje. A fej keskenyebbik reszere felragasztjuk a szemeket, a vastagabbikra
a piros pompomot. Ezek utân a kezeket, vagyis az agancsokat a hâtâra ragasztjuk.
Ha ezzel is keszen vagyunk, mâr râ is irhatjuk az udvozletet a szarvasunk fejenek
hâtâra.
Remelem, elnyeri a tetszeseteket ez a kis udvozlolap.
Santa Eszter
DIĂKDOBOZ
Viccek
Az anyos mâr tobb, mint egy hete vendegeskedik a fiataloknâl.
Egyik este megkerdezi:
- Mondd fiam, van meg olyan konyv, amit nem olvastam?
- Igen mama, a menetrend!
Nagy Alpar

Osztalyunk dekoralasa
Halloweeni tippek:
A Halloween szinei:
-piros, zold, narancssârga, sârga, fekete,
kek, feher, szurke, ezust, arany, neon
szmek, bronz.
A tippek:
-koszoru
-mu pokhâlo (esetleg fonalbol)
-mu ver (a falon, az iroasztalon,
katedrân)
-mu pok
-mu emberi csont (papirmasebol)
-szellem (papnbol vagy akârmi mâsbol)
-gyertyâk (mu, igazi)
-mu vagy igazi sutotok
-toklâmpâs
-fuggony
-mu szemek
-fali disz
-maszkok
-ajto d^sz
-asztali disz
-abrosz
-diszes ora
Teli tippek:
A tel szinei:
-kek, feher, fekete, szurke, barna, arany,
ezust, bronz.
A tippek:
-koszoru
-papir hopehely
-papir hoember
-kitomott zokni hoember
-fali d^sz
-fuggony
-ajtodisz
-abrosz
-asztali d^sz
^ s z e s ora

Cristian Eszter
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DIAKOLDAL
Keresztrejtveny

c) Keress -u, -u vegu szavakat a rejtvenv megfejtesehez!
1. A vidam ellentete
2. Ilyen izu a citrom
3. Ersz^nyes aliat
4. Az asztalos szerszâma
5. Bâbjâtekhoz valo jât£k baba
6. Az indiânok csonakja
Nagy Alpar

DIÂKDOBOZ
DIÂKDOBOZ
Viccek
1.Mi tortenik ha elutnek egy matematikust?
Mâr nem szâmft...........
2.Hm... - az elgondolkodâs vegyjele.
3.Nekem a matekorâk neha olyanok, mint egy kmai film Orosz
feHrattal
4.-Piroska, vigyâzz mert korulotted olâlkodik a farkas!
-Megtenned, hogy eluzod nekem?
- Persze! Purusku vugyuzz kuruluttud ululkuduk u furkus!

Filmajânlo
HACHIKO, A LEGHUSEGESEBB BARÂT
Hacsi, a leghusegesebb barât - a 2009-ben
bemutatott filmdrâma, amely egy Hacsiko nevu
Akita kutya igaz tortenetet mutatja be, amelyet (az
amerikai feldolgozâsban) egy Parker Wilson nevu
tanâr fogad be magâhoz. Hacsi minden nap kimegy

5. - Anyu! Nagyon ehes vagyok! - mondja Pistike az
anyjânak.
- Itt van fiam 1O lej, vegyel belole valami ennivalot.
- De anya! 1O lej nem eleg. En amerikai hot-dogot akarok
enni!
- Es? Ki kell fizetni a repulojegy ârât is?!
6. - Uram mondja, mit tud felhozni a mentsegere? - kerdezi a
Mro a vâdlottol.
- En tulajdonkeppen a kisasszonyt akartam megszoktetni, de a
nagy sietsegben csak a hozomânyt talâltam meg.
7. - Jean, mi ez a dobogâs?
- Gyakorlatoznak a futorozsâk a kertben, uram!

a vasutâllomâsra az eppen munkâbol erkezo ferii
ele, hogy egyutt menjenek haza. Az evek alatt
megismerik ot a kornyeken elo emberek, es a
feltetel nelkuli huseg megtestesitqjeve vâlik. Egy
nap egy vâratlan esemeny megvâltoztatja az
eletuket. Ha kivâncsi vagy a folytatâsra, ajânlom,
hogy nezd meg.

Kakucs Kata

Moroianu Ana, Nagy Alpar, Szasz Monika
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Az ajândekozâs az emberi kozossegek kialakulâsâval
pârhuzamosan vâlt târsadalmi szokâssâ, ^gy a râ vonatkozo szabâlyok is
- amelyek lehetnek erkolcsi normâk, hatosâgi eloEâsok, vagy uzleti
megfontolâsok - a târsadalmi viszonyok fuggvenyeben vâltoztak. - uja
dr. Sille Istvân Illem, etikett, protokoll dmu konyveben (1997).
Az ajândekozâs egy csodâs, szAbol jovo gesztus. Altalâban azzal a
cellal tesszuk, hogy a hozzânk kozelâllo szemelyeket
megorvendeztessuk. Azonban neha elofordul, hogy akârmennyire
probâlkozunk megtudni barâtaink, szeretteink kAânsâgait, vâgyait,
megsem sikerul. Ilyenkor mindig olyan dolgokat keresunk a boltokban,
amik hasznosak es egyben szepek is. Viszont van egy ajândekozâsi
illemtan, amit neha ajânlatos figyelembe venni.
Mit ajăndekozzunk?
Az evek sorân sokat vâltozott az illem es az emberek izlese. A barâtok,
csalâdtagok, sot, bâtran âllhhatom, hogy mindenki jobban orul az egyedi,
mint egy sablonosan ugyanugy elkeszhett ajândeknak. A csalâdon belul
igazâbol mindent lehet, ha a meglepetes megfelel a csalâdtag ^zlesenek
es szemelyisegenek.
Ertekben hol legyen?
Sok kedves ajândekozni szereto ugy veli, hogy minel drâgâbb,
ertekesebb egy ajândek, annâl jobban orul a megajândekozott. Ez
azonban nem igy van. Lehetseges, hogy a megajândekozott zavarban
fogja erezni magât a nagylelkuseg miatt, es kesztetest erezhet, hogy o is
ugyanolyan ertekes dologgal hâlâlja meg az ajândekozonak. Viszont tul
olcso se legyen, mert lekezelonek is erezheti az, aki kapja. Tehât
ajânlatos sem tul drâga, de sem tul olcso meglepetest vâlasztani.
Tippek:
Mivel vilâgunkban a vizualitâs nagy ur, ezert ugy velem, a csomagolâs
oriâsit dob az ajândekon! Szerintem âltalânos kedvenc a
csomagolopapEba vont meglepetes. Nincs is jobb erzes annâl, mint
izgatottan szettepkedni a csomagolâst!
Edesseeeg! Sok-sok edesseg! Csokival vagy cukorkâval megfuszerezve
jobb az ajândek is!
Jo kAânsâgos cetlik, fotok vagy kis kezmuves târgyak.
A lenyeg tehât nem mâs: figyeljunk egymâsra es egymâs vâgyaira! ©

Moroianu Ana, Szasz Monika

KOSZONJUK, HOGY VEGIGOLVASTAD MUNKĂNK GYUMOLCSET, A
PLAJBÂSZT!
Kellemes vakâciozâst krvânunk!
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