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Kis csapatunk április 8-án reggel 8:05-kor indult
útnak Lengyelországba. Szünetekkel együtt 10
órát vett igénybe a buszozás. Mivel még korán
volt, sokan alvásra kény-szerültünk. Kisebbnagyobb megszakításokkal figyeltünk a tájra.
Gyönyörködtünk Szlovákia havas hegycsúcsaiban.
Kitty nem meglepő módon kispárnája
társaságában átaludta az eseménysorozatot.
Mikor felébredt, tájékoztattuk róla, hogy már
elhagytuk a határt is. Odafele háromszor
tartottunk
szünetet.
Mikor
beértünk
Częstochowa városába, mindenki izgatottan
várta a fogadtatást. Ölelésekkel köszöntöttek
minket. Öten hazamentek a házigazdáikkal, öten
pedig elfoglalták a hotelszobájukat egy három
csillagos szállodában.

Az első napot az iskolában egymás megismerésével
töltöttük. Az első feladat az volt, hogy kihúztunk egy
nevet a résztvevők közül, és első látásra lerajzoltuk.
Utána 2 perces szemtől szembeni beszélgetés, azaz
gyorsrandi volt a lengyel, horvát és spanyol diákokkal.

A kolostor,
ahol magyar
pálosok
szolgálnak
A világhírű
Fekete
Madonna
ikon

A sétálóutca egyik „lakója”

Az 53
templom
egyike
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Bemutattuk a mini vállalkozásainkat, az iskolát és egy társadalmi vállalkozást. Mi a Nem adom fel
Alapítványról tartottunk előadást. Meglátogattuk az Oczami Brata Alapítványt, amely Downszindrómás felnőttek foglalkoztatását, fejlesztését végzi. Húsvéti dekorációt készítettünk velük. Páran
meglátogatták a Jasna Góra Kolostort. Olasz önkéntesek is jöttek az iskolába. Ők hajléktalanoknak
segítenek Częstochowaban. Olasz kifejezéseket tanítottak nekünk, és megbeszéltük, hogy milyen
tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki önkéntes legyen, és tudjon segíteni másokon.
Blind date
(Vakrandi)
mini
vállalkozás
Downstage
(Előtérben a
Downosok)
mini
vállalkozás

Az iskolai programok után, mindenki a szabadidejét tölthette. Volt, aki a befogadó családjával, és volt,
aki pedig a külföldi diáktársaival volt ez idő alatt. Közös bevásárlásra indultunk, aztán pedig egy tóhoz
sétáltunk. A spanyol lányokkal és befogadóikkal néztük meg a Jasna Góra kolostort, majd csatlakoztak
a spanyol, lengyel és horvát fiúk is. Egy kiadós KFC után egy pubba mentünk, ahol a helyi focicsapat
mérkőzését tekintettük meg, később bowlingoztunk. Mikor már hazaindultunk volna, összefutottunk a
többiekkel, és körülbelül 30-an elmentünk egy clubba, ahol együtt táncoltunk és énekeltünk. A
búcsúvacsora után visszamentünk bowlingozni a spanyol lányokkal és befogadóikkal, mert nagyon jól
éreztük magunkat az előző este. Dávid nagyon jól bowlingozik, nem tudtuk legyőzni Vikivel és
Martinnal.
Pénteken Krakkóba utaztunk busszal. Az ablakból
láttuk, hogy rossz lesz az időjárás. Leszállás után
sokan vettek esernyőt, melyből az eladók remek
profitot szereztek. Először ellátogattunk a Wavel
Székesegyházba. Rengeteg más csoport is volt ott,
vigyáznunk kellett egymásra, nehogy lemaradjon
közülünk bárki. Angol idegenvezetőt kaptunk, aki
nagyon jól beszélte a nyelvet, csak sajnos
túlságosan gyorsan beszélt ahhoz, hogy mindent
megértsünk. A Wavel Székesegyházban több püspököt és királyt temettek el. A templom előtt van

