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1. évfolyam 1.szám. 2021. január  

  

Köszöntő! 

Kedves Olvasóink! 

Bemutatkozik az iskolaújság! 

Kiosztjuk a PIROSLAPOKAT, de nem büntető jelleggel. 

Reméljük, hogy újságunk mindenkinek elnyerte a tetszését. 

Ha szeretnéd, hogy megjelenjen az alkotásod (versed, regényed, 

könyvajánlód), akkor csatlakozz te is hozzánk, várunk szeretettel! 

/A szerkesztőség/ 

 

 

Szerkesztők: Berki Henriett, Vad Viktor, Perge Dzsesszika, 

Farkas Viktória Judit, Mozsár Jázmin Tóth Dorina, Szűcs Míra, 

Lakatos Pál Gyula, Varga Vivien, Szekeres Dominik, Dancza Milán   

Felelős kiadó: Kállai-Nagy Anita  
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Szereplők: 

 

 

Daniel Seavey:  

21 éves vagyok, énekes, táncos, zenész és dalszöveg író, 9 fajta hangszeren tudok játszani, 

ezeken kívül focizok ,,Remélem Párizsban megtalálom életem szerelmét,, 

 

Corbyn Besson:  

21 éves vagyok, imádok énekelni, táncolni, dalszöveget írni és zenélni, de ezen kívül 

imádok focizni és gitározni, zongorázni ,,Vajon meglátom őt?” 

 

 Jack Avery:  

21 éves vagyok, szeretek énekelni, táncolni, zenélni, dalszövegeket írni, zongorázok, 

gitározok mind a két fajtán, amikor időm van, focizok a fiúkkal ,,Várom a kalandokat, főleg a 

Párizsit, amit kitalálunk!,, 

Zach Herron:  

19 éves vagyok, imádok énekelni, vagyis mindazt, amit a banda, de főleg azt szeretem, ha 

focizunk ,,Kaland vágyó vagyok, imádom felfedezni a földet,, 

 

Jonah Marrais:  

22 éves vagyok, vagyis a legöregebb a bandában , imádok énekelni, zenélni, dalszöveget 

nem szeretek írni, mivel egy kicsit komolyabb vagyok, mint a többiek, ezért alig jön az ihlet, 

de azért táncolni szeretek ,,Remélem, Párizs megihlet,,  
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Szimonetta Thompson: 

 18 éves vagyok, énekes, zenész, táncos vagyok, ezen kívül focizom és van 2 nagyon jó 

barátnőm, akik mindig mellettem állnak, ahogy én is mellettük , hobbiként csinálom még a 

korizást ,,Várom a Párizsi utat, mivel a ,,szerelem városát” „látogatjuk meg a lányokkal” 

 

Alexis Wood:  

19 éves vagyok, énekelek, táncolok, dalokat írok és zenélek is, imádok röplabdázni, néha még 

beállok kapusnak Szimonnak ,,Hűha, el se hiszem, hogy Párizsba utazok ahol......,, 

 

Isabell Collins: 18 éves vagyok, énekelek, dalszöveget írok és zenélek, röplabdázom, 

ahogy Alexis ,,Párizs a kedvenc városom gyönyörű és csodálatos egy város”  

 

-1.rész-  

 

Szimon   

Olyan gyorsan, de lassan telt el ez a nyár is! Alig hiszem, hogy jövőre 19 leszek! De még nem 

szabad agyalni ezen, mivel születésnapom alkalmából a lányok elvisznek Párizsba, alig hittem 

a fülemnek! A ,,szerelem városa,, milyen jó lehet ott!- Gondolataimat egy kopogás szakította 

meg!  

- Szia, Kicsim! Összepakoltál? Kell még valami?- kérdezte anya  

- Szia, anya! Nyugi igen, és nem kell semmi, ami csak kellett, bepakoltam! - válaszoltam  

- Jól van! - Alexis anyukája fog titeket kivinni a reptérre! Úgyhogy 1 órád van elkészülni!  

- Oksi!- Annyira fogtok hiányozni!- sétáltam anyához, és erősen megöleltem!    

- Te is nekünk, kicsikém!- mondta anya - Na de készülj, csini legyél, hátha talizol a 

szerelmeddel! - mondta anya nevetve.  

 -Köszi, anya! Szeretlek! - Válaszoltam kacagva és elindultam a fürdő felé! 20 perc után-  

Végre elkészültem és felvettem egy egyszerű, de csini ruhát! 10 perc után lementem és láttam, 

hogy Isabell áll az ajtóban, mivel már itt voltak! Ja, mindig én készülök el legkésőbb, de nem 

baj, ez van, legalább találtam egy tök jó szettet!   
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 Isabell -   

 

Már vagy 20 perce várok Szimonra! Mi tart ennyi ideig neki? Vajon tudja, hogy itt 

vagyunk?  Vagy megint bolondozik, ahogy néha szokott?  Gondolataimat egy dübörgés 

szakította meg, vagyis jön végre Szimon! Amikor lejött, elköszönt az anyukájától és 

indultunk!  

-Na végre, Szimon! Mi tartott ennyi ideig?- kérdeztem nevetve. 

Hahah..naon vicces vagy! –Na, de milyen a szettem?- Kérdeztem kacarászva.  

- Nagyon jó!-A pasik oda lesznek érte!- Válaszolt nevetve. - Na de induljunk, mert lekéssük a 

gépet!  

