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Osztályfőnök/osztály: 
 

    1.a-Kaslerné Martin Rita 

    1.b-Bagó Istvánné 

    2.a-Jung Nándorné 

    2.b-Nagy Lászlóné 

    3.a-Nagy Ildikó 

    3.b-Ácsné Megyes Erika 

    4.a-Agócsiné Császár Éva 

    4.b-Décsi Zoltánné 

    5.a-Bede Csabáné 

    6.a-Klamik Aranka 

    6.b-Pogrányi Gyuláné 

    7.a-Katosné Andrási Ildikó 

    7.b-Lép Jánosné 

    8.a-Pölczmanné Békés Katalin 

    8.b-Szabóné Sabacz Ágnes 

…és nem utolsósorban Katos Sándor igazgató úr!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Hogyan tanuljak??” 

 

A tanulástervezés nem idő- és 

energiapocsékolás. Ellenkezőleg: 

takarékosság mindkettővel. Kísérletekkel 

bizonyítható, hogy minden tanulási 

folyamat bemelegítéssel kezdődik. Az 

agyunk csak bizonyos idő után lesz igazán 

folyékony. Ezért is fontos,hogy ne a 

legnehezebb tárggyal kezdjük a 

tanulást! Először olyasmit vegyünk elő, 

ami könnyen megy. A bemelegítő 

tevékenység más jellegű is lehet, mint a 

későbbi feladat. 

Például az a negyedóra, amelyet a 

történelemlecke elolvasásával töltünk el, 

megkönnyíti majd a matematikatanulást. Jó 

tudni, hogy két megtanulandó anyag annál 

inkább zavarja egymást, minél több 

közöttük a hasonlóság. 

Hiszen minél hasonlóbb a két tudnivaló, 

annál közelebbi a megfelelő a 

posztmentális izgalmak agyi szomszédsága 

is. Két szomszédos folyamat pedig 

érthetően sokkal jobban zavarja egymást, 

mint a távoliak. Vagyis egymás után 

lehetőleg egymástól minél eltérőbb 

tananyagokkal foglalkozzunk! Fontos az is, 

hogy ne idegeskedj,mert attól, hogy 

idegeskedsz nem leszel hamarabb kész. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úszás 
Az első félévben 2 csoport járhatott úszni a bonyhádi 

uszodába. Az 1. csoport: a 3.a és 3.b osztályosok 

úszásoktatásban részesültek Hajdu Sándor úszómester 

vezetésével. A 2. csoportba felváltva jelentkezhettek a 

felsős osztályokból. Ők úsztak, játszottak, 

szaunázhattak.  

Januártól csak az első csoport jár majd. 

Iskolai adatok 

 
Név: Kiss György Általános Művelődési Központ 

Cím: Szászvár,Kun Béla u. 25. 

Telefon: 06/72-589-013 

Tanuló létszám: 301 fő 

Igazgató: Katos Sándor 

Igazgató helyettes: Maglódiné Horváth Ildikó 



 2 

 

2007.10.13-án és 14-én a Diákönkormányzat szervezésében, Katos 

tanárnő irányításával papírgyűjtés volt az iskolában, melynek eredménye : 

 
1. helyezett lett a 7. b osztály -1460 kg papírt gyűjtöttek össze 

2. helyezett lett az 5.a osztály-1365 kg papírral 

3. helyezett lett az 5.b osztály-928 kg papírral 

 

Összesen: 9.388kg a teljesítmény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük mindenkinek a 
közreműködést!!! 

Továbbá: 

1.a – 344 kg 

1.b- 48 kg 

2.a-145 kg 

2.b-202 kg 

3.a-445 kg 

3.b-547 kg 

4.a-783 kg 

4.b-575 kg 

5.a-1365 kg 

5.b-928 kg 

6.a-222 kg 

6.b-872 kg 

7.a-686 kg 

7.b-1460 kg 

8.a-679 kg 

8.b- 87 kg 
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2007. október 6-án Szászváron ismét megrendezték a Szüreti Felvonulást. 

