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Nektek, rólatok, veletek! 

 

 
A Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lapja 

V/2.  2017. Tél 
 

A rajzot készítették: 
Horváth Anna és Szamosi Luca 6. osztályos tanulók 



ARANY-ÉLET 2. 

 

ISKOLAKÍNÁLÓ 

 

 

      

 

 

 

Vendégül láttuk a 

Martin-kertvárosi 

óvodásokat és a 

szüleiket. 

 

 
 

 

MIKULÁS DÉLUTÁN 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

A gyerekek játékos 

versenyekkel, 

vidáman töltötték a  

délutánt. 
 

 

 

 

 

 

MIKULÁSMŰSOR 

 
 

 

 

 

 
 

 

Karcsi bácsi és 

Krimpi krampusz 

szórakoztatta az 

óvodásokat és az 

iskolásokat. 

 

 

ERDEI ISKOLA 

 

 

 

 

 

 
 

A tanulók  

téli 

 foglalkozásokon 

vettek részt: 

hóembert építettek, 

karácsonyi díszeket 

készítettek. 

 

 

 
ADVENTI VÁSÁR 

 

 

A sok-sok 

ajándéktárgy 

közül mindenki megtalálta a számára 

legkedvesebbet. 
 

 

KARÁCSONYI MŰSOR 

 

Versekkel, 

dalokkal, 

táncokkal 

varázsoltak 

ünnepi 

hangulatot a 

diákok. 
 



ARANY-ÉLET 3. 

 

ARANY-BÁL 

 

 

 

Sokszínű, 

változatos 

műsorral 

kezdődött a 

hagyományos 

Arany-bál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

A 7. osztályosok tartottak megemlékezést a 

magyar kultúra napján. 
 

 

FARSANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

nézőközönség 

nagy 

figyelemmel 

kísérte a 

látványos 

jelmezeket, 

produkciókat. 
 

 

LÁTOGATÁS A FORRÓI 

ABAÚJTEJ KÖZÖS VÁLLALATNÁL 

 

 
 
 
 
 
 

 
Programajánló 
március-április  

 

Március  05-12. Arany-hét 
Március  08. Városi helyesírási és rajzverseny 
Március  14. Ünnepi megemlékezés 
 március 15-ről 
Április  11. A költészet napja 
Április  26. Diákbál 
 
 

A Menő 

Menza 

pályázat 

keretében 

tekintettük 

meg a 

Kakastanyai 
üzemet. 



ARANY-ÉLET 4. 

MENŐ MENZA AZ ISKOLÁNKBAN 
EFOP-1.8.5-17 

 
AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 

MINISZTÉRIUMA HIRDETTE MEG EZT A 

PÁLYÁZATOT, AMELYEN ISKOLÁNK IS 

NYERT. 

 
 „Lépések az értékes, minőségi táplálkozásért a 

miskolci Aranyban” 
„Étellel az egészséges életért!” 

 

AZ ELNYERT PROGRAMMAL A CÉLJAINK: 

 

 az egészséges életvitelhez szükséges 

készségek elsajátításának a hatékony 

támogatása 

 

 az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 

érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, 

étkezési körülményeinek javítása 

 

 a várható élettartam és az egészségben eltöltött 

életévek számának növelése 

  

 

EZEKET A TEVÉKENYSÉGEKET FOGJUK 

MEGVALÓSÍTANI: 

 

1. ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK 

 

 A gyermekek táplálkozási szokásainak 

felmérése dietetikus szakember bevonásával 

 A tanulók egészséges táplálkozással 

kapcsolatos ismereteinek bővítése  

 Mintaétrendek, mintareceptek bemutatása  

 Táplálkozással kapcsolatos betegségek, 

kockázatok bemutatása 

 Üzemlátogatások 

 

2. SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

 

 Tájékoztató napok a diákok és családtagjaik 

számára 

 Főzőverseny szervezése 

 Egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, 

programok szervezése 

 

3. ESZKÖZFEJLESZTÉS  
 

 Ivókút létesítése az udvaron 

 Tankonyha kialakítása 

 Tankert létrehozása 

 

 

LÁTOGATÁS A FORRÓI ABAÚJTEJ KÖZÖS 

VÁLLALATNÁL 

 

Intézményünk 50 tanulója ellátogatott az Abaújtej 

Közös Vállalat telephelyére, amely a forrói 

Kakastanyán található. 

Először egy előadást hallgattak meg az egészséges 

életmódhoz szükséges tej és tejtermékek 

fontosságáról. 