-Oksi! Indulhatunk!- mondta Szimon! 

 

 -Reptéren-   

 

-Na, lányok! Készen álltok? - kérdezte anya könnyes szemmel. 

 -Jajj, anya! Ne aggódj! - öleltem meg.  

-Rendben, de menjetek! Le ne késsétek a gépet!  

-Oksi! Szia, anya! Szeretlek! – köszöntem. Anya a lányokat is megölelte és elindultunk a 

repülőhöz. 

 

 -Másfél óra után-   

 

Alexis -   

 

Végre itt......végre Párizsban vagyunk! El ne felejtsem! Van VIP jegyem a Why Don't We 

következő koncertjére! Remélem, Szimon örülni fog! Gondolataimból az emlegetett szamár 

szakított meg   

-Héj, Alexis, mehetünk?- Kérdezte tőlem Szimon.  

-Aha! 5 perc és jön értünk egy taxi!- válaszoltam Szimonnak. 

 -Akkor hajrá!- mondta Szimon.  

Fél óra várakozás és utazás után odaértünk a szállodába. Elfoglaltuk a szobánkat. 

Kipakoltunk és mire berendezkedtünk, beesteledett. Ezért Szimon csinált vacsorát és utána 

lefeküdtünk.  
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Másnap reggel hallottam, hogy valaki a konyhában matat, volt egy érzésem, hogy Szimon 

lesz az, mivel ő szokott a legkorábban kelni. Miután megreggeliztünk, elmentünk felfedezni 

Párizst. 

 Ez a nap is gyorsan eltelt, és kb. a telefon tárhelye is megtelt a sok képpel, amit a lányokkal 

csináltunk. 
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Tóth Dorina 
Nélküled 

 
Első fejezet 
 
Május volt az a hónap az életemben mikor, minden fenekestül felfordult az életem. 

Utáltam, mikor egyik pillanatról a másikra váltak el a szüleim és el kellett költöznünk 

egy nyolcadik kerületi kertvárosba. Mondhatni a május rabja lettem.  

Az egészben egy pozitívum volt, ami pedig a környék szépsége. Órákat tudok 

eltölteni csak sétálással a kerületben vagy a Duna-parton, én voltam a legboldogabb 

ember, mikor itt találtam a lelki megnyugvást. 

Imádom, mikor a Duna mossa a partot, néha a lábamhoz érve, visszaadva egy kis 

reménysugarat az életembe, hátha vissza tudom magam rázni abba az állapotba, 

ahonnan el kellett jönnöm. Imádtam, mikor ilyenkor a barátaimmal sétáltam a 

városba.  

Bár az a pillanat, mikor szürkületben a kékre és lilára festett égbolt alatt sétálok 

haza, ahhoz az érzéshez szinte semmi sem fogható. 

Itt még barátokat sem próbálok keresni, hisz beszippantott volna az az érzés, amit 

akkor érzek, mikor csak magányra és egyedüllétre vágyom. Semmi másra csak a 

tücskök ciripelésére vagy a levelek zörgésére. A természet illatára. 

Sokszor belegondolok, milyen lehet külső szemlélőként belegondolni egy ember 

történetébe. Vajon mi a háttértörténete, és mi teszi ilyen bánatossá és miért? 

Mi történt vele, a mosoly mögött látják a fájdalmat is? 

Ez a kerület tipikusan az, ahol száz mámoros csók csattan el, házibulik tömkelege 

lepi el a kerületet, és megannyi kapcsolat születik. Nyáron az ember mindig változik 

egy kicsit belsőleg, de külsőleg nem igazán. 

Hisz nem akarok közeget váltani, semmiért se. Legszívesebben maradnék a régi 

közegemben. Hisz ott már volt masszív baráti köröm is. Pedig a házunk a környékkel 

együtt gyönyörű. Az egyetlen pozitívum, hogy csodás és imádok ide a világ elől jönni. 

A kerület végén van egy hosszú garázssor, ebben a legszebb, hogy ezek tetejét egy 

kicsi domb nőtte be. Gyönyörű lehet itt csillagokat nézni, bár felesleges lenne 
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egyedül felmászni oda. Bár, ki tudja, egyszer feltétlen meg kell, nézzem. Már teljesen 

sikerült áthoznunk mindent, így meg kell barátkoznom a tudattal, hogy itt kell, leéljek 

még másfél évet. 

Nekem sokkal boldogabbnak tűnt ez a környék, de mégis jobban kötődtem ahhoz 

a városhoz, ahhoz a helyhez, zajos volt minden. Folyton pezsgett a szemem előtt a 

város. A péntek estéket külön azzal töltöttem, hogy a város zajait néztem, vagy 

éppen az arra járó embereket figyeltem.  

Itt, ha kinézek az ablakon, néha elhalad a ház előtt egy villamos, az út után egy kis 

közösségi tér fákkal körbevéve, a park után pedig egy kisebb játszótér. Ezek után 

erdő, ha ezen az úton megyünk, végig találunk egy befordulót, ami szinte már kihalt. 

Itt kezdődik az erdő, ami már az első alkalommal is belopta magát a szívembe. Innen 

az egész kerületet be lehet látni, sőt ha fentebb haladunk, a Duna is befér a 

látószögünkbe. 