A felvonuláson iskolánk tanulói ropták a táncot. Felkészítőik: Katosné Andrási 

Ildikó, Pogrányi Gyuláné, az alsó tagozatban Nagy Ildikó és Jung Nándorné 

voltak.  

A népviseletbe öltözött fiúkat és lányokat lovas kocsik és egy iskolabusz vitték a 

különböző helyszínekre. 

A helyszínek a következők voltak: Máza  

Szászvár 2. kerülete 

Szászvár Újtelep 

Szászvári Borház 

Élő zene volt, Wery-Take, és a Winkly zenekar tagjai zenéltek. 

 

A Kisbíró idén Ács András Ernő, 8.a osztályos tanuló volt. A Borháznál a 

szőlőkoszorút az új borra cserélték. 

A szászvári Borbaráti Egyesület elnöke köszöntőt mondott. Az ünnepség a 

Faluházban folytatódott... Fellépetek kórusok és tánccsoportok.  

Este bál volt, 8 órakor tűzijáték a főtéren. A bál este 9 

órától 3 óráig tartott, a Wery-Take együttes zenélt. A 

szomjas emberek szomjukat tudták csillapítani finom 

szászvári borral. A felvonulók sem 

panaszkodhattak, üdítőt és pogácsát kaptak, no meg 

tyúkszemet a sok tánctól!  
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2007. szeptember 1. óta 7 település: Vékény, Kárász, Magyaregregy, Szalatnak, Köblény, 

Máza és Szászvár tanulói, összesen 301-en járnak intézményünkbe, ahol 16 osztályban 22 

nevelő foglalkozik velük.  
A diákok közül 249-en tanulják a nemzetiségi német nyelvet, 135 

tanuló ismerkedik az angol nyelvvel. 

Diákjaink közül 149 a bejáró, őket 4 falugondnoki, illetve  

iskolabusz szállítja naponta az intézménybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSENY EREDMÉNY 
A 4. osztályosoknak meghirdetett 

„Agytekergő” elnevezésű 

műveltségi vetélkedőt Komlón rendezték meg. Itt 

Deák Kitti I., Papp András III. helyezést 

ért el. 

Iskolánk csapata. - I. helyen végzett. 
Tagjai: Deák Kitti, Kinczli Gergő, Kőszegi 

Krisztián, Sőre Fanni és Tanner Martin voltak  

A gyerekek tanító nénije Agócsiné Császár Éva.  

A „Sétáló Ki mit tud?” elnevezésű, osztályok közötti versenyen Komlón - 23 csapat közül – 8. lett a 8. a 

osztály. A tanulókat Pölczmanné Békés Katalin osztályfőnök készítette fel és kísérte állomásról 

állomásra a verseny napján. 

„8 állomáson teljesítettünk feladatot, melyek gyakorlati és tesztfeladatok voltak. Az  

állomások: Tűzoltóság 

Rendőrség 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Védőnői Szolgálat 

Erdészet 

KIES (Komlói Ifjúsági Segítő Egyesület) 

Városszépítő Egyesület 

Múzeum 

Összesen 375 pontot gyűjtöttünk. 3 db könyv volt a jutalmunk. A múzeumban 

olyan ügyesek voltunk, hogy ezért még külön oklevelet is kaptunk. 

Mindenki jól érezte magát a versenyen.” 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI ADATOK:  

 

 

 

 CSE 

SZER  SZER 

 
 

Egy szó a megfejtés. Mi az? 

Betűrejtvény 1. 
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A 8. év elején a tanmenetben szerepel egy tánciskola, mely felkészít 
bennünket a Koszorúcskára. 
A táncok időpontja hétfőre és csütörtökre esett, 14:00 órától-
15:45-ig tartott, ami után az iskolabusz vitt minket haza. 
A felkészülésünk a tornateremben Toláczi József tánctanár 
segítségével történt. 
Ez idő alatt 14 táncot tanultunk, melyek: 
Magyar táncrendből: 

-csárdás 

-ugrós 

-gólya 

 
 

 

 

 

Szalon táncrendből: 

-bécsi és angolkeringő 

-polka 

-slow-fox 

-foxtrott 

 

 

 

Latin-amerikai 

táncrendből: 

-tangó 

-rocky 

-twist 

-samba 

-rumba 

-cha-cha-cha 

A bemutató bál (Koszorúcska) 2007.12.08-án a tornateremben 18 órakor volt. 
A bálon a zenét a Winkly együttes szolgáltatta. 
 