egy óriási csont,
amelyhez
egy legenda is
kapcsolódik,
miszerint a csont
sárkánycsont.
Ebből
érthető,
hogy miért volt
minden árusnál
sárkány figura.
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Volt 1 szabad
óránk, amikor Nikivel próbáltuk megtalálni a
megfelelő
hűtőmágnest a Posztócsarnoknál. Ez idő alatt kb.
100-szor
megfagytunk,
de
megérte.
Miközben
vándoroltunk,
a bódék között összefutottunk magyarul beszélő
emberekkel,
ami igazán felemelő érzés volt. Vettem egy
borzalmasan
rossz teát, amit miután kihűlt, ki is dobtam. Olyan
pizzériában
ebédeltünk, ahol mi készíthettük el a feltéteket. Jó
nagy adagokat
kaptunk. Szerencsére Kitty meg tudta enni az
összes pizzát!
Megtapsoltuk a templomtorony trombitását, aki
óránként
zenél. Olyan, mint egy élő kakukk a kakukkos
órában. Egy
szó mint száz, nagyon emlékezetes volt a
kiruccanás
Krakkóba, viszont nagyon elfáradtunk, szóval nem
mentünk utána sehova, mert másnap egyébként is nagyon korán keltünk.
Április 13-án reggel 6-kor
indultunk haza a hoteltől.
Bepakoltuk súlyos csomagjainkat, és érzékeny búcsút
vettünk lengyel társainktól. Út
közben megálltunk, hogy
meglátogassuk az auschwitzbirkenaui koncentrációs tábort
és múzeumot. Először az
Auschwitz I-et, azaz az első
tábort
látogattuk
meg.
Vásároltunk könyveket (még
magyarul is volt!) albumokat,
képeslapokat, szövettáskákat.
Aki pedig vásárolt,
az
kaphatott egy ingyen kávé
kupont is. A kávézás után
nagyon komoly biztonsági
ellenőrzésen
mentünk
át.
Leellenőrizték a jegyeinket,
átvilágították a csomagjainkat,
még az öveinket is le kellett
venni. Ezután megnéztük a
barakkokat, a gázkamrát, a
krematóriumot, a kivégzőfalat,
az akasztófákat, és még a
börtöncellákat is.
Miután
végeztünk, átmentünk Auschwitz II-be, azaz Birkenauba, a második táborba. Ez egy nyitott,
140 hektáros részen sok barakkból és romokból álló tábor, ahol sok sin van, mivel ide hozták
vonattal a foglyokat. Nagyon hasznos volt ez a kirándulás, mert ezzel is gyarapodott a
történelemi tudásunk. Nagyon megrázó, de mégis hihetetlen volt, hogy amit csak könyvekből
és filmekből láttunk, most élőben is átélhettünk. Az egyetlen rossz az volt, hogy nagyon hideg
volt, és mindenki nagyon fázott az ott töltött 4 óra alatt. A buszon az első 10 perc után a
csapat bealudt. Az első pihenőnél ébredtünk fel és megkaptuk a feladatot, hogy írjuk össze az
élményeinket. Fél 8-kor értünk vissza a sulihoz, ahol mindenkit várt 1-1 családtagja, hogy
hazavigyék új élményekkel gazdagodott csemetéiket. Tanárnőéknek köszönjük a sok
segítséget és azt, hogy rész vehettünk ezen az utazáson.
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„Véleményünk szerint, a csoportunk jól összekovácsolódott / összefagyott. Sofőrünk,
Andi figyelemmel kísérte az utazásunkat és megmentette az életünket egy veszélyes
helyzetben. Velünk nevetett és
izgult. Reméljük legközelebb is
Ő visz minket. Köszönünk neki
mindent!”
„Tetszett, hogy mindig
csoportban dolgoztunk. A
legjobb az volt, amikor Chinese
whispers-t játszottunk.”
„Azon lepődtem meg,
hogy
a
lengyelek
nem
nyomkodják
állandóan
a
telefonjaikat.”
„Azt sosem felejtem el,
amikor együtt táncoltunk és
énekeltünk 30-an az egyik
éjjel.”
„Meglepő volt, hogy a
lengyel emberek mennyire nyugodtak, és hogy mennyire szabálykövetőek. Például a piros
lámpánál sosem mennek át az úton, ezek mellett örömmel töltött el a sok gyorsétterem, és a
gyönyörű gyors autók.” (meg a szép lányok… a szerk.)
„Nagyon örülök, hogy a Bednarek családnál tölthettem ezt az egy hetet. Maximálisan
segítőkészek, aranyosak voltak. Nagyon jó barátság alakult ki. Nyáron jönnek hozzánk
Budapestre.”
11.a: Czakó Petra, Czirják Kitty, Majsa Judit, Vladovits Dávid
11.c: Aradi Viktória
11.d: Csontos Martin, Házi Kristóf, Hegyi Nikolett, Oprendek Bálint, Tárnok Viktória
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Május