Mindig szerettem volna az az ember lenni, aki megtalálja magát olyan dolgokban, 

amitől ki tud teljesedni, sőt világ életemben szerettem volna gitározni, de amikor gitár 

került a kezembe csak néhány percig, pengettem rajta, de nem különösebben 

foglalkoztam vele. Bár imádtam, mikor a papám zenélt nekem, akkor még elragadott 

a varázsa, de mióta meghalt, nem akartam már gitározni. Tehát egyedül a 

zenehallgatás maradt meg az életemben, így akárhova megyek, a leghűbb társam a 

fülhallgatóm, így volt ez most is, felszálltam a villamosra és a fülembe tettem a 

fehéren virító fülhallgatóm, elindítottam a nagyrészt popzenékből lejátszási listám, 

igazából csak háttér zenének szólt a fülemben, hisz a beszélgető emberek jobban 

felkeltették a figyelmem, vagy a fákat néztem. Igazából nem vagyok egy szociális 

ember, miért is lennék? Nem ismerek itt senkit, viszont a nyárzáró házibulira el fogok 

menni, csak egy okból. Mert meg szeretném ismerni a leendő osztálytársaim. Meg 

semmi értelme, annak hogy elsőre mindenki személyisége egyszerre csapjon meg. 

Meg a környék tinédzseréit is fel kell térképeznem, esetleg barátokat szereznem.  

Leszálltam a buszról, majd odaértem mama lakásához. Csak néhány dologért jöttem. 

Meg egyébként is pár házzal arrébb lakik apa. Akivel semmi kedvem találkozni. Hisz 

ő az az ember, aki költözést akar. 

Hiányzik a város azon része, ahol én is éltem, semmi sem próbált nyugodt lenni. Tele 

volt gondokkal, millió meg egy problémákkal teli tinédzserrel. Akik nagyrészt meg 

tudtak érteni. Akkor is, ha sokkal nagyobb problémákkal küzdöttek, mint egyszerű 

magányosság. 
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A lakásba lépve még egy kisebb zacskóval találtam magam szemben. Fóliába 

tekerve éreztem a sütemény illatát. Mellette egy boríték, ebben a borítékban régi 

fontos emlékek voltak. Olyan, mint például ahol a legjobb barátnőmmel majdnem az 

egész fejünk csokoládé borította. Azt hiszem, hogy fagyit ettünk. Egy kép, amin épp 

kilencéves voltam, és a szülinapi tortám előtt ültem. Az akkori "barátom" ölelt át. 

Ez a fiú sokat jelentett nekem, például minden reggel az iskola előtt várt, hogy kézen 

fogva sétáljunk be a suliba. És mennyire szerettem, addig, míg nem talált egy nálam 

szebb lányt, a népszerűtlen barna hajú lányt egy szőke vékony lányra cserélte. Azóta 

nem voltam szerelmes. Annak ellenére, hogy tizenöt voltam, mikor szakítottunk 

nagyon fájt, annak ellenére is, hogy akkor nem éreztem akkora lelki fájdalmat, 

megszakadt tőle a szívem. 

-Hanna, hoztam még neked pár dolgot - szólt édes hangján mama. Egy gitártartó, 

láthatóan nehéz volt, így gondolom a tartalmát is nekem adta. Mellé még néhány 

evőeszköz a sütés-főzéshez. Fakanalak és néhány szedőkanál, és grillezéshez 

szükséges dolgok. Mama kinyitotta az ajtót, én pedig gitárral a hátamon elindultam 

lefelé a lépcsőn. Ahogy jobban megnéztem a zacskót, még adott egy füzetet és pár 

zöldséget a kertből. 

A lépcsők szép lassan fogytak az emeletekkel együtt, egyből a földszinten találtam 

magam. Kiléptem az öreg vasajtón és a villamos megállóba vettem az irányt. Ahogy 

felszálltam a járműre, felmutattam a telefonomban lévő bérletet és a villamos 

hátuljába indultam. A fülembe tettem a fülhallgatóm, majd elindultam hazafelé, a 

fülemben szinte bömbölt a zene. Egész végig a tájat néztem, nem igazán akartam 

tudni miért kaptuk a gitárt. Hisz anya nem, én pedig alig tudok a hangszeren játszani. 

De ki tudja, lehet a nyár utolsó heteit ennek gyakorlására szentelem. 

Még mindig ezer érzés kavarog bennem, miért nem apa költözött el? Pedig több 

héten keresztül ecseteltem neki, néha bőgve, hogy itt szeretnék maradni. Hát nem 

ment, legalább is ő így döntött. Úgyhogy ő maradt a mamáétól pár utcára lévő 

lakásban. A mostani házunk hiába szebb, nekem mégis a régi otthonom marad az 

életem. 

Lassan már vissza is értem a nyolcadik kerületbe, nem sokat vártam, hogy 

leszállhassak, a mellékutcában döntöttem úgy, hogy inkább sétálok. Szükségem van 

arra, hogy kiszellőztessem a fejem. Akkor is, ha volt elég teher a vállamon, szó 

szerint. Plusz még az is hozzádobott egy kalappal, hogy mellé még volt nálam egy 

óriási szatyor tele mindenféle étellel. 
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A kulcsom a zárban, a konyhát milánói illata töltötte be, anya szokásosan főzött. 

Csodálkoztam volna, ha nem épp étel illatát éreztem volna. 

Miután ettem, a tányérom a mosogatóba tettem és egy fura érzés kerített hatalmába. 

