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                                    Üdvözlünk benneteket, Üdvözlünk benneteket, Üdvözlünk benneteket, Üdvözlünk benneteket,     

                                            mint a 2010. tanév 1. iskolaújságjának olvasóit!mint a 2010. tanév 1. iskolaújságjának olvasóit!mint a 2010. tanév 1. iskolaújságjának olvasóit!mint a 2010. tanév 1. iskolaújságjának olvasóit!    
 

Sokat gondolkodtam, hogy milyen frappáns bevezetıvel keltsem fel az 
érdeklıdéseteket, de semmi érdekes nem jutott eszembe. Kutakodás közben ráakadtam egy 
13 éves kislány blogjára. Olvassátok hát inkább az ı sorait! Úgy vélem, nektek is 
hasonlóak a kételyeitek, és remélem, hogy hasonlóan magvasak és értékesek a 
gondolataitok. Lássátok, hogy az ország másik felében is így gondolkodnak a 
korotokbeliek! 
                                            Jó szórakozást! 

Refr.: Nézd, az iskola vár, integet már 
          A vonatablakból a sok srác. 
          Süt a nap, az igaz, de ez nem ugyanaz, 
          ’mikor elıttünk állt a forró nyár. 
                                                             
                                                        FLM dalszöveg 

Véget ért a nyár, 
A strand is üres már. 
Az úszómester is alszik, 
Semmit sem csinál. 

Véget ért a nyár, 
A nap se forró már. 
A lángossütı elment, 
A bazár is bezár. 
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MegkezdMegkezdMegkezdMegkezdııııdött az iskola (már rég), megkezddött az iskola (már rég), megkezddött az iskola (már rég), megkezddött az iskola (már rég), megkezdııııdött az izgulásdött az izgulásdött az izgulásdött az izgulás    
 
„Hát igen…megkezdıdött az iskola … ezért eddig 

nem tudtam írni… Sok idıt átélı ember szokta 
mondogatni: „Megkezdıdött az iskola, na most jaj 
nektek!“ De ez nem így van. … Sok ember azt hiszi, hogy 
ha nem lenne nehézség az életében akkor sokkal jobb 
lenne… De ez nem így van! Ha az életben nem lenne 
tanulás, nem lenne figyelem akkor túl szürkék lennének a 
napok, az idıtöltés… az élet. Persze nem mondom, hogy 
ez könnyő, mert hát ezt mindenki tapasztalta: nehéz, ahogy 
szokták mondani: „Az élet nem habos torta”. Isten adott nekünk egy  nagy ajándékot, amit 
nem lehet csak  úgy  „eljátszani”: az életet. …Sokszor én is úgy érzem magam, hogy nem 
tudom, mit csináljak az idegességemmel… de végül belegondolok ezekbe a sorokba… 

Eddig a matekot kényszernek 
hittem.  Sokszor éreztem 
felmérı kiosztásnál, hogy 
nem az iskolába vagyok. 
Valahogy nem törıdtem 
semmivel, nem törıdtem az 
élet mozgalmaival. Csak 
ültem ott és képzelıdtem. 
Elképzeltem egy borzasztó 
helyet, ahol nagyon sok a 
köd, a félelem, furcsa még a 
halál is. Nem tudom, miért 
képzeltem azt, hogy egy 
borzasztó  tónak a közepében 
ott ül a tanár. Egy asztal van 
elıtte, és reszketı kézzel 

javítja a felmerım. Azt mondja - szinte gyalázatos hangon, (mintha ı kapná a rossz 
jegyet)- „Fruzsina,  a felmérıje rendkívül gyenge!” Aztán elviszem és sírok, sírok.  De  
egyszer rájöttem: nincs értelme, nincs értelme sírni, nincs értelme feladni a reményt…  
Amióta VI.-os  lettem, sok mindent tanultam  meg az életrıl. Egyike ez: élvezd az életet 
(de  végezd feladataidat), mert nagy ajándék!” 
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Októberi gondolatok:Októberi gondolatok:Októberi gondolatok:Októberi gondolatok:    

nemzeti ünnep, reformáció, Isteni akarat…?!nemzeti ünnep, reformáció, Isteni akarat…?!nemzeti ünnep, reformáció, Isteni akarat…?!nemzeti ünnep, reformáció, Isteni akarat…?!    
 