 

„Az a legegészségesebb termék, amibe az ipar a 

legkevesebbet avatkozik be.” 

 

A gyerekek 

betekintést 

nyertek a tej 

feldolgozásába, 

a termékek 

csomagolásába. 

Megnézték a 

túró, a sajt 

készítését. Nem 

maradhatott el a 

tejtermékek kóstolója sem. 



HANGSZÓRÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 
TÖKKRÉMES PITETORTA 

 

 

 

 

 

 

ELKÉSZÍTÉS 

1. A vajat a cukrokkal és a sóval 

összedolgozzuk. Hozzáadjuk a tojást és a 

sütőporral elkevert lisztet, simára gyúrjuk, 

majd folpackba csomagolva pihentetjük a 

hűtőben legalább 2 óra hosszat. 

2. A hideg tésztát 5 mm vastagra 

kinyújtjuk, és kibélelünk vele egy szív alakú 

sütőformát. Leterítjük sütőpapírral, 

nehezéknek szárazborsót szórunk rá a 

vaksütéshez, majd a 175 fokra  előmelegített 

sütőben elősütjük 8 perc alatt. 

3. A megmosott hokkaidótököt 

félbevágjuk, és a magos részét kanállal 

kivájjuk. A húsából 45 dkg-ot apróra  

 

kockázunk, 10 dkg-ot pedig vékony cikkekre 

vágunk. 

4. Serpenyőben felhevítünk egy kevés 

olajat, majd rádobjuk a felkockázott tököt, és 

közepes tűzön kevergetjük kb. 10 percig. 

Ezután megszórjuk a vajforgácsokkal és a 

cukorral, majd karamellizáljuk. Végül 

hozzáadjuk a citrom feléből kifacsart levet, és 

rövid idő alatt elfőzzük. A masszát áttesszük 

egy tálba, rúdmixerrel pürésítjük, és kb. 30 

percig hűlni hagyjuk. 

5. Közben a tejfölt kikeverjük a tejszínnel, 

a tojásokkal és a cukrokkal, valamint a citrom 

másik feléből kifacsart lével. Összeforgatjuk a 

kihűlt tökpürével, az elősütött tésztalapra 

simítjuk, és kirakjuk a felszeletelt tökkel. 

Végül a 175 fokos sütőben készre sütjük a 

tortát kb. 35 perc alatt. 
 

 

Lélek- barát 

Válassz egy tündért!  

Olvasd el, mit üzen! 

       

piros tündér üzenete szerint nagyon 

komoly vagy. Többen is szívesen kérnek tőled 

tanácsot. Néha kíméletlenül megmondod az 

igazat. 

    lila tündér jóslata szerint nyugodt 

ember vagy, bár gyakran aggódsz 

feleslegesen. Nem okoz gondot, 

ha a szabadidődet egyedül kell töltened. 
 

 

 sárga tündér üzenete szerint nagyon 

szereted a természetet. Könnyen a 

bizalmadba fogadsz másokat. Légy 

óvatosabb! 

      kék tündér jóslata szerint kedves 

vagy, szívesen viccelsz és 

nevetsz. Kedveled a barátaidat, 

akikkel sok időt töltesz együtt. 

5. 

HOZZÁVALÓK 

• 12,5 dkg hideg vaj • 1 db tojás 

• 6 dkg cukor • 1 csipet só 

• 1 tasak vaníliás cukor • 25 dkg liszt 

• 1/2 tk sütőpor 

 

A töltelékhez: 

• 55 dkg hokkaidótök • olaj 

• 3 dkg vaj • 2 db tojás 

• 5 dkg cukor • 1 db citrom 

• 15 dkg tejföl • 1/2 cl tejszín 

• 1 tasak vaníliás cukor 

A 

A 

A 

A 



OLVASGATÓ 

 

A LOVAG ÉS A SÁRKÁNY: 
 

AZ ELFUSERÁLT VARÁZSFOZET 
 

E gy szép tavaszi napon kezdődött minden. Galtran, az ifjú lovag a 

vár melletti erdőben sétálgatott, amikor hirtelen csörtetést hallott. 

Hamarosan megpillantott egy kis orkot, aki egy karddal hadonászott, hogy 

az újjáéledő növényzeten keresztül tudja verekedni magát a lovagi várhoz. 