Faragó Réka és Merk Johanna 

 

 
 

 

Mi az első dolgod reggel, 

amikor belépsz az osztályba? 

A Hangosan köszönök mindenkinek. 

B Azonnal odamegyek a barátaimhoz 

C Leülök a helyemre 

 

Szívesen lennél az osztály  

szóvivője? 

A Persze,hiszen én vagyok  

    mindig a középpontban. 

B Nem hiszem,talán lennének 

    nálam ügyesebbek is… 

C Nem, mert nem akarom, 

    hogy mindenki rajtam röhögjön, 

    ha elszúrok valamit. 

Számold össze, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet!! A 18. oldalon megtalálod a válaszaid 

alapján leírható jellemzésedet. 

 

 

 

Az órán hirtelen megszólal  

 a mobilod mit teszel? 

A Kit érdekel…felveszem! 

B Kinyomom és reménykedem, 

    hogy a tanár nem vette észre! 

C Elvörösödöm , és bocsánatot kérek. 

 

Az osztályból az egyik fiú bulit tart. 

Téged is meghív? 

A Persze, én nem maradhatok 

    ki semmilyen buliból! 

B Lehet, attól függ ki az … 

C Á , kizárt! 
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Szászvár községnek több mint 35 éve van zenekara. Az Úttörőzenekar 1969. 

szeptember 1-jén alakult, Auth Vilmos karnagy vezetésével. Azóta sokminden történt 

 

A zenekar fennállásának több mint 35 éve alatt sok fúvóstalálkozón vett részt, csak 

hogy a legfontosabbakat említsük: 
    - a '70-es években a Járási Úttörő Kulturális Versenyeken, 

    - 1980-ban a III. Komlói Úttörőzenekari Találkozón, 

    - 1990-ben a VIII. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Fúvószenekarok Találkozóján, 

     -2000-ben pedig a IV. Nemzetközi Balatonfelvidéki Fúvószenekari Találkozón, 

Veszprémben. 

A zenekar több éve rendszeres látogatója a 

Pécsváradon lebonyolított Gyermek- és 

Ifjúsági Fúvószenekarok Fesztiváljának, 

valamint a Szekszárdi Pünkösdi 

Fesztiválnak. 

A többször nevet és karnagyot váltott 

zenekar több "arany" minősítést ért el, 

legutolsó oklevelét (nemzetközi "bronz" 

diploma) épp 2000-ben. 

Több ízben vállalt külföldi szerepléseket, 

a németországi Tübingenben, az ausztriai 

St. Radegundban, illetve Szerbiában, 

Zrenjaninban (Nagybecskerek). 

 

A zenekart 1993 óta vezető Marócsik Dezső az utóbbi években a zenekar repertoárját 

felújította, a magyar és német indulók, polkák mellett helyet kaptak a szórakoztató darabok, 

filmzenék is. 

 

2004-ben, a zenekar fennállásának 35. 

jubileuma után a Szászvári Ifjúsági 

Fúvószenekar új neve Szászvári 

Fúvószenekar lett. A szászvári iskola 

igazgatása alól az újonnan megalakult 

Szászvári Fúvószenekari Közhasznú 

Egyesület irányítása alá került, ezzel 

további lehetőségeket kapott hangszer- és 

kottaállományának bővítésére. 

2004-től a zenekar évente két nagyobb 

önálló koncertet tervez; tavasszal egyet, 

amin az egész iskolai tanév időszakában 

gyakorolt darabok hangzanak el, illetve 

november végén, a szintén a zenekar által 

szervezett Katalin-bállal egybekötve. 

 

A 2005-ös év végén, már az iskolai téli szünetben egész napos CD-felvételre került sor. 5 

hónap múlva, 2006 májusában, a tavaszi koncerten mutattuk be a felvételt. Ugyanebben az 

évben - hosszú idő után ismét - sikerült megvalósítani egy zenekari tábort. A zenekar a Fadd-

dombori üdülőben töltött 4 napot. 

