
fog titeket!  

- Hogyan jött az ötlet, 

hogy kézilabdázni szeret-

ne? 

 -A tesitanárom kézilabdá-

zott, és így én is kedvet 

kaptam ehhez a sporthoz. 

 -Vannak, akik már 10-12 

évesen kézilabdáznak, Ön 

hány évesen kezdte el ezt 

a labdajátékot? 

- 12 éves koromban. 

-Melyik egyesületben kez-

dett el játszani? 

-Vidéken, a Jászberény 

Lehel NB 1-es csapatá-

ban.” 

-Ági néni mikor került be 

Ági néni, iskolánk egyik 

testnevelője, igencsak 

népszerű a gyerekek kö-

rében, így ezúttal vele 

készítettem interjút. Ré-

gebben kézilabdázott, és 

játszott az NB 1-es me-

zőnyben is. Szerintem a 

suliból sokan kedvelitek 

ezt a sportágat, ezért ez 

az interjú biztos érdekelni 

az NB1-es csapatba, és 

milyen poszton játszott? 

- 15 évesen, jobbszélső 

voltam.” 

-Egy ideje már én is 

kézizem! Ági néni kiknek, 

és miért ajánlaná ezt a 

sportot? 

- Olyan gyerekeknek, 

akikben van egészséges 

agresszivitás, mert ehhez 

a sporthoz az is kell. És 

nem utolsó sorban persze 

a fejlett labdaérzékkel 

rendelkezőknek. 

-Miért hagyta abba a kézi-

labdát? 

- Volt egy súlyos sérülé-

sem, keresztszalag-

Ági néni, a gólkirály  

szakadásom. Ezután még 

visszaálltam játszani, de 

már nem tudtam utolérni a 

régi önmagamat, és így 

nem láttam értelmét a 

folytatásnak. 

- Mi volt a legnagyobb 

sikere a kézilabdás évei 

alatt? 

 -A csúcs mindenképpen 

az volt, hogy a Lehel NB 1

-es csapatban játszhat-

tam! Persze voltak külön-

böző díjaim is, mint példá-

ul: a Legtechnikásabb 

játékos, Gólkirály,stb…” 

-El tudna mesélni egy 

vicces történetet, ami a 

kézilabdás pályafutása 

alatt történt? 

-Amikor az NB 2-es csa-

patban játszottam, akkor 

volt a Republic- Szállj el 

kis madár című dala új 

sláger. Erre a csapattal 

kitaláltunk egy koreográfi-

át és minden meccs ele-

jén körbeálltunk és előad-

tuk mindenki előtt.” 

-Most sportol valamit? 

-Rendszeresen futok és 

aerobikozom. 

Ági néni! Köszönöm a 

riportot, jó egészséget, és 

boldog ünnepeket kívá-

nok! 

 Kedves Olvasó! 

 A megújult diákúj-

ság első számát 

olvasod most. Re-

méljük tetszeni fog!  

 Szeretnénk, hogy a 

következő szám 

még érdekesebb 

legyen, de ehhez 

szükség van a Te 

írásodra, tudósítá-

sodra, és az ötlete-

idre!  

 Ha kedved van részt 

venni az újság szer-

kesztésében, kiváló 

írásaid és ötleteid 

vannak, jelentkezz 

Matyi bácsinál, vagy 

Deim Zsófinál! 

Cégnépppppp 
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A budapesti XX. kerü-

leti lázár Vilmos Álta-

lános Iskola iskolaúj-

ságja.  



Arjen Robben,a Bayern 
München és a holland 
válogatott szélsője a leg-
gyorsabb a Nemzetközi 
Labdarúgó Szövetség 
európai élcsapatok futbal-
listáit ilyen szempontból 
Robben 37 kilométer/óra 
csúcssebességgel képes 
száguldani a pályán. 
Ezüstérmes a londoni 
Arsenal játékosa, Teo 
Walcott 35,7-es mutató-
val, harmadik a Manches-
ter United labdarúgója, az 
ecuadori Antonio Valen-

cia  aki 35,1-es értéket 
produkált.Ötödik Gareth 
Bale-nek, a Real Madrid 
walesi szélsőjének rekord-
ja 34,7. A tanulmányból az 
derül ki, hogy a labdával 
hihetetlenül gyors megin-
dulásra képes argentin 
Lionel Messinek, az FC 
Barcelona klasszis játéko-
sának 32,5-es végsebes-
sége csak a nyolcadik 
helyre elegendő, s mind-
össze egyetlen pozícióval 
előzi meg őt a Real Mad-
rid portugál sztárja, 