20-án

az

European

Initiative

keresztény

szervezet

vendégeként 9 egyetemista diák érkezett iskolánkba Kaliforniából
és

Hawaii-ról.

Kb.

200

diákunkkal

találkoztak.

Az

alábbi

élménybeszámolóban olvashattok arról, hogy mi történt egész nap
a Díszteremben.

Meeting Americans
When I heard that we would meet Americans I became very excited.
I imagined the whole situation and I started to plan the conversation
(of course nothing was as easy as I had planned it). I couldn't sleep
before the „Big Day”. I was waiting for it so much but on the other
hand I was scared. I knew that I was shy and because of this I was
afraid that I would make pronunciation or grammar mistakes. I also
heard that it's a Christian group and that was the information I
needed. I'm also a Christian and I was really looking forward to the
day.
Finally the big day came. When I saw them first I was very excited.
First they showed us a kind of presentation about American food.
They were so calmn and funny! Next we had to dance. We didn't have
enough space so it was a bit embarrassing but very cool. We also
tried the Hawaiian dance. At the end of the first lesson they played
a drama for us. It was quite interesting.
In the fourth lesson we met again. We had to be in small groups. Two
American girls, Maya and Clio sat down to our group. They were very
kind. About ten minutes later they started to talk about God and
other Christian topics. I think my teammates didn't wanna talk about
these things but I was very interested in this. They told us a few
stories and asked us about school and our lives. I was really
embarrassed when I had to talk so my face was always red, but the
main thing is: I ENJOYED IT SO MUCH! 

Bianka Vivien Bódi, 9.d
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In the photo there are two American girls: Maya Richert and Cleo Florencia. There are
also 5 other girls from the 9.ny class: Dóra Szabó, Bianka Bazsó, Bianka Bódi, Klaudia
Árvai and Klaudia Hegedűs.
Gyárlátogatás Szerencsen
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SZALAI REBEKA A KARATE VILÁGBAJNOKSÁG
3. HELYEZETTJE!
Szalai Rebeka, 11.a osztályos tanuló részt vett az idei WSKA-n (World
Shotokan Karate-Do Association), a Karate Világbajnokságon, melyet
Portugáliában rendeztek meg. Rebeka már több nagyobb versenyen is
részt vett és ért el eredményt, például Európa bajnokságon 1. helyezést, a
tavalyi magyar bajnokságon 1. helyezést, és az idei Vb-n 3. helyezést ért el
csapatban, kumitében (harcban).
Megkérdeztem őt, hogy hogyan készültek fel, milyen is volt ez a verseny,
kikkel mérkőztek meg, és milyen nehézségek árán érték el ezt a helyezést.
Rebeka beszámolója következik.