Gitározni akarok, nem is akármit. I still do! A lépcsőn felfelé szökdécselve ennek a 

Why don't we zenének dúdoltam a szövegét. -I still do, love you hate you.- szobám 

ajtaját behajtottam leültem és a laptopomon rákerestem az akkordjára. Hiába 

hónapokkal ezelőtt volt, hogy kezembe vettem a gitárom, tetszett, hogy megint 

szabad vagyok… 

 

Folytatása következik…. 
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Szűcs Míra:  
Orni és Ormi 

 

 
 

1. fejezet 
A láda  

 
Sajnos a nyári szünetből már csak 2 hét volt, úgyhogy Ormi és Orni a nagyszüleiknél 

töltötték az utolsó előtti hetet.  

- Ormi, gyere! Le fogjuk késni a vonatot!- mondta türelmetlenül Orni.  

- Jól van, megyek már! - üvöltötte ki és kiszaladt a kocsihoz. 

- Na, végre! Öt percünk van, Apa! Taposs a gázra!  

Sikeresen odaértek. A vonaton a kalauz leszidta őket. 

- Enyje, enyje… - Mit képzeltek?  Fél órát várunk rátok? Na, most rögtön felszállni! - szólta le 

őket a dühös kalauz. 

- Elnézést, uram! - szólaltak meg halkan az elefánt lányok és utána gyorsan elfoglalták a 

helyüket.  

Ormi ült az ablaknál. Már majdnem ott voltak, amikor egy furcsa kopogás hallatszott. mintha 

jégeső esett volna.  

- Nézd, Ormi! Kőeső! - mutatott az ablakba. 

- Hogy micsoda? Kőeső? De hisz ez…. - mondta volna Orni, de a mögöttük ülő néni a szavába 

vágott. 

- Lehetetlen! Ugye? Először, amikor fiatalabb voltam, én is ezt hittem tulajdonképpen, azt, 

hogy meteor. De utána magyarázták el, hogy ez egy Lork eső, ami azt jelenti, hogy az 

alakváltó visszatért. Bizonyára ti is tudjátok, hogy az alakváltó egy földönkívüli uralkodó. Elég 

veszélyes! - fejezte be a hosszú regényt és folytatta az újságolvasást.  

- Hogy micsoda? Lork eső? Az alakváltó visszatért?- kérdezték ijedten az információkkal 

bombázódott elefántok.  
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- Kedves utasaink! Megkérjük önöket, hogy ne essenek pánikba. Egy 10 percig meg kell 

őrizniük nyugalmukat, mert a vonat a Lork esőben nem indulhat útnak! Jó utazást! - 

Hangzott a kalauz mély hangja. 

- Orni elővette a könyvét és elkezdett olvasni. Ormi példát vett róla és ő is elkezdte „darálni” 

a betűket. Az olvasással hamar elteltek a percek, úgyhogy csak annyit vettek észre, hogy a 

vonat elindul. Végre odaértek és vállukra, hátukra vették a cuccaikat.  

- Sziasztok, lányok! Hadd segítsek! - fogadta őket kedvesen nagyi. 

- Szia, Mama! Szia, Papa! - köszönt Ormi és Orni és megölelték őket. 

Az autóban útközben a programokról és a nyári szünetről meséltek egymásnak. 

-Na, végre itt vagyunk! - kacagott fel papa és kinyitotta a zárakat. 

Mikor beértek, Ormiék egyből beugrottak a puha ágyba. 

- Gyerekek, mit kértek vacsorára? - kérdezte Mama a lányoktól? 

- Palacsintát! Vágták rá egyszerre. 

Ormi segédkezett a pakolásban, amíg Orni kipakolta a motyókat. 

- Szóval kell bele tej, tojás liszt… - sorolta Ormi a hozzávalókat. Mikor már sütötték, Ormi 

dobott egy palacsintát. Végül kisütötték az összeeset.  

- Ormi, gyere! Papa is! - hívogatták őket a konyhából.   

Ormiék bemajszoltak vagy 5 palacsintát.  

Vacsora után mentek fürödni.  Este alvás előtt még egy kicsit  tévét néztek és aludtak egy jó 

nagyot. Reggel kakasszóra ébredtek. Megreggeliztek és felöltöztek. 

- Lányok! Van kedvetek eljönni a velem a farmra? Addig Mama megfőzi az ebédet. 

- Én benne vagyok! - mondta Orni. Ormitól egy bólintás volt a válasz.  

A farmon volt mit aratni. Na meg persze meg kell etetni állatokat is. 

-Gyere, Orni! Kezdjük a paciknál! - mondta az ól felé tartó Ormi! 

Szóval kb. eltelt 1 óra, mire végeztek. De nagyon jót mulattak. Negyed egyre már otthon is 

voltak. Az ebéd húsleves volt pörkölttel. Ebéd után ettek egy kis muffint és nyaflakekszet.  

Délután elmentek a boltba a mamájukkal. A Penyóban vettek egy csomó mindent. Köztük 

volt a kedvenceik, az űrcsoki és túró rudi. Vacsorára gyorskaját gondoltak. 

-Mama! Vegyünk fagyasztott sültkrumplit és hamihambit! -tette elé Ormi. Ormi is egy 

bólintással jelezte, hogy vegyék meg.  

A boltossal sikeresen végeztek. Otthon elkezdték sütni a krumplit.  

-Ormi, gyere olvasni! Ez egy tök jó könyv -mondta Ormi, és a kezébe vett egy nagy könyvet.  
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Vacsora után mentek fürdeni és fogat mosni. Végezetül beugrottak a jó puha ágyba, és este 

beszélgettek. Másnap reggel Ormi és Orni korán kelt, mert kimentek a piacra. 