Cristiano Ronaldo akinél 
33,6 km/órás csúcsértéket 
mértek.A kilencedik helyet 
Wayne Rooney, a Man-
chester United és az an-
gol válogatott támadója 
(31,2), a tizediket pedig 
Franck Ribéry, a Bayern 
francia támadója foglalja 
el (30,7).Érdekesség, 
hogy a spanyol labdarú-
gók leggyorsabbika a Real 
Madrid világ- és Európa-
bajnok hátvédje, Sergio 
Ramos 11. a sorban 30,6-
os értékével.  

Ángel Di María (argentin, 

Real Madrid, Manchester 

United) 

Mario Götze (német, Bayern 

München) 

Eden Hazard (belga, 

Chelsea) 

Zlatan Ibrahimovic (svéd, 

PSG) 

Andres Iniesta (spanyol, 

Barcelona) 

Az Aranylabda jelöltjei: 

Gareth Bale (walesi, Real 

Madrid) 

Karim Benzema (francia, 

Real Madrid) 

Diego Costa (spannyol, 

Atlético Madrid, Chelsea) 

Thibaut Courtois (belga, 

Atlético Madrid, Chelsea) 

Cristiano Ronaldo (portugál, 

Real Madrid) 

Toni Kroos (német, Bayern 

München, Real Madrid) 

Philipp Lahm (német, Bayern 

München) 

Javier Mascherano 

(argentin, Barcelona) 

Lionel Messi (argentin, Bar-

celona) 

Thomas Müller (német, 

Bayern München) 

/Forrás: Origo/ 

a legjobb középpályás, 
Keylor Navas pedig a 
legjobb kapus, igaz, ő 
nem realosként, hanem a 
Levante kapujában bemu-
tatott teljesítményével 
érdemelte ki az első he-
lyet. A Barcelona is csak 
egy kategóriában adott 
győztest, Andrés Iniesta 
lett a legjobb támadó kö-

zéppályás. A liga legjobb 
dél-amerikai játékos a 
kolumbiai Carlos Bacca 
(Sevilla), a legjobb afrikai 
az algériai Yacine Brahimi 
lett, aki az előző idényben 
a Granadában játszott, de 
azóta a Portóhoz igazolt. 
/Forrás:Origo/ 
Szerinted, ki a jobb? 
Messi vagy Ronaldo? 

Három díjat is besöpört 
Cristiano Ronaldo a spa-
nyol szövetség gáláján.A 
Real Madrid portugál 
sztárja lett az előző baj-
nokság legjobb játékosa 
és legjobb csatára, és a 
legszebb gólt is ő jegyez-
te. A Real tarolt a díját-
adón, Sergio Ramos lett a 
legjobb védő, Luka Modric 
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Robben, 

Messi ,Ronaldo, Bale, 

Ramos és a többiek 

Ronaldo, Messi és 

Neuer maradt 

A legjobb:Ronaldo 

Hat német és csak egy brazil az Aranylabda-jelöltek között 

Íme, a világ leggyorsabb focistája 

Három 

díjat is 

besöpört 

Cristiano 

Ronaldo a 

spanyol 

szövetség 

gáláján. 



