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Írta: Molnár Kristóf - 5.osztály
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember: Jóska. Volt annak három fia. Az egyiket Jakabnak, a
másikat Jánosnak, a harmadikat Júdásnak hívták. Egyszer a szegény ember úgy döntött, hogy elköltözteti a családját
a belvárosba.
A városban nagy volt a tömeg, és néha-néha szem elől tévedtek a
gyerekek. Az egyik ilyen esetnél nagyon megijedtek a szülők, mivel a fiúk már
a sokaság oszlása után sem találtak haza. Este 10 óra környékén betoppant
a két idősebb, és közölték szüleikkel, hogy nem találják Júdást. Három napon
keresztül keresgélték, mikor észrevették, hogy Júdás a levegőben repked.
- Hát te, hogy jutottál fel oda?- kérdezte János.
- Ittam abból a forrásból, ami ott folyik - válaszolta Júdás.
A többiek is ittak a csodaforrásból, és boldogan repkedtek együtt. Egyszer, mivel a víz elvesztette az erejét, Júdás
elkezdett zuhanni, és ebben a pillanatban Jakab utána röppent, elkapta és letette a földre. A család többi tagja is
lejött, nehogy ők is lezuhanjanak. Ekkor furcsa hangot hallottak. Egy boszorkány kacaját. Úgy megijedtek, hogy három
nap és három éjjel nem tudtak tőle aludni. Ekkor, hogy félelmüknek véget vessenek, visszamentek a forráshoz, és ott
találták a boszorkányt, aki így szólt:







Ne féljetek tőlem, nem bántalak titeket! Ugyanis ő egy jó boszorkány volt.
Boszi a nevem - mondta. Titeket, hogy hívnak?
Engem Jóskának.
Engem Jakabnak.
Engem pedig Júdásnak.
Hiszünk neked - válaszolta a család, és bementek hozzá a kunyhójába. Mikor beléptek, igazán
boszorkányosan nézett ki a házikó, de még mindig bíztak benne.
 Ti szoktatok társaságba járni? - kérdezte Boszi.
 Hát persze - felelték.
 De jó nektek! Én sose megyek nagyon távol innen, mert mindenki fél tőlem - panaszkodott.
 És neked nincsenek barátaid?- kérdezte János.
 Nincsenek. Még egy hangya is fél tőlem - siránkozott.
 Mi a barátaid vagyunk - válaszolták.
 Nagyon köszönöm. Életemben még soha nem voltam ilyen boldog, mint most! - lelkendezett a
boszorkány.
 Mi lenne, ha meggyőznénk az embereket, hogy te egy kedves boszorkány vagy, és hogy tőled nem kell
félniük – vetette fel Júdás.
 Jó ötlet - felelték a többiek.
 De hogyan? - kérdezte Boszi.
 Már van is egy ötletem. Elmondom. Boszi álruhát húz, és mi bekísérjük a városba. Ott a főtéren közöljük,
hogy ő egy kedves boszorkány, és Boszinak hívják. Boszi adott nekik hét aranytallért, hogy ruhát vegyenek
neki. Gyorsan befutottak a városba, és hétköznapi, egyszerű ruhát vettek számára. Visszamentek hozzá,
és ő magára öltötte a ruhát. Újra besétáltak a városba, és a főtéren ő levette az álruhát. Mikor mindenki
elkezdett szaladni, Júdás ezt így kiáltott:
 Maradjatok, ne féljetek, ő egy kedves és jószívű boszorkány. Boszinak hívják. Már nagyon sok éve egyedül
él az erdőben, és egyetlen barátja sincs.
 Majd mi a barátai leszünk- mondta a nép.
Ezentúl a boszorkány boldogan élt több ezer barátjával, a szegény ember pedig a családjával, míg meg nem
halt. Itt a vége, fuss el véle!
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HOZZÁVALÓK:










Az élesztőt egy kevés cukorral és kb. fél deci tejjel
felfuttatom. A lisztet a tojássárgával, a vaníliás
cukorral és a maradék cukorral összekeverem,
majd a felfuttatott élesztőt is hozzáöntöm. Annyi
langyos tejjel, amennyit felvesz, összedagasztom.
Amikor már szép hólyagos, az olvasztott margarint
is hozzádagasztom. Kevés liszttel meghintem,
aztán meleg helyen duplájára kelesztem. Miután
megkelt, lisztezett deszkára öntöm, és sodrófával
kb.
hüvelykujjnyi
vastagságúra
nyújtom.