-Közösen részt vettünk válogatott edzőtáborokban, illetve én külön
edzettem Krepsz Jánossal, az edzőmmel.
Szerdán délután indultunk repülővel, éjfélre érkeztünk meg Portugáliába.
Csütörtökön délelőtt volt a helyszínen egy edzésünk, utána csapatosan
elmentünk városnézésre, Lisszabonba.
Pénteken a saját korosztályomban indultam, ez kadet korosztályú (16-17
év) kata verseny volt, ami annyit jelent, hogy formagyakorlatokat
mutattam be, továbbá volt egyéni kumite is, amin sajnos háromszor
kiléptem a küzdőtérről, ezért leléptettek, és az ellenfelem nyert.
A következő napon a junior korosztály (16-20 év) jött, ott csapat
kumitében indultunk, és itt értük el a 3.helyezést. Walesiekkel, csehekkel
és amerekaiakkal mérkőztünk meg, az utóbbiaktól kaptunk ki.
Vasárnap igazából már csak felnőtt korosztályú versenyek voltak, azokat
figyelemmel kísértem.
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- Rebeka folytatja a felkészülést a további versenyeire, nagyon sok sikert
kívánunk, és óriási gratuláció az eddigi elért eredményeihez neki és a
felkészítő edzőjének!!!

Lukács Lili, 11.A
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Fejet a vödörbe!
A halloween eredete egészen a római időkre nyúlik vissza. Amikor a
rómaiak elfoglalták a mai Nagy-Britannia és észak-Franciaország
területeit,

a

kelták

ősi

hagyományai

keveredtek

a

rómaiak

szokásaival. A kelták egyik legszentebb ünnepe a Samhain volt,
melyet napisten tiszteletére rendeztek, és amelyik egyben az újév
(November 1.), valamit a sötét és hideg évszak kezdetét is
jelentette.
Ezen a napon a kelták megköszönték a napistennek az éves termést,
és mert úgy hitték, a holtak ekkor vándorolnak át a túlvilágra,
állatáldozatokat mutattak be a sötétség és halál istene előtt. Úgy
tartották, hogy a holtak kikelnek sírjaikból, hogy új testet találjanak
maguknak, ezzel esélyt kapva egy új életre. Talán éppen emiatt a
kelta újév előestéjén - október 31-én - a papok tüzet raktak, melynek
parazsából reggel minden családnak adtak, hogy otthonaikban ők is
tüzet gyújthassanak, elűzve ezzel a gonosz szellemeket. Jelmezek,
cukorka, édességkövetelés. Egy könyv szerint a kelták ijesztő
jelmezeket viseltek, hogy a bolyongó szellemek őket is szellemeknek
nézzék, és így ne essen bántódásuk. Mások édességekkel próbálták
megbékíteni a rémeket.
A középkori Európában a katolikus papság átvette a helyi pogány
szokásokat, és arra buzdította a híveit, hogy járjanak házról házra
jelmezben, és követeljenek apró ajándékokat. Ez a hagyomány később
keveredett több egyéb római ünneppel is, mint például a holtak
emléknapjaival, a februári feralia és parentalia ünnepével és a
gyümölcstermést köszöntő Pomona-nap szokásaival. Ez utóbbi kelléke
volt a halloween ünnep mai formájában fontos szerepet játszó alma
is.
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Az ünnep főként a skót, ír, valamint walesi közösségekben maradt
fent, a kivándorlók azonban magukkal vitték ezt a hagyományt ÉszakAmerikába is, ahol az egyre nagyobb népszerűségre tett szert.
Később – az amerikai kultúra részeként – a világ számos részén
elterjedt, és az utóbbi pár évben meglepően kedveltté vált NyugatEurópában is. Maga a halloween szó mindenszentek előestéjét jelenti,
amely az angol “All Hallows Eve” kifejezés rövidített alakjából alakult
ki. Amerikában halloweenkor az ajtó előtt jelmezbe öltözött
gyerekek jelennek meg, akik házról-házra kopogtatva az angol “Trick
or treat!” (szabadon fordítva “Csokit vagy csalunk!”) kiáltással
szólítják fel a lakókat „állásfoglalásra”. A gyerekek a legtöbb
esetben édességet kapnak, de vannak felnőttek, akik inkább a
“csínyt”, vagyis a játékos fenyegetést választják. A kicsik és nagyok
egyaránt változatos, többnyire túlvilági hangulatú maskarákat öltenek
magukra, és általában baráti társaságban, jelmezbált rendezve ülik
meg ezt az ünnepet. Ezt a szokást nagy valószínűséggel az angol, ír és
skót bevándorlók vitték magukkal és honosították meg az Egyesült
Államok

területén.