Szent Karácsony Ünne-
pén Názáreti Jézus Krisz-
tus (i.e.4 – i.sz. 
30) születésére emléke-
zünk. Jézus a galile-
ai Názáret városában élte 
gyermekkorát, bár születési 
helyszíne Betlehem városa 
volt.  Betlehembe egy nép-
számlálási rendelet miatt 
kellett ellátogatnia a Dávid 
nemzettségébe tartozó 
családnak, és ezen út so-
rán született meg a kis Jé-
zus. Mivel szállásuk nem 
volt, így egy egyszerű já-
szolba fektették az újszülöt-

tet. Itt kereste fel őket 
a három napkeleti bölcs, 
akiket szokás három kirá-
lyokként is emlegetni: Gás-
pár, Menyhért, Boldizsár. 
Jézus családja Názáret 
városában élte mindennap-
jait. Krisztus apja József 
ácsként dolgozott, anyját 
Máriának hívták. Jézus ifjú 
éveiben apja mellett dolgo-
zott ácsként. Történelmi 
megjelenése Kr.u. 27-re 
tehető, amikortól megkezd-
te "küldetését" azaz tanai 
terjesztését. Tanításainak 
lényege a szeretet Isten és 

embertársaink iránt. Tanítá-
sai és tettei sértették a fő-
papság területet birtokló 
rómaiak érdekeit, így végül 
Pilátus ítélete alapján Kr.u. 
33. április 3-án jeruzsálemi 
Golgota hegyén keresztre 
feszítették. Jézus meghalt, 
sírba helyezték, de a halá-
lát követő harmadik na-
pon  feltámadt. A keresz-
ténység egyik legnagyobb 
ünnepét minden év decem-
ber 25-én tartják világszer-
te. (Mit gondoltok melyik a 
másik nagy ünnep?)  

csak most kezdek él-

ni.  

Isten-dicséretére 

mégis csak kiállok, 

de boldogok a pászto-

rok s a három kirá-

lyok.  

 

Én is mennék, men-

nék, 

énekelni mennék, 

Tegnap harangoztak, 

holnap harangoznak, 

holnapután az angya-

lok 

gyémánt-havat hoz-

nak.  

Szeretném az Istent 

nagyosan dicsérni, 

de én még kisfiú va-

gyok, 

nagyok között kis 

Jézusért 

minden szépet ten-

nék.  

 

Új csizmám a sárban 

százszor bepiszkol-

nám, 

csak az Úrnak szerel-

memet 

szépen igazolnám.  

századtól Jézusra is vonat-
koztatni kezdték, hiszen ő 
is fiatalon áldozta fel életét. 
Más források szerint a kará-
csonyfa elődje a karácsonyi 
piramis volt, ami egy nagy 
virágcserépbe állított vagy 
fatönkhöz erősített deszka-
szál volt, melyre két-három 
vékony, felfelé rövidülő 
deszkadarabot szegeztek 

keresztbe. A felszegezett 
deszkák végén gyertyát 
gyújtottak.  Az első 
„magyar” karácsonyfát való-
színűleg Brunszvik Teréz 
állította Aszódon 1824-
ben.Diszítették pl. almával, 
ostyával, édességgel, fa– 
és üveggömbökkel. Magyar 
jellegzetesség a szaloncu-
kor. / Te milyent szeretsz?/  

A karácsonyfa állításának 
szokása kb. a 16. század-
ban ered. Több magyarázat 
is van a kialakulására. Az 
egyik egy középkori skandi-
náv (és germán) szokás, 
mely szerint egy-egy fiatal 
fa kivágása az ifjú élet felál-
dozását jelképezte. A po-
gány – kereszténységhez 
nem kötődő – rítust a 16. 
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Képhez vagy ábrához 

tartozó felirat 

Ady Endre: Kis karácsonyi ének 

A karácsonyfa állítás szokása 

Karácsony ünnepe 

Magyar 

jellegzetesség a 

szaloncukor. 



Novemberben, a hagyomá-

nyoknak megfelelően, újra 

megrendezték a Szüreti bált! 

Már kezdés előtt ott voltunk 

a suliban, mert énekkari 

szereplésről érkeztünk. 

Lepecsételtettük a kezünket 

és bementünk az összenyi-

tott biológia-rajzterembe. 

Az osztályunkból mindenki 

Álmost és Zsoltot várta, akik 

bandát alapítottak, és fellép-

tek a buli elején pár rock 

számmal. Szerintem nagyon 

jók voltak, és a vélemények 

alapján a többi osztálynak is 

tetszettek. Még világos volt, 

amikor elindult a zene, így 

szinte senki sem táncolt, mi 

is inkább beszélgettünk, 

vagy sétáltunk a folyosón. 