50 dkg liszt
3 dkg élesztő
4 tojássárgája
10 dkg margarin
10 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
kb. 3 dl tej
1 evőkanál rum
fél citrom reszelt héja

Fánkszaggatóval kiszaggatom, majd a maradékot
újra összegyúrom és újra szaggatom. Mikor
elfogyott a tészta, még egy negyed órát kelesztem
a nyers fánkokat. Addig egy lábasban olajat
hevítek, és amikor már jó meleg, a fánkokat
beleteszem. Először fedő alatt kis lángon sütöm,
majd megforgatom, és nagy lángon, de fedő nélkül
sütöm. Így lesz szép szalagos a fánk. Porcukorral és
lekvárral kínálom!

HOZZÁVALÓK:

A lisztet, a megfuttatott élesztőt,
a cukrot, a tojás sárgákat, a sót,
az olvasztott margarint, a
langyos tejet, a vaníliás cukrot
és a rumot a dagasztógép táljába
tesszük, és bedagasztjuk a
tésztát. 1/2 órát kelesztjük, majd
liszttel megszórt táblán óvatosan
a nyújtófával 1-2 cm vastagra
kiegyengetjük.
6
cm-es
fánkszaggatóval
kiszaggatjuk.
A közepüket pici karikaszaggatóval kiszúrjuk. Így készül a karika. Ha
végeztünk, konyharuhával letakarjuk, és duplájára kelesztjük. Megmelegítjük az olajat, és két ütemben
kisütjük a fánkokat. Az első ütemben fedővel, a másodikban anélkül.










50 dkg liszt
10 dkg porcukor
10 dkg margarin
2 db tojássárgája
1 csomag vaníliás cukor
1 csipet só
3 dkg élesztő
2.5 dl tej
kevés rum
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Az első félévben iskolánkban nagyon sok színes programon volt lehetőségünk részt venni.
Ezeken a rendezvényeken nagyon jól éreztük magunkat. Az ott szerzett emlékeket és
élményeket osztják meg most veletek iskolatársaitok.

Novemberben az iskolánkban egészségnapot rendeztünk. Többféle programon is részt vettünk.
7 állomás várt minket: gyógynövények, fogorvos, védőnő, elsősegélynyújtás, kozmetikus, zsonglőr a legvégén
pedig sorverseny várt minket. Nekem a zumba tetszett a legjobban, amit kint a szabadban tartottunk. A tanár
mókásan magyarázta el a lépéseket, így könnyedén mi is megtanultuk. A zene is nagyon szuper volt. A végén
beszálltak azok is, akik az elején nem zumbáztak. A végére már szinte mindenki együtt mozgott. A hangulat
fantasztikus volt, és sok mindent megtanultunk arról, hogy hogyan vigyázzunk az egészségünkre.
Laczó Vivien 6.osztály

2016. november 30-án, a Dél- Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola egészségnapot szervezett.
Elsőként Tóth Andrásné, Szőlősgyörök védőnője felhívta a figyelmet a mindennapi tisztálkodás fontosságára és
az egészséges életmódra. Fogyasszunk mindennap zöldséget és gyümölcsöt! A bőrápolásról beszélt nekünk egy
kozmetikus, Lenhoffer Viktória. Erzsi néni a gyógynövények hasznosságát mutatta be. Nekem különösen tetszett
a kamilla és a levendula. Dr. Antalóczy Ágnes, a fogorvos hasznos tanácsokkal látott el minket a szájápolással,
különösen a fogápolással kapcsolatban. Ki lehetett próbálni a zsonglőrködés tudományát a Béndekpusztai
Mosolyvölgy Alapítvány jóvoltából. Péter bácsi az elsősegélynyújtásról tartott egy kis ismertetőt. Azt már tudom,
hogyan kell bekötni egy sérült fejet, mert rajtam mutatta be az osztálytársaimnak a sapkakötés menetét. Molnár
Zoli bácsival különböző labdajátékokat lehetett játszani az iskola focipályáján pl: kézilabdát, kosárlabdát,
focilabdát. Szintén a hátsó udvaron táncra is volt lehetőség, amit Harmath Emi tartott. A zumba titokzatos
tánclépéseit mutatta be nekünk. Erre a ritmikus zenére nagyon jól lehetett mozogni.
Remélem, jövőre is részt vehetek iskolám egészségnapján.
Szabó Péter 7.osztály