A hagyományos

halloween

játékok is

igen

népszerűek az amerikai gyerekek körében: az almahalászat, melyben
egy vízzel teli vödörből szájjal kell kiszedni az almát, vagy a
madzagra fűzött édességek elfogyasztása anélkül, hogy a kezeiket
használnák.

Csányi Gyula, 10.c

11

Halloween dekoráció
Az egyik legjobb dolog a halloweenben, mint minden más ünnepben, a
díszítés! Mi más?
Érkezik is pár tipp, amivel hangulatossá teheted a szobádat vagy a
kertedet!
Pár csontváz a kertben elhelyezve könnyen
feldobja a hangulatot!

A szobád falára erősítve egy-két papírdenevér
igazán egyszerű és ízléses!

A szüleid biztosan meglepődnek, ha meglátják ezt
a ritka virágot!
Nem kell hozzá más, mint pár szemgolyó.
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Végül az elmaradhatatlan kelléke a halloweennek.
A tök!
Nem muszáj a szokásos kifaragott tököket
kirakni!
Formázd őket, díszítsd, vagy akár fesd ki! Minél
kreatívabb, annál jobb!

Remélem, sikerül ihletet meríteni egy jó kis díszítéshez! Legyél
fantáziadús!

Brezniczky Alexandra 10.D

Jelmez- és sminkötletek halloweenre
Nincs még ötleted a noir (’fekete’) bulira?
Nem tudod, hol kezdd a keresést?
Itt egy pár tipp, hogyan legyen egyszerű, de nagyszerű!

A klasszikus vámpír. Egy harapásnyom a nyakon, egy köpeny vagy egy
fekete farmer és bőrdzseki kombó. És kész is a vámpír.
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Esteleg jobban kedveled a zombikat? Semmi pánik, erre is van
megoldás!

Egy régi póló, kevés művér, egy vágás itt, egy vágás ott, és kész is!
Persze, a sminkről se feledkezzünk meg! Pár fekete és lila monokli
egy csepp művérrel megfűszerezve.
Nem is olyan bonyolult, ugye? Máris készen állsz a kedélyeket borzoló
bulira, és nem kell hozzá más, csak egy kis találékonyság!
Mindenkinek kellemes halloweent!

Brezniczky Alexandra 10.D

Halloweeni filmajánló: top 3-as lista
3. Az apáca
Az apáca, Corin Hardy 2018-as filmje, mely egyszerre thriller,
horror és detektívtörténet, a Démonok között, James Wan maláj
rendező

2013-as

misztikus

horrorjához

kapcsolódik.

Egy

apácazárdában játszódik, ahol egy démon kísérti az egész zárdát.
Történetünk ott kezdődik, hogy az egyik apáca öngyilkos lesz. Erre
a jelenségre felfigyel a Vatikán…
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2. Fűrész (sorozat)
A Fűrész, James Wan 2004-es, azóta 8 részes folytatást megért
filmje inkább logikai horror, krimi, gore (’vérbő’) sok vérrel, mint
hogy az ijesztgetésre menne rá. A film főszereplője egy játék
figura mögé bújik, aki mindig kiválaszt pár embert, hogy szökjenek
meg a csapdájából. Ez nem mindig végződik jól.
1. Ghostland – A rettegés háza
A kis család leköltözik vidékre. Már aznap este betörnek hozzájuk.
Szerencsére az egyik lánynak sikerül megmenekülnie, és így meg
tudja menteni a családját. 16 évvel később sikeres íróvá válik. A
testvére traumatizálódott, teljesen megőrült. Ez a film már
durvább a többinél, mivel ez erősen sokkoló psycho-horror. 2018as francia-kanadai pszichológiai thriller, horrorfilm. Rendezte
Pascal Laugier.