Kardigó, merthogy így hívták a kis orkot, örömmel vette észre Galtrant, és 

így szólt hozzá: 

- Galtran, kedves barátom! Szörnyű baj történt! Boszorkányunk egy új varázsfőzetet készített, hogy a vár lakói 

 ellenállóbbak legyenek, ám valami balul sikerült, és a főzet felrobbant. A szétfröccsent lé beterítette a csarnok 

 festményeit, azok pedig életre keltek! 

Mostanra a vár majdnem minden lakóját fogságba ejtették, engem, a boszit és néhány hű társamat azonban 

nem vettek észre, amikor kilopóztunk a várból. 

– Micsoda szürnyűség! A saját őseitek foglalják el tőletek a váratokat?! – kérdezte Galtran. 

– És ez még csak a kezdet! – válaszolta Kardigó. 

– Miért, mit hallgatsz még el tőlem? – kérdezte egyre dühösebben a lovag. 

– A feléledt szörnyek a ti váratokat, Shirringet is el akarják foglalni, mert nem tudják, hogy mi évekkel ezelőtt 

 békét kötöttünk. Most éppen minden használható fegyvert halomba gyűjtenek, hogy megindíthassák a 

 támadást Shirring ellen. 

– És most mit vársz tőlem? – kérdezte Galtran. 

– Vigyél Merlin elé, hogy a segítségét kérhessem. 

– Kövess! – szólt Galtran. 

Mindketten szótlanul és szaporán szedték a lábukat, és a vár kertjében megtalálták Merlint.  Az ork neki is 

elmondta, hogy mi történt. Merlin meg akart bizonyosodni arról, hogy tényleg így állnak-e a dolgok, ezért 

elküldte Galtrant a Sárkányvárhoz, hogy derítse ki, mi történt. Galtran ellovagolt, és hamarosan elérte a 

Sárkányvárat. Amint odaért, egy háromfejű sárkányt pillantott meg az egyik ablakban, aki észrevette a lovagot, 

és halkan odasziszegte, hogy azonnal tűnjön el onnan, ha kedves az élete. Galtran nem ijedt meg, hanem 

közelebb lopózott a várhoz, és beszélni kezdett a sárkányhoz. 

– Kérlek, segíts nekem! Úgy hallottam, hogy bajban vannak az itt lakók! 

– Bizony ám! Mi tartjuk őket rettegésben! – húzta ki magát a sárkány. 

– Hogyhogy ti? – értetlenkedett Galtran. 

– Te nem is tudod, hogy a boszi életre keltett bennünket? Most a hitvány, satnya szörnyeket az uralmunk alá 

 hajtjuk, majd elfoglaljuk Shirringet is! – kiáltotta diadalittasan a háromfejű sárkány. 

– Te is? – kérdezte óvatosan Galtran. 

– Nem, én még kicsi vagyok – válaszolta bosszúsan a háromfejű. 

– És szereted a mézet? – kérdezte a lovag. 

– Persze – felelte öntudatosan a sárkány. 

– Nos, ha békét kötnél velünk, minden nap ehetnél nálunk mézet – mondta Galtran. 

– Nem tehetem – szontyolodott el a kis sárkány -, ahhoz ki kellene szabadítani a tűzboszorkányt, akit a 

 vezérünk messzi földön tömlöcbe vetett, hogy ne segíthessen visszafordítani a varázslatot. 

Tudod, a varázs megtöréséhez legalább három nagy hatalmú varázslóra van szükség, és amikor a zöld 

sárkány észrevette, hogy eltűnt a boszi, azonnal elfogatta a tűzboszorkányt, hogy ne kérhessen tőle segítséget. 

– Hol őrzik a tűzboszorkányt? – kérdezte Galtrant. 

– A végtelen tengeren túl, egy sziklaszirt tetején áll a tömlöc. A hegy lábánál van három sír, azokon át kell 

 bejutni a hegy gyomrába, és megtalálni a börtönt. 

A végtelen tengeren azonban hagytak őrszemet, egy szépséges szirént, akinek ha a szemébe nézel, rögtön 

elvesztél. 

Juhász Dávid 3. osztályos tanuló meséje 



OLVASGATÓ 

Olvassatok  
        mindennap ! 

– Köszönöm, hogy segítettél, számíthatsz rám. Ha eljön a leszámolás ideje, itt maradhatsz velem ebben a 

 világban, és természetesen a mézről sem fogok megfeledkezni. 