-Jó reggelt, Orni!  

 - Neked is! - mondták a félálomban lévő elefántok.  

Reggelire falatkákat ettek tonhallal. Mellé pedig finom kakaót szürcsölgettek. 

- Mama, elmegyünk a piacra, hozunk ebédhez valót - Szólalt meg Orni, és felvette a cipőjét.  

- Gyere, Ormi! Vedd fel a cipőd! - tette hozzá. Útközben megbeszélték a dolgaikat.  

- Ormi…- kezdett bele –Kimegyünk ma is a farmra? 

- Most bent lehetnénk a házban és süthetnék sütit. Mama is eljönne.  

- Jó ötlet! Én bennevagyok! 

Mivel a piac közel volt, hamar oda is értek. Elsőnek a zöldségeshez mentek és vettek 

paradicsomot, paprikát. Utána még vettek friss tojást. Mivel szeretik a gyümölcsöket, így az 

alma se maradhatott ki. 

-Jó napot! 1 kg vegyes almát szeretnék! Zöldet és pirosat!- mondta Ormi és az almákra 

nézett. 

- Tessék! - nyújtotta az almát a piaci árus. 

- Gyere, Ormi! Menjünk haza! - sürgette az éhes Orni.  

Otthon megcsinálták a tojáslevest és a lecsót.  

- Mama, ez nagyon finom! - mondták a család tagjai. Ormiék repetáztak az ebédből.  

- Papa, Mama! Egy kis szünet után kimegyünk a farmra?- kérdezték egyszerre a lányok. 

-Persze!- válaszoltak a mosolyogva. 

Természetesen Orniék felkészültek. Így gyorsan elindulhattak. A táskába raktak almát, 

innivalót, zűrcsoki, könyvet stb.  

-Gyertek, lányok! Elindulunk – jelentette ki papa és beindította az autót. 

Mikor odaértek, az elefántlányok egyből berohantak a házba. Lepakoltak is elvettek egy 

kosarat. 

- Lányok, hova mentek? - kérdezte Mama.  

- Szedünk barackot! - vágták rá egyszerre.  

- Ormi, nézd milyen szép érettek! 

- Igen, tényleg - válaszolta - finom. 

Szedtek egy csomó barackot és vagy 2 kosár te is volt.  

-Gyere, Orni! Csináljunk lekvárt!  
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Orni bólintott egyet és megfogott egy kosarat.  

A konyhában előpakoltak.  

-Tessék, itt a dzsemfix! - tette le Ormi elé. Egy olyan 10 percig kavargatták, amíg jó nem lett.  

- Kóstold meg, Ormi, ez nagyon finom! - mondta Orni és belenyomta a lekváros kanalat Ormi 

szájába. 

- Ez tényleg nagyon jó lett - bólintott.    

Mikor ment volna Orni a mosdóban, a lépcsőre lett figyelmes.  

- Vajon mi van a padláson? - kérdezte magában és továbbsétált. Miután végzett, mesélt 

Orminak a padlásról. 

- Igen, szerintem nézzük meg! - szólalt meg és a lépcső felé vette az irányt. Az út nem volt 

hosszú, viszont a padlás kicsit poros volt. Gyorsan kapcsoltak világítást. 

- Azta, Ormi! Nézd ezt a sok cuccot! - mondta Ormi, de Orninak egészen máson akadt meg a 

szeme. A fényben megcsillanó aranyládán.  

- Ormi, mi az, amit annyira….Aztaaaa! - kiáltotta el magát, mikor meglátta a ládát. 

- Vajon mi van benne? - szólalt meg egyszer csak Ormi.  

- Nem tudom. Nyissuk ki! - vágta rá.  

-Oké, miért is ne! 

A ládában az értékes cuccon kívül volt egy aktatáska és jelmezek. 

- Nézd, ezek nem akármilyen jelmezek. Ezek papa és a barátja régi titkosügynöki ruhája. És az 

aktatáskában pedig gyűrűk? És ezt nem akármilyen táska, az egy profi titkosügynök táska.  

Nézd még olyan vezeték nélküli fejhallgató is van benne - hadarta Orni.  

- Pontosan! Hozzuk le! Bármikor jól jöhet! - kuncogott Ormi.  

Szóval levitték a cuccokat és az asztalra rakták. A papájuk megengedte, hogy hazavigyék. Sőt 

mesélt nekik egy-két történetet.  

- Gyertek gyerekek! Ma grízes tészta lesz a vacsora - mondta Mama és felmutatta a 

baracklekvárt. Ormi elkezdett TV-zni és időközben Orni is csatlakozott. Mivel elfelejtették 

megenni az űrcsokit, így tévénézés közben majszolták el.  

- Gyertek, kész a vacsora!  - szóltak Papáék. 

- Nagyon jó lett a lekvár Ormi! - mosolygott rá Orni.  

Vacsora után vettek egy jó habos fürdőt. Másnap reggel bemajszolták a kakaós csigát és 

támadt egy ötletük.  

- Mama, elmegyünk a boltba! Csinálunk ma slime-ot. - mondták egyszerre.  
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- Jól van, menjetek! - mosolygott rájuk Mama.  