Gyuricza Bianka, 10.D

Zeneajánló:
1. Backstreet Boys – Everybody
2. Marilyn Manson- Sweet Dreams
3. Ray Parker Jr.- Ghostbusters
4. Michael Jackson-Thirrel
5. The Nightmare Before Christmas- This Is Halloween
6. Billie Eilish-Bury a friend
7. Ghost Town-Trick or treat

Gyuricza Bianka, 10.D

Könyvajánló
„Stephen King: Borzalmak városa
Ben Mears, a sikeres író visszatér a Jerusalem's Lot nevű, isten háta
mögötti kisvárosba, hogy „kiírja” magából itt szerzett gyermekkori
traumáját: az 1930-as években a komoran a helység fölé magasodó
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Marsten-házba vonult vissza egy véres kezű gengszter, aki egy nap –
látszólag minden indok nélkül – agyonlőtte feleségét, majd felkötötte
magát. A gyermek Ben Mears egyszer beszökött ide, és meglátta a
gengszter lógó hulláját, amely még évtizedek múltán sem indult
oszlásnak… Az írónak azonban most sem a nyugodt alkotómunka jut
osztályrészül. Az álmos kisvárost mindinkább megmagyarázhatatlan
rettegés keríti hatalmába. Találnak egy akasztott kutyát, eltűnik két
gyerek, s egyik este egy talpraesett kisfiú, Mark Pétrie a szobája
ablakában megpillantja az egyik – időközben eltemetett – gyermek
vigyorgó arcát. Mark már-már enged a kísértet bűverejének, de
azután egy keresztet tart feléje, aminek láttán a jelenés agonizálni
kezd, és füstté válik. Ben, Mark és még néhány, mindenre elszánt
helybéli megindítja élet-halál harcát a Marsten-ház titokzatos lakói
ellen…”
https://moly.hu/konyvek/stephen-king-borzalmak-varosa
A könyv valami nagyon lassan indul el szerintem. Mindent nagyon
részletesen leír. Első könyvem az írótól, szóval nem tudom, hogy a
többi könyve is ilyen-e. Kellőképpen ijesztő, hogy ne tudjál este
nyugodtan aludni tőle, bár, aki nem bírja a sok vért, annak nem ez
lesz a kedvenc könyve Stephentől. Kellemetlen volt számomra a sok
mellékszereplő a történetben, néha az ember azt se tudja, ki kicsoda.
És a buta döntéseikkel általában ki tudnak kergetni a világból. A
vámpírokat nagyon érdekes szemszögből közelíti meg : nem ezek az
Alkonyat-féle „csillogunk a napfényben” fajták, hanem igazi vámpírok,
akik nem a „belopódzok Bellához, hogy lássam, hogyan szuszog”,
hanem be kell őket hívni a küszöbön. A könyvvel, kapcsolatban nem
tudom, hogy szeressem-e vagy inkább utáljam. Szívesen vitatkoznék
róla Veled!

Gyuricza Bianka, 10.D
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NOVELLA
ÖRKÉNY ISTVÁN: A SZÍNÉSZ HALÁLA
Ma délután az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve
összeesett Zetelaki Zoltán, a népszerű színművész.
A járókelők bevitték a közeli klinikára, de ott hiába próbálták a tudomány
legújabb vívmányaival - még vastüdővel is - életre kelteni. A jeles színész,
hosszú haláltusa után, este fél hétkor kiszenvedett; tetemét
átszállították a Bonctani Intézetbe.
A Lear király esti előadása e tragikus esemény ellenére is zavartalanul
folyt le. Zetelaki késett ugyan egy kicsit, s az első felvonásban feltűnően
fáradtnak látszott (néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult), de
aztán egyre jobban magára talált, s a király halálát már olyan meggyőző
erővel jelenítette meg, hogy nyíltszíni tapsot kapott érte.
Utána hívták vacsorázni, de nem ment. Azt mondta:
- Ma nehéz napom volt.