Galtran hazavágtatott, elmondta Merlinnek a rossz híreket. Merlin, a boszi, Kardigó és Galtran azonnal útnak 

eredtek, átvarázsolták magukat a végtelen tengeren, gondosan ügyelve arra, hogy messzire elkerüljék a szirént. 

A hegy lábánál ott állt a három sír. Merlin és a lovag tudta, hogy nem érhetnek hozzá az elátkozott sírokhoz, 

ezért egyedül Kardigó merészkedett át az egyiken. Pókháló lepte, régi lépcsősor magasodott előtte, melynek 

lépcsőfokai meglehetősen rozogának tűntek, de az ork egy pillanatra sem állt meg. 

A lépcsősor tetejeről lepillantva egy mély, sötét üreget vett észre, melyből halk nyöszörgést hallott. 

Lekiáltott hát, hogy megtudja, ki van ott. A tűzboszorkány elmondta, hogy mindkét kezét a sziklához láncolták, 

hogy ne tudjon varázsolni. 

– Egy szikrányi fényt sem tudsz kicsikarni valahogy? – kérdezte Kardigó. 

– Nem, sajnos nem – válaszolta a tűzboszorkány. 

– Akkor mondj el mindent részletesen, becsüld fel a távolságot, hogy a kardommal elvághassam a láncaid – 

 kérte Kardigó. 

Az ork pontos célzásának köszönhetően a láncok szétpattantak, végre szabaddá vált a tűzboszorkány. Kardigó 

sajnálta, hogy két jó kardja kicsorbult, de tudta, hogy nincs idő bánkódni, sietniük kell, mielőtt a zöld sárkány 

és serege lerohanja Shirringet. 

A tűzboszorkány tűzkör teleportja egykettőre hazaröpítette őket, ahol Merlinnel és az elfuserált főzetet 

készítő boszival közösen megalkották a főzet ellenszerét. 

– Igen ám, de hogyan juttatjuk be a várfalak közé? – kérdezte Kardigó. 

Galtran elmosolyodott. Ellovagolt a várhoz, és megkérte a háromfejű sárkányt, hogy permetezze szét a főzetet, 

majd bújjon el a toronyszobában. A terv sikerrel járt, a szörnyek visszatértek a festményekbe, a kiszabadult 

foglyok pedig visszafoglalták a várat. 

Nem győztek hálálkodni Galtrannak és Kardigónak, hogy életük kockáztatásával egy helyre hozták a 

varázslókat, és elkészítették a főzetet. Galtran azonban furcsán viselkedett, és gyorsan távozni akart. Így hát 

kissé csodálkozva, de útjára engedték. Galtran az ablakon át kiszöktette kis háromfejű barátját, és magával vitte 

Shirringbe. Otthon jóllakatta mézzel, és azon gondolkozott, hogyan rejtse el, hiszen nehezen tudná 

megmagyarázni, miért nem küldték vissza a festménybe. Miközben fel s alá járkálva ezen gondolkodott, nem is 

vette észre, hogy kisebb felfordulás támadt Shirringben. Akkor érkezett ugyanis a hír, hogy miután a 

Sárkányvárban minden festményt átnéztek, kiderült, hogy a zöld sárkány eltűnt a képekről. Nyoma veszett, de 

Galtran számára ez egy új barátság kezdetét jelentette.  
 

      
 

 



SZÓRAKOZTATÓ 

 

A lapot szerkesztették tanárok: Dr. Bacsóné Menyhért Mónika, Oláh Ilona  

 rendszergazda: Kozma Viktor 

 tanulók: Horváth Anna, Szamosi Luca 6. osztály 
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MINDHÁROM SZÓCSOPORTHOZ EGY-EGY 

ELŐTAG TARTOZIK. 

 

 

 

 ember csákány álló 

 vihar barlang kár 

 hányó csap pont 

 

 

 

 

A BETŰCSOPORTOKBÓL EGY SZÓLÁST 

ÁLLÍTHATSZ ÖSSZE. 

A SORRENDET MEGADTUK!!! 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÜLÖNBSÉGKERESŐ 

 

A két képen 10 eltérő részlet van. Keresd meg a 

különbségeket! 

 

 

KÉPREJTVÉNYEK 

 

 

 

1. 

Egy híres 

magyar író 

neve 

 

 

 

 

 

 

2. 

Mesebeli 

szereplő









 

ELREJTETT ZÖLDSÉG 

 

A jobb alsó R betűtől indulva, a zöld vonalakon 

haladva, minden betűt egyszer érintve egy növény 

nevét olvashatod. 
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