 
Az Úr szánt, az Úr készít elı, mővel agyakat, 

szíveket, lelkeket. És vet, vetne életet - életet, ahogy a 
búzát nevezték eleink, de jön az éj leple alatt valaki, valaki 
más, a sötétség fejedelme, és konkolyt vet, gyomot, gazt, 
gazságot vet a búza közé. 

És Isten hagyja. Hagyja, hogy amíg az ember alszik, 
az emberek alszanak, amíg lankad, kihagy, szunnyad a 

figyelem, a sötétben, az éj leple alatt eljöjjön, odalopózzon a szántóföldre: a szívekbe, az 
agyakba, a lelkekbe, pusztulást vessen a pusztító, az ördög. Mert, ahogy Jézus mondja: "az 
ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög." 

És ezt Isten hagyja. Szánt, fárad, elıkészít, életeket munkál meg, s vet be élettel, és 
hagyja, engedi, hogy munkáját pusztítsa, lerontsa az, akinek vetése termıre sose fordul, a 
Sátán. Miért? Majdnem, majdnem megmagyarázhatatlan! 

1517. október 31-én szinte látni a mennyei kezet, ahogy a jó mag a földre hullik, 
gyökeret ver, szárba szökken, és terem. Jó termést hoz évtizedekre és évszázadokra. 

1956. október 23-án is, mintha a felhık közül, felvillanna újra a mennyei magvetı, 
hogy hitet hullasson a mélyen barázdált szántóföldbe. 

De még azon a napon, szinte még azon az éjen ördögi tervek születnek, hogy 
elfojtsák, tönkre tegyék azt, ami - ma már világosan látjuk - valahogy több mint emberi, 
több mint az ember terve, hogy tönkre tegyék azt, ami az isteni magvetés. 

És ezt Isten hagyja. 
Így van ez ma is. A világban, ezen a kontinensen, ebben az országban, ebben a 

faluban, ebben a gyülekezetben, és benned is, és bennem is. 
Együtt növekszik a vetés. Meddig? Amíg a világ 

akarja? Amíg az ördög akarja? Amíg te akarod, vagy amíg 
én akarom? Nem! Amíg Isten azt úgy látja jónak.  

Amíg a világban, e világban, az İ akarata szerint, 
úgy, ahogyan azt İ akarja, ennek így kell lennie. És ha bízol 
benne, ha bízom benne, jó szántóföldként nem tehetek mást, 
mint úgy bízom rá magam, ahogy arra Jézus tanít, hogy 
Atyám, „legyen meg a Te akaratod!"  

Hajdú Zoltán Levente, református lelkipásztor gondolatai
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Sokan voltak közületek idén nyáron is hittantáborban. Most olvassátok el Lettner Hanna 
élménybeszámolóját! 

Hittantábori élményHittantábori élményHittantábori élményHittantábori élmény    
 
 

A tavalyihoz hasonlóan idén is 
megszervezték nekünk a hittantábort. A helyszín 
Matty volt. A hely szép, a szobák rendezettek (bár 
itt-ott egy pók ment el az orrunk elıtt). A 
barátnıimmel egy kilencfıs szobát kaptunk. Az 
indulás jól kezdıdött, de a megérkezés már 
bonyolultabbnak bizonyult. Elıttünk egy másik 

csapat bérelte ki a szállót, ezért várni kellett a takarításra. Ez idı eltelte alatt felfedeztük a 
tábor területét. A szobaszomszédjaink viccesek voltak, ezért esténként jókat szórakoztunk.  

A délelıtti alkalmakon Ruth könyvét vettük át 
a volt katolikus hittantanárral, Tamás bácsival. Az 
esti alkalmakat Juli néni tartotta, ahol Lorántffy  
Zsuzsanna életét ismerhettük meg részletesebben. A 
szabadidık sem teltek semmit tevéssel. A tanárok 
sok kézmőves foglalkozást találtak ki számunkra. 
Persze nem volt muszáj ezeken részt venni, hanem 
lehetett helyette sportolni vagy a barátokkal 
beszélgetni, játszani. Az ételek mindig finomak voltak.  