Mikor hazaértek, egyből elkezdték a slime készítését. Kellett hozzá: habitapi, víz, borax, 

ragasztó, színezék stb. Utána elpakoltak és végre megebédeltek. Délután mindenki 

társasozott. Mikor megunták, sütöttek sütit. Egy nagyon finom almás pitét csináltak a piaci 

almából. Vacsorára pitét ettek és mentek aludni.  

Kakasszóra ébredtek és gyorsan felöltöztek. Reggelire tojást és kenyeret ettek. Délelőtt 

olvasgattak ebédig. Az ebéd finom paradicsomos húsgombóc volt, a leves pedig 

gyümölcsleves.  Egy kis pihenő után Mama megszólalt 

- Ma menjünk el színházba! - jelentette ki és felmutatta a jegyeket.  

- Perszeee. Mehetünk! - vágták rá az elefántlányok.  

Szóval vittek táskát és útnak indultak. Az út nem volt hosszú. Az előadás nagyon jó volt. A 

szünetben elmajszoltak egy sós ropogit, és mellé ittak egy-egy forró csokit. 

- Köszi, Mama! Nagyon jó volt! - mosolyogtak rá.  

Mikor visszaértek, papával csináltak tejbegrízt. Addig mama tévézett. A vacsora nagyon 

finom volt és utána kimentek a térre a szivárvány szökőkúthoz. Még tettek egy nagy kört, és 

mentek haza. Másnap reggel már vonatra szálltak. Otthon aludtak egy jó nagyot. A héten 

még moziztak és mentek a boltba. Holnap NAGY nap.  

 

Folytatása következik…. 
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Mit jövendölnek neked a csillagok az év első hónapjára?  

 

Kos   

A hónap elején az erő – azaz születési uralkodó Marsa – még önnel van, de a hónap második hetére 

elhagyja önt. Ennek ellenére érezni fogja a feszültségkeltő hatását, hiszen továbbra is nehéz 

fényszögben áll: a tavaly év küzdelmei tovább folytatódnak. Ám lassacskán egyre inkább az anyagiak 

terepére helyeződnek a dolgok, és január végére végül is oldódni, megoldódni látszik a helyzet. Ha 

kitartóan munkálkodik, többet ér el, mintha kötözködővé válik. 

Bika    

Sokáig húzódozott attól, hogy zseniális ötleteit megvalósítsa. De most végre a jegyébe lépő Mars 

találkozik az extravagáns Uránusszal: a tettek mezejére léphet! Ez az esztendő sok téren a 

megvalósulás idejét hozza el önnek, mert végre feladja attól való ódzkodását, hogy az előtérbe merjen 

kerülni. Ehhez segítséget ad a Mars mellett a retrográdból haladóvá váló Uránusz is a hónap közepétől. 

Addig se tétlenkedjen azonban, hanem szerezzen be mindent, amit szükségesnek vél a nagy 

fordulathoz! 

Ikrek  

Születési uralkodója a Plútót közelíti, ezért a gondolatai egyre mélyenszántóbbá válnak. Sok 

mindenre ráébredhet, amit eddig elfedtek ön előtt, vagy átértelmezhet múltbeli eseményeket, melyeket 

a zajló időben nem tudott jól feldolgozni. Akár valamilyen kutatómunkába is kezdhet: ez azért is jó, 

mert segít elfeledtetni önnel a felesleges rágódásokat, a mindig vissza-visszatérő panaszos 

gondolatokat. Ne kutakodjon azonban olyan dolgok után, amelyekhez semmi köze. Ne legyen 

féltékeny! 

Rák   

Túl van egy nehéz időszakon a párkapcsolatát illetően, és most végre itt az ideje, hogy stabilizálja a 

dolgokat. Ha van is még néhány tisztázatlan kérdés, esetleg régi dolgok újra meg újra felütik a fejüket, 



16 
 

akkor is ön már inkább előre nézzen! Ami múlt, elmúlt, és most már inkább a közös ügyekre, azokra a 

dolgokra koncentráljon, amiben sikerült megegyezésre jutnia a kedvesével. Ez akkor is igaz, ha az 

elmúlt év nem békülést, hanem szakítást hozott önnek. Ez esetben az új kapcsolatra koncentráljon! 

Oroszlán  

A kapcsolat házán áthaladó Jupiter és Szaturnusz kettős hatása a nagy változások idejét hozza el a 

párkapcsolatába. Egyrészt a nagy távlati lehetőségeket, másrészt a súlyos kötelességeket. Egy 

kompromisszumos döntés hozhat sikert és jó lehetőséget nem csak a párkapcsolat, de másféle 

nyilvános kapcsolatai terén is. Közéleti szerepet vállalhat, magasabb egzisztenciális létformába 

kerülhet, mások szemében fontossá válhat. Hatalomra is szert tehet. 

Szűz  

Ön eddig is a munka hőse volt, de mostantól még annál is többet kell dolgoznia. Ha már nem bírja 

erővel és energiával, akkor pedig ideje lenne szellemibb síkra terelnie ezt a többet vállalást. Elvállalhat 

egy magasabb pozíciót, de legalábbis irányítójává válhat a kollégáinak. Egyszer és mindenkorra le 

kellene számolnia azzal a tévhitével, hogy mindennel személyesen önnek kell foglalkoznia. Erősítse 

bizalmát, ossza meg a tapasztalatait! 

Mérleg  

Egy nehéz időszakon van túl a családi életét, az otthonnal kapcsolatos dolgait illetően, s bár nem 

minden baj múlt el egy csapásra az Újév beköszöntével, mégis sokkal kedvezőbb évre számíthat. 