 

2007. április 15-i bejegyzés a honlapunkról: 

„Örömmel jelenthetjük be, hogy a Szászvári Fúvószenekar 2007. április 13-án, pénteken a 

WASBE nemzetközi minősítésén 85 ponttal ARANY diplomát kapott. Ezzel zenekarunk 

belépett a Fúvószenekarok Világszövetségébe. A koncert a Szászvári Sportcsarnokban volt 

megrendezve, köszönjük mindenkinek, aki eljött, reméljük, jól szórakoztak. Továbbá 

biztosítunk mindenkit, hasonló színvonalas előadásokat hallhatnak tőlünk a jövőben is, 

mellyel hozzájárulunk Szászvár és környéke kulturális életének színesítéséhez.” 

 

Augusztus 13–tól 16–ig zenekari táborban voltunk,Szálkán. Újítottunk műsorunkon és 

készültünk a novemberi Katalin-bálra. 

Várunk minden lelkes zeneiskolás fiatalt, hogy a zenekar utánpótlása 

zökkenőmentes legyen! 

Weboldalunk:  www.szaszvarifuvosok.hu 
Ács András és Tombor Zsuzsa 

8.osztályosok 

http://www.wasbe.com/
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2007. IV. 8-2007. X. 3 

 

 
Csapatok: a döntőben 10 csapat volt:   

 -4 Szászvárról (mi) 

  -4 Baksáról 

  -2 Pécsről 

 

A négy szászvári csapat: 

- zenÉSZek (8. o): Ács András; Bálint Ármin; Kollár Levente 

- Zöld Kapanyányi Monyók (8. o): Menyes Georgina; Merk Johanna; Németh Gergő 

- Mecsek Gyöngyszemei (6. o): Csemez Vivien; Csősz Flóra; Mezei Anna 

 -Mecsek Gyöngyikéi (7. o): Béczi Ildikó; Ripl Dóra; Teleki Laci 

 

A feladatok: A vetélkedés képfelismeréssel indult, ezt követően egy feladatlapot kellett 

kitölteni, majd két játékos feladat következett, a csomóírás és az activity - a feladványok 

pedig a Mecsek állat- és növényvilágából kerültek ki. A záró feladat egy plakát elkészítése 

volt.  

 

Helyezések:       I. : Zöld Kapanyányi Monyók 

   II.: zenÉSZek 

  III.: Mecsek Gyöngyikéi 

   V.: Mecsek Gyöngyszemei 

 

Nyeremények: - első helyezett: bicikli; 10 000 Ft-os Adidas-utalvány; egynapos belépő 

a sikondai Wellness Hotel és Strandfürdőbe (garantált); póló 

(garantált); prospektusok (garantált) 

 - második helyezett: 10 000 Ft-os Adidas-utalvány; egynapos belépő a 

sikondai Wellness Hotel és Strandfürdőbe (garantált); póló (garantált); 

prospektusok (garantált) 

- harmadik helyezet: 5 000 Ft-os Adidas-utalvány; egynapos belépő a 

sikondai Wellness Hotel és Strandfürdőbe (garantált); póló (garantált); 

prospektusok (garantált) 

 

Külön köszönet:  Katos tanárnőnek, mert felkészített; 

Gábornak, mert elvitt és hazahozott (a bringákkal együtt) 

  

 

A nagy „finálé”: A plakátkészítést 15 perces szünet követte, majd az eredményhirdetésre 

került sor. Amikor megtudtuk, hogy 90 pontot gyűjtöttünk, 5 ponttal megelőztük a mögöttünk 

lévő csapatot, vagyis elsők lettünk, örömujjongásba törtünk ki. 

A vitrinben .megtekinthető a serleg meg az oklevél. (A többi jutalom személyes tulajdonunk 

lett. A kerékpárral már a bukást is kipróbáltuk!) 