Amikor besötétedett, és jó 

számok is jöttek, akkor szin-

te már mindenki bent táncolt. 

Nemsokára felfedeztük Ági 

néni kislányát, a 7 éves Lil-

lát. Együtt ugráltunk és tán-

coltunk vele. 

Egyébként nagyon aranyos, 

nem csoda, hogy az osztály 

hamar megszerette. Külön 

élmény volt, hogy Ági néni is 

beállt hozzánk, mert nem-

igen volt még olyan, hogy 

egy tanár velünk táncolt 

volna…Ha visszaemlékszem 

arra, amikor megtudtuk, 

hogy ő lesz az új testnevelő 

tanárunk, percekig üvöltöt-

tünk, hogy „ neeee!”, pár 

másodperccel később 

ugyanezt hallottuk a fiúktól. 

Kérdezi a friss lótulajdonos a 

lovászt: 

- Ma vettem ezt a lovat. Sze-

rinted versenyezhetnék ve-

le? 

- Persze! Sőt amilyen gebe, 
még simán le is győznéd!   

Az apa nyitogatja a gyerek 
ellenőrzőjét. 
Matek egyes, durr egy po-
fon. Olvasás egyes, durr egy 
pofon. Ének ötös, durr egy 
pofon. 
A gyerek méltatlankodva így 
szól: 
- De apa, ének ötös, miért 
kaptam a pofont? 
- Mert két egyes után még 
volt kedved énekelni  

  

Az újdonsült autótulajdonos 
mérgesen ront be a kocsi 
előző gazdájához: 
- Amikor a kocsira alkudoz-
tunk, Ön azt mondta, egyik 
ámulatból a másikba fogok 
esni! És most tessék, be 
sem indul a járgány! 

- Na látja, ez az első..   

Együtt volt az osztály és jót 

buliztunk! 

Lakó Liza 

Szerintetek is jól sikerült 

az idei Szüreti bál? 

Van ötletetek, hogy hogyan 

lehetne még szórakoztatób-

bá tenni? 

Ha igen, véleményetekkel, 

ötleteitekkel keressétek meg 

Llzát a 7. b-ben! 

 Később persze kiderült, 

hogy egyáltalán nem olyan, 

mint amilyennek hittük, per-

sze jó értelemben. 

Az osztály szerint, és szerin-

tem is, ez volt az egyik leg-

jobb szüreti bál, amin valaha 

részt vettünk. 
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Mindenki Álmost és 

Zsoltot várta. 

Jean! Mi ez a lihegés az 

ablak alatt? Semmi 

uram, csak futórózsák 

edzést tartanak! 

 

Viccek 

Szüreti bál 

Együtt volt az 

osztály és jót 

buliztunk! 

  



Hozzávalók kb.30 db süti-

hez: 325 g liszt, 120 g por-

cukor, ¼ teáskanál só, 200g 

vaj, 2 tojás sárgája 1 teáska-

nál vanília aroma, ½ teáska-

nál piros ételfesték. 

Egy edényben alaposan 

keverd össze a lisztet és a 

sót! Egy másik tálban ke-

verd habosra a vajat a cu-

korral egy elektromos hab-

verő segítségével, vagy 

kézzel. A tojásokat törd fel, 

válaszd szét a sárgáját a 

fehérjétől, majd a sárgáját 

add hozzá a keverékhez. 

Keverd bele a vanília aro-

mát. Fokozatosan keverd 

bele a lisztet is (először csak 

az első harmadát, aztán a 

következőt, és amikor már 

jól elkeverte, akkor az utolsó 

harmadot is keverd bele 

csomómentesen). jól gyúrd 

össze, amíg egyenletes 

masszává nem válik. 

A tészta felét vedd ki a tál-

ból,csomagold folpackba és 

tedd a hűtőbe kb. fél órára. 

A másik felébe keverd bele 

a piros ételfestéket. Addig 

gyúrd, míg az egész tészta 

szép egyenletes, piros nem 

lesz. Csomagold be ezt is 

folpackba, és tedd a hűtőbe. 