Iskolánkban megrendezésre került az autómentes nap. A rendezvényhez rajz és ügyességi verseny is
tartozott. A rajzversenyen olyan rajzot, festményt kellett készíteni, amelyben a környezetet nem
szennyező járművel mennek a gyerekek iskolába. Az ügyességi versenyen biciklivel, rollerral,
görkorcsolyával, gördeszkával vagy más környezetet nem szennyező járművel versenyeztek a vállalkozó
szelleműek. A következő hónapban egészségnap szerveztek tanáraink. Ekkor iskolánkba kozmetikus,
védőnő, zsonglőr látogatott. Az elsősegélynyújtásról és fűszernövényekről szóló előadást iskolánk
pedagógusai mutatták be. A nap végén zumba órán vettünk részt. Ezután mindenki a tantermekbe vonult,
és az osztályfőnökeikkel beszélgettünk a látottakról és hallottakról.
Koncsag Laura 6.osztály

2016. szeptember 22-én autómentes napon tartottunk iskolánkban. Először egy interaktív beszélgetésen vettünk
részt a Fonyódi Rendőrség előadójával, Dia nénivel. A jó választ adó diákok mosolygós, fényvisszaverős matricát
kaptak jutalmul. Ezután a sportpályán kerékpáros ügyességi és szabályossági pályán próbálhatták ki a résztvevő
gyerekek tudásukat. Sokat tanultunk ezen a napon, és persze nagyon jól éreztük magunkat.
Molnár Kristóf 5.osztály
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Évfordulók 2017 első félévében

A következő oldalakon Ági
néni összeállítását
olvashatjátok néhány magyar
költőről, íróról és híres
emberről, akikre ez év telén és
tavaszán emlékezünk!

Petőfi Sándor: Kiskőrös, 1823. 01. 01. - Fehéregyháza, 1849. 07. 31.
A magyar költészet egyik legismertebb, legkiemelkedőbb alakja.
„Ő az istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen: tehetséget,
történelmet, sorsot.” (Németh G. Béla)

Nemes Nagy Ágnes: Budapest, 1922. 01. 03. - Budapest, 1991. 08. 23.
Számos gyermekeknek szóló mese, vers,
pl.: a Laboda, A titkos út, a Nyári rajz, a Bors néni szerzője.
„te mérték voltál és arány mértékvesztő aránytévesztő” (Rákos Sándor)

Mikszáth Kálmán: Szklabonya, 1847. 01. 16. - Budapest, 1910. 05. 28.
A „Nagy Palóc”. A Szent Péter esernyője, a Beszterce ostroma, A fekete város és számos
nagyszerű regény írója.
„Ő vele vált teljessé a magyar irodalom a XIX. században.” (Hegedűs Géza)

Madách Imre: Alsósztregova, 1823. 01. 20. - Alsósztregova, 1864. 10. 05.
A magyar irodalom és drámaírás egyik legkiemelkedőbb művének,
Az ember tragédiájának a szerzője.
„Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál.” (Madách Imre)
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Jókai Mór: Komárom, 1825. 02. 18. - Budapest, 1904. 05. 05.
A „nagy magyar mesemondó”. Népszerű regényei: pl. A kőszívű ember fiai, Az
aranyember, Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, stb.
„Egy halhatatlan a halandók között.” (Gárdonyi Géza)

Arany János: Nagyszalonta, 1817. 03. 02. - Budapest, 1882. 10. 22.
A ballada Shakespeare-je, a Toldi szerzője.
„Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet,
a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja”. (Szerb Antal)

Kosztolányi Dezső: Szabadka, 1885. 03. 29. - Budapest, 1936. 11. 03.
A XX. századi magyar széppróza és líra egyik legnagyobb alakja.
„ A magyar névnek, melynek Petőfitől és Aranytól kezdve Adyig és Móricz Zsigmondig annyi
hirdetője akadt, új becsületet hoz majd, …” (Thomas Mann)
József Attila: Budapest, 1905. 04. 11. - Balatonszárszó, 1937. 12. 03.
Az Altató, Mama, Tiszta szívvel, Külvárosi éj, Óda, Levegőt, A Dunánál című versek költője.
„ Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába,
minden, ami azóta van, vele kezdődik.” (Hegedűs Géza)
Tóth Árpád: Arad, 1886. 04. 14. - Budapest, 1928. 11. 07.
Hajnali szerenád, Lélektől lélekig című verse, Verlaine Őszi sanzonjának fordítása talán a
legismertebbek.„Tóth Árpádnak éreznie kellett, hogy neki is grófi vagy hercegi rangja van a
magyar lírában, és hogy amit csinált, az romolhatatlanabb és kikezdhetetlenebb, mint sok más
ünnepi alkotás.” (Szabó Lőrinc)