 

Honlap (akit érdekel): Google.hu-n rákerestek, hogy: Mecsek gyöngyszemei a Jakab-hegytől 

a Völgység-patakig vetélkedő, és ott az elsőre rákattintotok. 

 
NéGer 8.a osztály  

Vetélkedősorozat   
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A Szászvár S. E. serdülő focicsapatáról írok egy 

rövid bemutatót. Olvashatóak lesznek az 

eredmények, a játékoskeret és a csapathoz fűzött 

remények is. 

Az idei évben az a cél, hogy a csapat a 

Megyei I. osztályban serdülő csoportban 

a legjobb 10-ben végezzen. 

Tavalyi évben a bajnokság 3. helyét 

értük el. Ezután azért lett a 10. hely a cél mert 

8 játékos is „kiöregedett”. 

A csapatban 5 fő ’92-es, 3 fő ’93-as, 8 fő ’94-es, 

3 fő ’95-ös és 3 fő ’96-os születésű gyerek 

játszik. Ha ezt a 92-es korhatárhoz viszonyítjuk 

reális lenne a 10.hely.  
A tavalyi bajnokságban a 3. hely mellett 

nálunk volt a gólkirály is, Borsos Dániel 

személyében. 

Az idei évben a csapatnak 3 győzelme , 1 

döntetlenje és 7 veresége van. 

 
 

 

Heti 3 edzés van. Edzőnk Miklós Balázs, akinek 

Szigeti István segít. 

Hétfőn az edzéseket Balázs tartja, szerdán 

Szigeti István, pénteken pedig mindketten 

jelen vannak az edzésen. 

Általában minden edzésen 20 fő feletti a 

létszám. 

Az egyesület és a játékosok nevében is 

kérek mindenkit, hogy az utánpótlás és a 

felnőtt mérkőzésekre egyaránt gyertek el 

és biztassatok minket. 

Ez biztos segítene a csapatnak! 

A mérkőzések minden második héten 

Szászváron vannak és 9:30-kor 

kezdődnek. 

Remélem, a beszámoló elolvasása után 

megjön a kedvetek a focihoz és a 

szurkoláshoz! 
Kasper Zoltán 

7.b 

 

 

 

  

 

 

 

 

Iskolánkban idén november 21-én volt a német szavaló 

verseny házi fordulója. A tanulók a következő 

korcsoportokban indulhattak.:  

 

Minden korcsoportban verssel illetve prózával lehetett 

jelentkezni. Nemcsak a picik, de a nagyok is nagyon 

izgultak a nyelvi labor ajtaja előtt. A verseny két részletben 

zajlott: az ötödik órában 1-4. osztályosok, a hatodik órában 

pedig az 5-8. osztályosok adták elő megtanult verseiket 

illetve szövegüket nemet nyelven. A zsűri iskolánk németet 

tanító nevelőiből állt. Az eredményhirdetésre egy délutánt 

kellett várnunk. Másnap a harmadik óra után tudtuk meg, 

hogy kik képviselik iskolánkat az vásárosdombói német 

vers- és prózamondó versenyen decemberben. 

  A 7-8. osztályosok közül nem jutott tovább senki. 

- 1-2. osztály 

- 3-4. osztály 

- 5-6. osztály 

- 7-8. osztály 

 

Vásárosdombón 

a következő helyezéseket érték el tanulóink: 

Kelholt Judith (6. b) II. hely, felkészítő tanára: Pölczmanné 

Békés Katalin;  

Futó Bettina (6. a) III. hely, felkészítő tanára: Bede Csabáné. 