BICIKLIZNI TANUL A PÁPA
A katolikus egyház feje, orvosi tanácsra, minden reggel
körbekerékpározza a Szent Péter-székesegyház előtti hatalmas térséget.
Útjára, orvosán kívül, csak hat svájci testőr kíséri el, akik erre az
alkalomra a nehézkes sisak helyett fehér bukósisakot viselnek. Róma népe
és a számos utas és zarándok térden állva nézi végig a szentatya reggeli
testgyakorlását.

HALÁLT OKOZÓ RÓSEJBNI
Özv. Kovács Lőrincné óbudai nyugdíjas az este rósejbnit sütött vacsorára.
Alighogy az elsőt megette, gyomrához kapott és meghalt. A boncolásnál a
rósejbnin kívül egy csokor hóvirágot, egy OTP-kölcsönnel vásárolt KIJEV
fényképezőgépet és a Rozsdatemető c. regényt találták meg az idős
asszony gyomrában. Az orvosok véleménye szerint ezek az oda nem való
tárgyak is szerepet játszhattak Kovácsné szerencsétlen halálában.
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REJTVÉNY
Ennek a rejtvénynek a helyes megfejtéséért magyar nyelvtanból
pluszt/pirospontot/kisötöst

ajánlunk

fel.

A

megfejtéseket

a

szerkesztőségnek lehet eljuttatni a könyvtárba személyesen vagy emailen a benkototh@gmail.com e-mail címre.
HÁT EZ ÁLLATI!
Az alábbiakban olyan összetett szavakat kell képezni, amelyeknek
előtagja minden esetben egy-egy állat. Könnyítésül (vagy
nehezítésül) meghagytuk az előtag utolsó betűjét is. Persze nem
állati testrészeket, hanem átvitt értelmű kifejezéseket lenne jó
találni. A megtalált fogalmakat határozd is meg!
(Pl. ………………akaparás = macskakaparás = csúnya írás)
1.----------abőr
2.----------aláb
3.----------aláb
4.----------alencse
5.----------alépcső
6.----------anadrág
7.----------asor
8.----------bcsont
9.----------dtalp
10.----------dtúrás
11.----------ecukor
12.----------kfoci
13.----------kfű
14.----------khas
15.----------kszem
16.----------ktojás
17.----------lcipő
18.----------lkönny

18

19.----------lszáj
20.----------nyfelhő
21.----------nyhimlő
22.----------nyrepülő
23.----------ókés
24.----------órúgás
25.----------rfül
26.----------rköhögés
27.----------rpad
28.----------rpad
29.----------rtej
30.----------rút
31.----------sviadal
32.----------sszem
33.----------zgerinc
34.----------zsderék
35.----------zsfészek
Forrás: www.facebook.com/tanarnokerem/
GYŰJTŐ VAGY VALUTAÜZÉR
A bíróság ezer forint pénzbírságra ítélte Szederjesi Szabó József clevelandi
illetőségű, magyar származású állampolgárt, aki a budapesti kapualjakban egy
kofferre való "A lift működik" feliratú táblát lopkodott össze. Szabó azzal
védekezett, hogy nem akart üzérkedni. A táblákat a saját céljaira szedte össze,
mert maga is furcsaságokat gyűjt.

FELLENDÜLÉS A SPORTSZERIPARBAN
Tegnap nagy meglepetés érte a Dél-dunántúli Mélyfúró Vállalat tapasztalt
olajkutatóit. Amikor a süttőlapockai fúrótoronnyal elérték a 2200 méteres
mélységet, hirtelen erős gázömlést észleltek. A földgázkitörést azonban nem a
várt kőolaj föltörése követte: olaj helyett töméntelen mennyiségű teniszcipők
lövelltek az ég felé. A Duna Cipőgyár minőségi ellenőrei azonnal a helyszínre
siettek, és megállapították, hogy a föld méhéből érkező teniszcipők teljesen
megfelelnek az előírásnak. Remélhető, hogy a süttőlapockai leletből nemcsak a
hazai piacot tudjuk ellátni, hanem eleget tehetünk egy afganisztáni
külkereskedelmi megállapodásnak is.
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