Energikusabb, kreatívabb, vállalkozóbb kedvű, sőt, akár szerelmesebb is lehet! De vigyázat: most még 

egy könnyű, pillanatnyinak hitt kaland is tartóssá válhat. Ha ön szingli, akkor ennek csak örülhet. Ha 

van már kapcsolata, akkor gondolja meg, mibe vág bele, elveszíthet mindent. 

Skorpió  

Sok változást hoz ez az év immár nemcsak a kapcsolatát, de az otthonát, a családját érintően is. Ideje, 

hogy komoly döntéseket hozzon az ingatlanját illetően is: remek év lesz ez, ha költözni, felújítani 

szeretne, vagy családot akar alapítani. De bármit is tervez, ehhez a kezdő lépéseket most kell 

megtennie! Az újévi fogadalmakat hát vegye nagyon komolyan, és bármit is tervez, avassa be a társát 

is a dolgokba. Szükség lesz az összefogásra! 
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Nyilas  

Bár az anyagi ügyek-bajok nem múltak el teljesen, de ön változékony jegy révén, hajlamos lehet 

idővel feladni a harcot. Nem is baj: a nagy bajok elmúltak, a maradék pedig részben magától is 

megoldódik. Most ideje szellemibb dolgokkal foglalkozni: ha képes elrugaszkodni a földtől, az „égben 

járásának” lesz visszahatása a földi dolgaira is. Elsősorban a gondolkodásmódján kell változtatnia, s az 

emberi kapcsolataira is többet kell alapoznia. Regényírásba, blogolásba is kezdhet. 
 

 

Bak  

Az elmúlt évben jól megalapozta annak a lehetőségét, ami idén jön el az ön számára: hogy az élete 

anyagi alapjait megvesse, avagy még jobban megerősítse. A nagy szerencsebolygó mostantól 

támogatja önt e téren, igaz, hogy a Szaturnusz gátjai miatt semmit nem ad olyan könnyen, de nem is 

engedi azt sem, hogy azt ön könnyedén elvesztegesse. Remek időszak ez ingatlanbefektetésre, 

vállalkozásra, vagy bármilyen hosszú távú pénzügyi elköteleződésre, szerződésre. 

Vízöntő  

Már az elmúlt karácsonyon megcsaphatta önt annak a nagyszerű érzésnek az előszele, hogy most 

végre eljön az ön ideje. Az ünnepek, az év végi sürgő-forgó hangulat miatt azonban még nem juthatott 

el a beteljesülésig. Mostantól azonban önnek áll a zászló: új, magasabb pozícióban kezdhet el 

dolgozni, vagy, ha nem elkezdheti álmai állásának a megkeresését. Mivel pedig ön rendkívül 

öntudatos és kedveli az egyéni utakat akár vállalkozóvá, vagy egy újdonság feltalálójává is válhat. 

Halak  

Nagyon sikeres évek állnak ön mögött, ez az esztendő azonban több csendességet és elmélyülést 

kíván meg öntől. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen el kellene vonulnia a világ elől, de az biztos, hogy 

több magányosságra és elmélyülésre lesz szüksége mostantól. A szervezete is igényli a leállást: jobban 

oda kell figyelnie az egészségére. Remek időszak ez valamilyen hosszú távú kezelés, 

egészségmegőrző kúra, szanatóriumi látogatás megkezdésére. 
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Januárban ünneplő külföldi hírességek  

 

-Justin Timberlake 

-Kerry Washington  

-Harry Styles 

-Bradley Cooper 

-Diane Keaton 

-Joe Flanigan 

-January Jones 

-Clancy Brown 

-Marilyn Manson 

-Kristin Cavallari 

-Christian Bale 

-Mariska Hargitay 

-Kirstie Alley 

-Jim Carrey 

 

 

Magyar színészek, énekesek műsorvezetők, akik a hónap szülöttei 

 

-Eszenyi Enikő  

-Barabás Éva 

-Esztergályos Cecília  

-Nagy Feró 

-Oláh Ibolya  

-Tabáni István 

-Jakupcsek Gabriella 
 

https://www.mafab.hu/people/bradley-cooper-8556.html
https://www.mafab.hu/people/diane-keaton-273307.html
https://www.mafab.hu/people/joe-flanigan-158688.html
https://www.mafab.hu/people/january-jones-8999.html
https://www.mafab.hu/people/marilyn-manson-32165.html
https://www.mafab.hu/people/kristin-cavallari-185262.html
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Dalajánló 

Little Mix:Love Me Or Leave Me 

CNCO: Mi Medcina 

Jetlag: Égen át 

Azahriah: Viszlát, nyár akusztikus feldolgozás 

Azariah, Hundred Sins: Comical TRAGEDY  

Ava Max - Kings & Queens / Királyok és királynők  

Shawn Mendes-Wonder 

 

 

Filmajánló   

 

-Az utolsó srácok a Földön  

-Egy kutya négy útja 

-Mogyoróvaj sólyom  

-Ebgondolat  

-Oroszlánkirály  

-Hiányzó láncszem  

-Nyúl Péter  
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Rajzfilm ajánló  

 

-Így neveld a sárkányodat 1, 2.3 rész  

-Kis kedvencek titkos élete  

-Hópihe 

-A kis vámpír  

-Hotel Transylvania 1,2, 3 rész  

-Jégvarázs 1,2 rész  

-Bandita a patkány  

Könyvajánlás         

/Minden könyv megtalálható az iskola 

könyvtárában/ 

 J.K:Rowling: Bogár Bárd meséi 

 J.K. Rowling: Legendás állatok és megfigyelésük  

   J.K. Rowling: A kviddics évszázadai - Tudor Hushpush

   Leiner Laura: A Szent Johanna Gimi 1-8 rész 

   Rick Riordan: Percey Jackson-sorozat  

   Wanda Coven: Garabonci Gréti-sorozat 

   Astrid Foss: Hóhercegnők  
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   Bosnyák Viktória: Elképesztő! 