1-2.o.:Strehle Janneck Mark Ilia 

Jakab András 

Vidács Péter 

3-4. o.:Blézer Balázs 

Kincses Evelin 

5-6.o.:Kecse Ábel 

Kelholt Judit 

Nyisztor Eszter 

Prózák: Orsós hajnalka 

Futó Bettina 
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 KÖNYV  SZÍNHÁZ  MOZI  

 

A Gyűrűk Ura-hivatalos filmkönyv 

Hivatalos útmutató az évtized 

filmtrilógiájához. A könyv egyfajta főhajtás a 

háromrészes filmsorozat előtt. A gazdagon 

illusztrált útikalauz elvezet a kulisszák mögé: a 

színpompás fényképeken megelevenednek a 

különböző helyszínek, a szereplők, a 

szörnyetegek és a bámulatos kosztümök, sőt a 

forgatás színhelyei és maga a stáb is. Mindezt 

számos interjú egészíti ki, melyekben 

megszólal Peter Jackson rendező és az összes 

fontos szereplő. Érdekfeszítő részleteket 

olvashatunk az öt éven keresztül tartó 

munkálatokról, az ötlet megszületésétől kezdve 

a tervezésen át egészen a forgatásig, és 

egyedülálló bepillantást nyerhetünk abba, 

hogyan is készült a filmtrilógia. 

 

MOZI:  

 Megy a gőzös: 

Ivaros egy kis állomás, 

valahol Magyarországon. A 

helyi lakosok, élükön az 

állomásfőnökkel el vannak 

foglalva a maguk kisszerű 

intrikáival, hatalmi harcaival, 

jelentéktelen ünnepeivel, 

koccintgatásaival. Ebbe a 

közegbe tör be a szó szoros 

értelmében az Országos Ügy, 

egy díszvonat képében, mely 

a legfőbb nemzeti ereklyét 

hordaná körbe. Csakhogy 

közbeszólnak a véletlenek, a 

helyi intrikák, és a gőzös, a 

csendőrökkel, a cigány-

vajdával és annak családjával, 

valamint a páratlan ereklyével 

a disznóólban köt ki. Ezzel 

kezdetét veszi az őrületes 

kavarodás, melyben minden a 

visszájára fordul. Az ereklyét 

elkártyázzák, a vajda 

gyönyörű lánya szerelmes 

lesz, az állomásfőnök kezéből 

kisiklik az események 

irányítása, hogy egy mulatós, 

kártyás, részeges éjszakán 

teljessé váljék a kavarodás. A 

kivételes ereklye elmerül a 

hullámokban, de ezt mindenki 

igyekszik eltitkolni, letagadni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécsi Nemzeti Színház 
( új bemutató) 

Hippolyt, a lakáj- zenés 

vígjáték három felvonásban. 

Az előadás időtartama kerek három óra. 

Zseniális alakításokkal és rendezéssel nézhetitek 

meg a Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínházában 

 

 

Értékelés (Szembenézhetsz a valósággal!) 

A –Szervezőbajnok 

Főszereplő vagy az osztály életében! Te mindenből kihagyhatatlan vagy. Nem érdekel, hogy mit 

gondolnak rólad mások, keresztülviszed az akaratodat, és mindig mindenhol ott vagy! 

B –Született csapatjátékos!! 

Nem ragaszkodsz ahhoz, hogy mindig a tiéd legyen az utolsó szó, és akkor sem bánkódsz, ha 

kimaradsz egy-egy összejövetelből. Ha megkérnek valamire osztálytársaid, szívesen segítesz. 

C –Magányos harcos!! 

Nem foglalkoztat az osztály közösségi élete, és nem szeretnél hangadóvá válni. Van egy kisebb 

baráti köröd, és neked ez éppen elég. A zajos bulikat kerülöd, de sajnos a hangodat is ritkán 

hallatod. 
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A Karácsony története 

Majdnem kétezer évvel ezelőtt élt Izrael 

egyik kis városában, a galileai Názáretben, 

egy leány, Mária. Egy éjjel megjelent előtte 

Gábor arkangyal és bejelentette neki, hogy 

tervei vannak Istennek a Mária számára, ő 

lesz majd Isten Fiának az édesanyja. Mária 

megijedt, de az angyal megnyugtatta, hogy 

igaz, amit mond, és úgy helyes.  

Nemsokára férjhez ment Mária Józsefhez, és 

amikor a király bejelentette, hogy vissza kell 

menni arra a helyre, ahol születtek, mert 

népszámlálás lesz, együtt mentek a 

Jeruzsálemhez közeli Betlehembe. Amikor 

megérkeztek késő este Betlehembe, Mária 

érezte, hogy eljött ideje, hogy megszülessen 

a gyermek, de már nem volt hely a számukra 

sehol. Végül sikerült behúzódniuk egy 

istállóba, és ott született meg a kis Jézus. 