A fél óra letelte után vedd ki 

a hűtőből mindkét tésztát.  

Egy tepsit bélelj ki sütőpa-

pírral, a sütőt melegítsétek 

elő kb. 190 fokra. 

 

Szerettünk volna versenyt 

hirdetni, hogy eldönthessük, 

ki a Lázár leggyorsabb futója. 

Megkerestük a testnevelő 

tanárokat, Judit nénit és Ági 

nénit, hogy szervezzük meg 

tavasszal a versenyt. Ők 

azonban lelohasztották lelke-

sedésünket, elmondták, telje-

sen nyilvánvaló, hogy ki Ő! 

Szerinted ki? Segítségül meg-

adjuk a monogramját: K.M. 

Ha valaki nem ért ezzel 

egyet, természetesen kihív-

hatja egy párviadalra, ha itt a 

tavasz! 

 

 

 

 

Mindkét tésztából csípj le 

egy-egy diónyi darabot, 

gyúrj belőlük 10-12 cm 

hosszúságú rudat, és szoro-

san egymás mellé téve te-

kerd össze őket, mint egy 

spirált. A spirál egyik végét 

hajlítsad be. Tedd a tepsibe 

kb. 5 centiméterenként.. 

Kb. 8-10 perc sütés után már 

eheted is.  

Jó étvágyat kívánunk min-

denkinek! 

 

 

 

Ha Neked is van valamilyen 

különleges finomságról re-

cepted, és szívesen meg-

osztanád a többiekkel, kér-

lek küldd el Heim Évának! 

/ Farsang idején mit szokta-

tok sütni-főzni?/ 
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Szerinted ki az iskola leggyorsabb futója? 

 

Recept—Karácsonyi kampónyalóka 

Segítségül 

megadjuk a 

monogram-

ját: K.M.  

 

Farsang 

idején mit 

szoktatok 

sütni-főzni? 

 

Jól gyúrd 

össze! 

 



Éva néni már régóta 

tanít iskolánkban, miért 

választotta ezt a hiva-

tást? 

Igazából nem is tudom, 

amikor dönteni kellett, 

akkor olyan természetes 

volt számomra, mint ami-

kor felkel a nap. 

Mikor kezdett el a Lázár-

ban tanítani, és miért 

éppen itt? 

20 éve,1994 óta dolgo-

zom a Lázárban. Nem itt 

kezdtem el tanítani, ha-

nem a Székelyhíd utcai 

Ált. iskolában. Ott 36-37 

fős osztályok voltak. Egyik 

héten délután, másik hé-

ten pedig délelőtt jártak 

iskolába a gyerekek. 3. és 

4. osztályos tanulókat 

tanítottam. Hornyák Zsu-

zsa néni anyukájával taní-

tottam együtt 7 évig dol-

goztam ott. 

A következő iskolám a 

Vörösmarty Általános Is-

kola volt, itt 9 évig tanítot-

tam. Azért választottam 

azt az iskolát, mert én is 

odajártam diákként. Főző 

Attila bácsi is ott volt diák, 

majd ott tanított. János 

bácsival pedig kollégák 

voltunk. A Dessewffy utcá-

ban,a  Lázár közelében 

laktunk. A fiam is és a 

lányom is itt tanult. Most 

pedig az unokám is. 

hogy hiányzik a kislány. 

Elkezdtük keresni, kiderült, 

hogy azonnal hazament 

apukájához a sálért. Felhív-

tam az apukát, aki azt 

mondta, minden rendben, a 

gyerek már el is indult visz-

sza az iskolába. Pontos 

utasítás! 

Melyik tantárgyakat sze-

reti tanítani? Leginkább, a 

magyart és az éneket. 

Éva néni hogyan éli meg 

az osztályoktól való el-

szakadást, és a hogyan 

áll az újrakezdéshez? 

Mindegy, hogy tagozatos 

vagy sem, mindegyik na-

gyon közel került a szívem-

hez. 