   Csukás István: Berosált a Rezesbanda 

Brallier &Holgate: Az utolsó srácok a Földön 

 

 

 

 

 

 

 

Mozsár Jázmin: 
Szent Johanna Gimi könyvajánlója 

 

A Szent Johanna Gimi egy sorozat a mai fiataloknak. Róluk szól és nekik.  
A regények során a Rentai Renáta szemszögéből ismerhetjük meg gimnázium négy izgalmakkal 

teli évét. Ez a francia tagozatos iskola nem egy átlagos hely, mert ez a „nagybetűs hely”, ahová 
legszívesebben minden tinédzser járni szeretne. Azonban annak ellenére, hogy mi nem járunk oda, 
mégis azonosulni tudunk a szereplőkkel.  

A könyvekben szereplő padokban ülő diákok között megvannak a tipikus karakterek: a stréber 
Reni, a melegszívű, de butácska Virág, a menő fiú, aki minden lány álma vagyis Cortez és még 
sorolhatnám.  

A regény fő történetszála a gimin kívül, az alakuló tini szerelem. A sok csalódás, reménykedés, 
vágyakozás.  

Ezeken kívül rengeteg humor, vicc, amitől még a legkomolyabb emberek is megeresztenek egy 
kis mosolyt.  

A nyolckötetes sorozat magával ragad bárkit, mert együtt nevetsz, sírsz a szereplőkkel. Látod a 
fejlődésüket, a felnőtté válásukat. Tapasztalatot szerezhetsz a jövőre nézve.  

Személy szerint két éve imádtam ezt, a sorozatot. Két éve követem Leiner Laura munkásságát és 
ezt volt tőle az a regény sorozat, amiben magamra ismertem néhány helyen. Ajánlom minden 
hetedikes, nyolcadikos lánynak, fiúnak egyaránt, mivel én hatodikban olvastam, szóval még a 
hatodikosoknak is.  
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Viccek  

 

A sárkány egy páncélos lovaggal találkozik. 

 - Micsoda pechem van - sóhajt fel - már megint egy konzerv!  

 

- Apu! Mi az a kolibri? 

- Az egy.....különleges halfajta. 

- Hal? De hát itt azt írják, hogy a kolibri virágról virágra száll. 

 - Látod, most már azt is tudod, hogy milyen ügyes! 

 

Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 

- Tanár úr kérem, a közlekedési tábla. 

- Na, ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla? 

- Úgy, hogy ki volt rá írva: Vigyázat, iskola! Lassítson! 
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Pistike elkésik az iskolából reggel. A barátja megkérdezi tőle: 

- Te, miért késtél el ma reggel? 

Erre Pistike: 

- Egy focimeccsről álmodtam, de hosszabbítás volt és tovább kellett aludnom... 

 

 

Lakatos Pál Gyula, Szekeres Dominik 

A barátság! 

Palkó király 

Dodó király  

A legrosszabb karantén teszt után 

Csaptak egy bulit, de nagyot ám. 

Reggel felköszöntött apukám, 

hogy  vigyem le a kutyám, 

feljöttünk a sétálás után,  

és megittuk a reggeli kávénkat bután. 

Tedd a kezed a homlokomra.  

Úgy érzeted, mintha lázam volna. 

El is küldtek Covid-tesztre,  

nem mehetek most már meccsre.  

Szép dolog a barátság, ezek után  

Ne csodálkozz, ha nézek rád nagyon bután, 

Óvod, félted egészségem,  

De legközelebb szólj előre, kérlek szépen! 
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Hogyan dobd fel az outfited? 

Te is gondolkoztál már azon, hogy hogyan dobd fel az outfited? Vagy 

csak valami egyedire vágysz? Ezen az oldalon néhány tippet fogsz 

látni.  

  

1.  Nyakláncok, karkötők  

Ha már harmadjára veszed fel ugyan azt a nadrágot és pulóvert, 

kicsit unalmas lehet.  Egy sötétebb 

vagy fekete farmerhez így ősszel 

nem mutat rosszul egy lila esetleg 

piros pulóver. Emellé egy fekete 

nyaklánc igen jól mutat. Ha pedig a 

karkötőféléket nézzük, akkor egy 

fekete scrunchie is tökéletes. 

 

2. Övek és sapkák/fejrevalók 

Az előző példát nézve minden farmerhez jól 

mutat egy öv. Az lehet bármilyen. Őszre nem 
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muszáj téli sapkát, így elég csak egy vékony is. A lilához megint 

csak jó a fekete. Nyárias időszakra mondjuk egy világos farmer és 

egy fehér pulóverhez egy fehér hajpánt illetve hajcsatok is jól 

mutatnak. Ha van valami jól mutató fülbevalód, azt is felveheted, 

vagy ha rövidnadrágba vagy akkor pedig egy bokalánc 

is jól mutat.                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