Bölcső nem volt, helyette a jászolba 

fektették az újszülöttet. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Egy közeli mezőn pásztorok legeltették a 

juhaikat, és egy angyal jelent meg előttük 

mondván, hogy egy közeli istállóban 

megszületett az Isten Fia. Amikor a pásztorok 

ott találták a kisdedet a szüleivel, tudták, hogy 

az angyal igazat mondott. 

Három bölcs is tudta, hogy itt az ideje a 

Messiás megszületésének, és amikor látták a 

csillagot a betlehemi istálló fölött, tudták, hogy 

az a jele annak, hogy ott is fogják megtalálni. 

Amint ott látták a kis Jézust Máriával és 

Józseffel, térdre borultak előttük és 

ajándékokkal halmozták el őket. 

 

1. Egy terület átlagos időjárása. .. 

2. Úszólábú háziszárnyas, mája külföldön is keresett exportcikk. . 

3. A vadrózsa szúrós felszíni képződménye. . 

4. Fehérvirágú erdőszéli cserje. . 

5. Ez a védett madarunk látható az öt forintos pénzérménken. . 

6. Hazánk legnagyobb termetű házas csiga faja. .. 

7. Világosszürke vulkánikus kőzet. .. 

8. A leghosszabb szélességi kör. . 

9. Ilyen a házilúd és a házikacsa csőre. . 

10.Tapadókorongos szemtelen rovar.  

11. Város a Tisza és Maros találkozásánál.  

12. A kökény szúrós oldalága. . 

13. Kora tavaszi hagymás növényünk.  

14. A halak légzőszerve. . 

15. A cserebogár lárvája.  

16. Kitines fedőszárnyú kerti bogárkártevő. .. 

17. Homokbuckás alföldi tájunk.  

18. Északi szélesség 23.50 

19. Hazánk nyugati szomszédja. .. 

20.A földigiliszta testén található sötétebb, vastagabb gyűrű, itt vannak a peték.  

21. Villámgyors rovarevő hüllő. . 

22. Történelmi városunk a Duna partján, itt található a Suzuki gyár. 

23. Határfolyó hazánk déli részén.   

A három betűhalmaz három 
logikailag összetartozó szót 
rejt. Mi ez a három szó? 
 

 

 

LPEGEKODFÉ 

AOSDÁSVUSZ 

ÁSÓGPOFTL 
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 (A számokat tartalmazó négyszögekbe ne írj betűt!- csak a sorszámot jelzik!)  
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A HÁTRALÉVŐ IDŐSZAK: 
A téli szünet január 2-ig tart, 3-án 

(csütörtökön) A  héttel kezdünk. 

Az első félév vége: 2008. jan. 18. 

Félévi bizonyítvány: január 25-ig 

Farsangi bál: febr. 16. (szombat) 

Egészségnevelési nap: febr. 24. 

(szombat) 

Tavaszi szünet: márc. 21-től 31-ig 

Kiss György-nap: ápr. 29. (kedd) 

Országos mérés (a 4., a 6. és a 8. 

évfolyamon): május 28. (szerda) 

Ballagás, tanévzáró ünnepély: június 14.  
 

Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság Felelős kiadó Diákönkormányzat 

Szerkesztőbizottság: Szabóné Sabacz Ágnes, Lép Jánosné, Tombor Zsuzsa 

 
Csütörtökönként fogászati szűrésre 
jártunk. Minden héten másik osztály 
volt beosztva, akinél problémás fogat 
találtak, azoknak kezelésre kell 

járniuk.  

A rejtvények 

megfejtését  

január 4-éig lehet 

leadni. A megfejtők 

között jutalmat 

sorsolunk ki. (A Szerk.) 

Az iskola honlapja: 

www.szaszsuli.hu 
címen érhető el. Képeket és 

fontosabb információkat találsz 

itt.  

Érdemes néha rákattintani! 

http://www.szaszsuli.hu/
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