Kertész Imre: Budapest, 1929. 11. 09. – 2016. 03. 31.
Az első magyar irodalmi Nobel-díjas írónk.
Első regénye a Sorstalanság a díj átvétele után aratott sikert.
A Sorstalanság „az első szótól az utolsóig tökéletes.” (Heller Ágnes)
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Tamási Áron: Farkaslaka, 1897. 09. 20. – Budapest, 1966. 05. 26.
Író, főműve az Ábel trilógia: Ábel a rengetegben, Ábel az országban és Ábel Amerikában.
„Törzsében székely volt, fia Hunniának.
Hűséges szolgája bomlott századának.” (sírfelirata)

Berzsenyi Dániel: Egyházashetye, 1776. 05. 07. – Nikla, 1836. 02. 24.
A klasszikus óda legnagyobb mestere. Ő írta A közelítő tél, Búcsúzás Kemenesaljától,
Levéltöredék barátnémhoz című verseket.
„Berzsenyi olvastán el kell ámulni.” (Hegedűs Géza)

Radnóti Miklós: Budapest, 1909. 05. 05. – 1944. 11. 09.
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőföldem itt e lángoktól ölelt kis ország,
messze ringó gyermekkorom világa.” (Radnóti Miklós)

Lázár Ervin: Budapest, 1936. 05. 05. – Budapest, 2006. 12. 22.
Leginkább meséiről ismert író. A kisfiú meg az oroszlánok, A Hétfejű Tündér, Szegény
Dzsoni és Árnika, A négyszögletű kerek erdő, és számos remek mese szerzője.
„Szövegvilágában a valóság és a fantasztikum szinte megérintik egymást.”
(Komáromi Gabriella)

Juhász Gyula: Szeged, 1883. 04. 04. - Szeged, 1937. 04. 06.
József Attila előtt a magyarság sorsának legjelentősebb lírai kifejezője.
„Bátyám, ki bortól mámoros éneket zengsz húrodon,
Te, nézd a magyar hazát.” (József Attila)
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1. Sie liegen meistens unter dem Weihnachtsbaum.
2. Ein Kuchen mit Mohn, Mandeln und Rosinen.
3. Man feiert am 24. Dezember.
4. Man hängt an der Spitze des Weihnachtsbaumes.
5. Eine heilige Gestalt mit Federn.
6. Dort wurde Christkind geboren.
7. Der zwölfte Monat im Jahr.
8. Ein Platz im Zentrum der Stadt, wo man z.B. Schmücke und Lebkuchen kaufen kann.
9. Ein Mann mit weiβem Bart und einem groβen Sack.
10. Ein Fisch, den auf dem festlichen Tisch nicht fehlen kann.
Lösung: ………………………………….
___________________________________________________________________________________________
Írd be a hiányzó betűket!
der Weihnachts_ _ _ _

die Ker_ _

der Niko_ _ _ _

die Gl_ _ _ _

der En_ _ _

der St_ _ _
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Írta: Szabó Péter - 7.osztály
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg
juhász, akinek volt három fia. Már egy birkájuk
sem volt, olyan szegények voltak, mint a templom
egere. Egyik nap a három testvér elment világot
látni. Mentek, mendegéltek, egészen a sűrű sötét
erdő közepéig értek. Ott találtak egy útelágazást.
Megbeszélték, hogy három esztendő múlva itt
fognak találkozni.

kékült-zöldült, reszketett, mint a nyárfalevél.
Ijedtében csak annyi ereje volt, hogy hazáig
fusson.
Kis idő elteltével megérkezett a középső
testvér is. Ő meg úgy hanyatt vágódott
csodálkozásában, hogy három itatós cseber vizet
mind ráöntöttek, mégsem tudott feleszénkedni.
Miután magához tért, futott a testvére után.

A legidősebb fiú, ahogy ment az úton
találkozott egy rókával. Ez az állat nagyon sánta és
éhes volt, de hiába, a fiúnak így sem esett meg rajta
a szíve. Elkergette és kővel megdobálta a
szerencsétlen állatot, majd tovább haladt az úton.

A legkisebb fiú, miután megérkezett a
várba, a hétfejű sárkány fogadta. A bátor
legénynek eszébe jutottak a róka szavai, így
gyorsan elővette a husángot, suhintott vele
háromszor, és egy gyönyörű aranykard termett a
kezében. Bátorságának köszönhetően a sárkányt
pillanatok alatt legyőzte.