A negyedikesek már félsza-

vakból is értenek, a kicsik-

nek meg hatszor el kell 

magyarázni mindent. Va-

lamennyi osztályt nagyon 

megkedveltem, nagyon 

nehéz tőlük az elválás. 

Mit szeret szabadidejé-

ben csinálni? 

A fő hobbym az éneklés. 

Alapító tagja voltam a Csili 

Kamarakórusnak, mely 

nemzetközi díjakat is ka-

pott. A kórus sajnos ma 

már nem működik, de a 

régi társakkal havonta egy-

szer összegyűlünk beszél-

getni, énekelgetni. Szere-

tek gyöngyöt fűzni, kötni. 

Most szappanokat készí-

tek, természetes alap-

anyagokból, gyógynövé-

nyek felhasználásával. 

Aktuálisan karácsonyi for-

mákban, karácsonyi illatok-

kal. Otthon most kb. 100 

szappan szárad. 

Éva néni! Köszönjük a be-

szélgetést, és boldog ünne-

peket kívánunk! 

A lányom nem szerette 

hogy egy iskolában va-

gyunk, ezért szinte megtil-

totta, hogy megkeressem.. 

Amikor ballagott, átadtam 

neki egy szál virágot. Az 

egyik hetedikes diák meg-

kérdezte, miért pont neki? 

Azt válaszoltam, hogy azért 

mert ő az én lányom. Ezen 

nagyon elcsodálkozott, 

nem is tudta. A diszkréció 

tehát, megfelelő volt. 

A hosszú tanítási évek 

alatt milyen érdekes ese-

mények történtek Önnel?  

Amikor eljött a hideg idő, 

mindenkit ellenőrizni kellett, 

hogy rajta van- e sapka, 

sál, kabát. 

Az egyik kislány nem ho-

zott sálat, ezért azt mond-

tam neki, hogy szóljon apu-

kájának, hogy hozzon sá-

lat. Egy idő múlva feltűnt, 

6. oldal SULI-SOK(K) 

A riportot Heim Ré-

ka,Heim Éva és Várady 

Kitty készítette. 

A fiam, és a lányom és  itt tanult  

Riport Egri Éva nénivel 

A negyedi-

kesek már 

félszavak-

ból is érte-

nek 



Miskey Rolandnak hív-
nak,és a 3.a osztályba 
járok. 
 
2014.februárjában kedves 
tanító nénim (Balla Edit) 
azzal fordult hozzám, 
hogy gyermekszereplőt 
keresnek a Nemzeti Szín-
házban a János Vitéz 
című darabba. 
Anyukámmal elmentünk a 
szereplőválogatásra,az 
első fordulón túljutottam. 
Visszahívtak egy másik 
meghallgatásra, és akkor 
már közölték,hogy Én 
lehetek az egyik gyerek. 

A színészek már több 
hónapja próbáltak,ezért 
minket már egyből a fő-
próba hétre hívtak. Az 
napi 8 óra próbából áll. A 
darabban 3 gyerek olvas-
sa a János Vitézt egy 
könyvből, és így elevene-
dik meg a színpadon a 
történet. Egy igazi huszár 
egyenruhát varrtak ne-
kem. A felnőtt színészek 
nagyon kedvesek velünk. 
Azóta még egy darabban 
szerepelek,mivel a rende-
ző úr (Vidnyánszky Attila) 
erre a szerepre már en-
gem keresett meg. A címe 
Molnár Ferenc:A fehér 

felhő. 
Ez a történet arról 
szól,hogy a háborús árvák 
elindulnak a falu határában 
lévő hegyre,onnan a fehér 
felhőre,hogy ott találkozza-
nak elesett apjukkal... 
Gyönyörű és tiszta mese 
ez,amelynek végén megtör-
ténik a csoda. Nagyon sze-
retem csinálni,még ha néha 
el is fáradok. Remélem 
jövőre is tudok új dologról 
mesélni nektek. 
 
Sziasztok! 
 Miskey Roli! 

Tanulmányi versenyek 

Kedves gyerekek!  