A középső fiúhoz is odament a róka, de ő sem
bánt vele szépen. Mostoha módon megrugdalta,
bántalmazta és rákiabált:
-

A várban egy érdekes ládikó akadt az útjába. Mivel
nagyon kíváncsi volt, ezért a lakatot felfeszítette,
és a tetejét felnyitotta. Csillogó varázsgyűrű volt
benne, amit felhúzott.

Menj az utamból!

Végül a legkisebb fiú, mikor találkozott ezzel
az állattal, azon nyomban megsajnálta, enni adott
neki, és a lábát is bekötötte.
-

E pillanatban egy tizenkét táltos paripából álló
hintó
termett
ott
egy
meseszép
királykisasszonnyal. Miután meglátta a legényt,
rögtön a nyakába ugrott, és megköszönte neki,
hogy felszabadította az örök álomból.

Jó tett helyében jót várj! – mondta a róka,
és köszönete jeléül adott valamit a fiúnak.
Tessék, fogd ezt a husángot! Ha háromszor
megsuhintod
a
levegőben,
akkor
aranykarddá válik, és olyan erős lesz, hogy
mindenkit legyőzhetsz.

Mindjárt egymásba szerettek, és hét országra szóló
lakodalmat csaptak, melyre meghívták a legény
testvéreit és az édesapját is.

Boldog volt a fiú, és folytatta útját az erdőben.

Nem voltak többé szegények, mert a varázsgyűrű
meghozta nekik a gazdagságot.

Közben a legidősebb fiú odaért egy hídhoz,
ami egy vár bejáratához vezetett. Hirtelen
odaugrott elé egy hétfejű sárkány, és ekkor a fiú

Máig is élnek, ha meg nem haltak.
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A farsang a vízkereszttől húshagyókeddig, más
megfogalmazás
szerint
a
másnapi hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig
tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a
vidám
lakomák,
bálok,
mulatságok,
népünnepélyek
jellemzik.
A
farsang
jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus
naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási
ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra
épül (lásd: torkos csütörtök). A kereszténység
előtti időkből származó farsangi mulatságokat az
„erkölcsös” 16. és 17. században nem eredete,
hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt
tiltották.

lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a
kiszemelt legénynek, aki a farsang végén
nyilvános színvallásként a kalapjára tűzte. A báli
szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés
volt.

A farsang a párválasztás időszaka is volt, és
egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a húsvéti
böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani.
Erre utal az ünnepnapok elnevezése is (pl.: első
menyegzős vasárnap = vízkereszt utáni első
vasárnap, vővasárnap = farsangvasárnap, az ifjú
férj az após kontójára fogyasztott stb.). A
falvakban a legények szervezték a bálokat. A

A húshagyókeddet követi a hamvazószerda, ami
a 40 napos nagyböjt kezdete. A mai magyar
gyakorlat szerint az ezt követő nap a torkos
csütörtök, de ezt tévesen élesztették újjá ezen a
napon, mert valós időpontja egy héttel korábbra
esik. A keresztények ilyenkor nem esznek húst, és
befejezik a mulatozásokat, böjtölnek 40 napig,
húsvét vasárnapjáig!

A húshagyókedd a farsang és egyben a farsang
farkának utolsó napja. A farsangtemetés
időpontja. További elnevezései: húshagyási kedd,
farsangkedd, madzaghagyókedd (ez utóbbi utalás
a madzagon lógó ételek elfogyására). Ezen a
napon általában szalmabábut vagy koporsót
égettek, jelképesen lezárták a farsangot és a telet.

A busójárás egy népszokás, a Mohácson és környékén élő,
többségükben
római
katolikus
délszlávok,
a sokácok farsangi alakoskodása. A mohácsi busójárás 2009-től
szerepel az UNESCO szellemi örökség reprezentatív listáján. 2012
óta a mohácsi busójárás hungarikumnak számít.
A busó fűzfából faragott maszkot viselő alak. A neves népművészek
által faragott maszkok egyedi kivitelűek. A busó jellegzetes ruházata
a bocskor, a csizma, a fehér vászongatya, a bundájával kifordított
birkabőr, derékban kötéllel vagy lánccal összekötve, amelyre egy vagy
több kolomp van felaggatva, valamint a vállon viselt tarisznya.
Jellegzetes kellékei a kereplő, a buzogány, a hosszú fakürt. Gyakori a
díszesen kifestett mosósulyok (praćak), a vízhordófa (obramenica), a
„famatyi” és teknőben busó baba hordozása is.
A „szép busók” sokác népviseletbe öltözött, arcukat fátyollal eltakaró
alakok.
Farsangkor a busók cselekedeteinek megítélése jellemző rituális
kontextusban történik. Nem vonatkoznak rájuk a hétköznapi erkölcsi
szabályok. A térre, időre és cselekvésre sajátos, „felfüggesztett”
állapot jellemző. A busó szerepnek nagy vonzereje van, hiszen az
inkognitó és a maszk alatti „másik világ” egy sajátos tudatállapot, a
transzformáció megélése is.
Összeállította: Bálint Tamás 7.o
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ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZAT

I. hely: Takács Klaudia 4.o.
II. hely: Táncsics Balázs 4.o, Fritz Márton, 4.o.
III. hely: Farkas Dávid 1.o., Kristinus Anna 2.o.
Különdíj: Debity Kitti 3.o.

I. hely: Fritz Ágnes 7.o.
II. hely: Iváncsics Dávid 5.o.
III. hely: Sárközi Zsaklin 5.o.
Különdíj: Koncsag Laura, 6.o.
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Összeállította: Molnár Kristóf 5. osztály

Magyar óra

Az állatkertben

- Móricka, mondj egy tagadó
mondatot!
- A Kovács ellopta az
uzsonnámat.
- De hát ez kijelentő mondat!
- Igen, de a Kovács tagadja!

- Apu! Ez milyen állat?
- Nem tudom!
- És apu! Ez milyen állat?
- Nem tudom!
- De apu! És ez milyen állat?
- Móricka, hagyd már apádat!
- Hagyd csak, kedvesem! Úgy tanul a gyerek, ha
kérdez!

Busz

Zsebkendő

- Sofőr bácsi, én tudom ám, mi romlott el!
- Jól van Móricka, huzzál vissza a többiekhez!
- Sofőr bácsi, én tudom ám mi romlott el!
- Jólvan Móricka akkor mondjad!!!???
- Hát a busz!!!

- Szervusz kismalac, nincs zsepid?
- Röf! Van, de nem adok!

Lánctolás
- Szervusz kismalac, miért húzod
ezt a láncot?
- Miért, toljam?

Bolond és az okos
Okos: Játszunk kérdezősdit! Kérdezek párat, és ha nem tudod
a választ, adsz egy százast, aztán te kérdezel, és ha nem tudom
a választ, adok egy ezrest!!!!
- Jól van.
- Mi az, négy lába van, és ülünk rajta?
- Nem tudom, tessék itt egy százas!
- Mi az négy lába van és eszünk rajta?
- Tessék, itt egy százas!
- Most kérdezz te valamit!
- Mi az, ha feldobom piros, ha leesik 2628!?
- Hm! Nem tudom, tessék itt az ezres, de mi volt az?
- Nem tudom, tessék itt egy százas!!!
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Buszon
- Jó napot, le tetszik ülni!?
- Igen, köszönöm!
- És hová!?

MEIREISZ GERGŐ KÉRDEZTE VARGA KORNÉL TESTNEVELŐ TANÁRUNKAT
- Melyik településről jött, és hova járt általános iskolába?
- Lengyeltótiból jöttem, és oda is jártam iskolába.
- Miért a testnevelést választotta?
- A mozgás mindig közel állt hozzám.
- Melyik sport áll magához a legközelebb?
- Kedvenc sportom a labdarúgás, amit édesapám
hatására kezdtem, de az úszást és a síelést is szeretem.
- Nehéz a mai fiatalokkal?
- Igen nehéz, mert a média és a farkasszellem el tudja őket vinni.
- Jó az osztálya közössége?
- Az én meglátásom szerint jó az osztály közössége, és remekül
össze tudnak fogni csapatként.
- Mi a kedvenc együttese?
- Nincs kedvenc együttesem! Sokféle zenét szeretek, mikor milyen kedvem van. Viszont a kemény rock, amit nem
szeretek.
- Mi a hobbija?
- A hobbim a sport és a horgászat, de végül is az is egy sport.
- Milyen autókat szeret?
- Szeretem a sportautókat, ezen belül a német autókat, de igazából a nagy kényelmeseket és a pici sportosakat
kedvelem.
- Meddig akar itt tanítani?
- Ezt majd a sors eldönti. Én szeretek itt tanítani, és nem tervezem, hogy váltok.
___________________________________________________________________________________________
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