A Lázár Vilmos Általános 

Iskola tanulói / felkészítő 

tanáraik segítségével /

számtalan kiváló ered-

ményt értek el a kerületi, 

területi, budapesti tanul-

mányi versenyeken. Ha  

tam a hibát és folytattam a 

versmondást.  

Néhány nappal később 

kihirdették a végered-

ményt. Második lettem, 

ennek nagyon örültem! 

Az első Miskey Roland és 

Forrai Gergő lett. /megint/ 

Jövőre újra megpróbálom! 

valamennyi eredményt 

közöltük volna szinte sem-

mi másra nem jutott volna 

hely. Így most azt a linket 

adjuk meg, ahol megte-

kinthetitek az eredménye-

ket. 

http://www.lazarsuli.hu/

ujhonlap/

tanulmanyiversenyek 

lában, néha még szünet-

ben is. 

Közeledett a verseny. 

Mindenki nagyon izgult. 

Már csak napok voltak 

hátra…órák…percek, és 

végre elérkezett az idő!

Sorra mondták el versüket 

az indulók, és vészesen 

közeledett az én fellépé-

sem. Már csak ketten vol-

tak előttem… már csak 

egyedül… és én jövök! 

Elkezdtem szavalni, de ó, 

jaj, elrontottam! Őrizd meg 

a nyugalmadat, őrizd meg 

a nyugalmadat! Folytatnod 

kell a versenyt! Kijavítot-

A tanító nénimmel közö-

sen úgy döntöttünk, hogy 

indulok az iskolai vers-

mondó versenyen. Na-

gyon örültem, amikor 

megkaptam a versem. 

Gyakoroltam, gyakorol-

tam, és még többet gya-

koroltam. Otthon, az isko-

7. oldal 2014. 1.szám 

 

A fogalmazást írta: 

Kormányos Bence 

3.a  

Második lettem!  

Versmondó verseny 

Miskey Roland története  

Már csak 

napok voltak 

hátra…órák…

percek,  



dik. Készítője, a Disney 
Channel Latin America, 
valamint a Pol-Ka argentin 
filmgyártó cég, az európai, 
közel-keleti és afrikai rész-
legeivel együtt. A sorozat, 
a címszereplő Violetta, 
egy zeneileg tehetséges 
tini életéről szól, aki hosz-
szú európai tartózkodás 
után édesapjával visszatér 
szülővárosába, Buenos 
Airesbe. Először 2012. 
május 14-én indult a Dis-
ney Channel Latin 

Americán.  

 

Ezt a kérdést legjobb, ha 

magunk döntjük el, éppen 

ezért kell elfogadnunk a 

társaink véleményét. Nem 

szabad elvárnunk a má-

siktól, hogy kedvelje, vagy 

ne kedvelje a sorozatot! 

Ha szereted a „Violettát”, 
ezt a rovatot biztosan szí-
vesen olvasod majd, ha 
viszont nem szereted, 

lapozz más oldalakra!      

 

A Violetta színes, argenti
n televiziós filmsorozat. 
Buenos Airesben játszó-

Jön a második évad! 

Végre megérkezett a Vio-
letta második évadja, ahol 
új szereplők és szerelmek, 

izgi kalandok várnak Rád! 

Violetta (Menő vagy ciki? )  

Jön a második 
évad! 

Januártól iskolánk honlapján 

is megtalálhatod az 

iskolaújságot! 

www.lazarsuli.hu 
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Kedves olvasónk! 

Elérkeztünk az iskolaúj-

ság utolsó oldalához. 

Hogyan tetszett eddig? 

Mit hiányoltál belőle? Eset-

leg valamit soknak  talál-

tál? Talán a focit? A ripor-

tokat? Ahhoz, hogy öröm-

mel olvassátok az újságot,  

várjuk az észrevételeiteket, 

ötleteiteket, írásaitokat! 

A SULI-SOK(K) című iskola-

újság 2014. évi első számát 

készítették: 

Deim Zsófi,      Lakó Liza 

Heim Éva ,       Heim Réka 

Várady Kitti,     Martin Szonja 

Szekeres-Veres Hajnal  

Zelenák Vivien, Heim Viola  

és Turcsányi Mátyás 