Amiket a hittantábor ideje alatt megtanultunk azokat az utolsó elıtti nap egy játékos 
vetélkedıvel „kikérdezték”. Mivel 
nagyon meleg volt, ezért a slaggal 
való spriccelés se maradhatott el. 
Sajnos, hamar vége lett a tábornak, de 
a tábortőz így se maradhatott el.  

Kár, hogy ilyen rövid idı alatt 
el kellett búcsúzni az ott megismert 
barátoktól, de nem baj, mert sok 
izgalmas és érdekes élményt vittem 
haza a szívemben úgy, mint tavaly.  

Lettner Hanna 6.a 
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Az új tanévben is több diáktársatok érkezett más iskolákból. Már nyilván befogadtátok 
ıket, de most ismerkedjetek meg az ı véleményükkel is! 
 

Visszahúzott a szívemVisszahúzott a szívemVisszahúzott a szívemVisszahúzott a szívem    
 
Már öt éve a Refibe jártam, mikor édesapám állása miatt kénytelenek voltunk 

Budapestre költözni, és ott folytattam az iskolát, az Orsolya Rendi Szent Angéla Általános 
Iskolában. Idén szeptembertıl azonban ismét visszatérhettem a régi iskolámba és a hın 
szeretett osztályomba. =) 

Budapest egészen más volt, mint Pécs: sokkal gyorsabb, nagyobb, a levegıje valami 
rettenetes, viszont több a lehetıség, a program. A tavalyi tanév alatt rengetegszer voltam 
moziban és színházban (a Nemzetiben, a Vígszínházban, az Operettben és a József 
Attilában), olyan helyeken sétálgattunk hétvégenként, mint a Vár, a Duna-part, a Margit-
sziget, sokszor átkocsikáztunk Szentendrére, és a Pilisben kirándulgattunk. Visegrád és 
Esztergom is elég közel voltak, nagyon szerettem a bazilikákat, megmászni a sok lépcsıt, 
hogy élvezhessem a tornyokból nyújtott fantasztikus kilátást.  

De Pécs mégis nagyon hiányzott. A Belváros és a Székesegyház, a sétatéri ıszi 
gesztenyegyőjtögetés, a Tettye játszótere, a Refi ismerıs környéke. Kozármisleny, a 
kisváros, ahol élünk Pest szöges ellentéte: egész nap csöndes, a forgalom ritka. Árnyas fák 
szegélyezik az utcákat, a gyerekek lelkesen játszanak az utakon és a játszótereken. A 
kutyafuttatóra sokszor elviszem a kutyámat, ahogy a szántóföldre is. Szeretem a 
templomunkat, ami pont annyi idıs, mint én – és hiányoztak a misék, amiket a világ 
legjobb plébánosa tart.  

A Refiben már egészen kiskorom óta ismernek, az osztályom egy kicsi és összetartó 
közösség, ahol mindenkinek meg van a szerepe. Szeretek az udvaron lófrálni, és élvezem, 
hogy már a gimi épületében van az osztálytermem. Nagyon szeretek kórusra járni, mert jó 

a hangulat és a fellépések. 
A barátaim hiányoztak a legjobban. Szeretek egész 
nap velük lenni, különórákra is együtt járunk. 
Sok dolgot szerettem Pesten – de Pécset 
mindenestül imádom! 

Marján Boróka 7.b 
 
 

 
Pécs-Árpádtetın lakom. Eddig távolsági busszal jártam egy komlói iskolába, és ez 

hosszabb idıbe telt. Részben azért jöttem át ebbe az iskolába, mert közelebb van, de azért 
is, mert a szüleim úgy gondolták, itt jobb helyem lesz, és igazuk is volt! 

Az elızı iskolám annyiban különbözött, hogy nem volt hittan és áhítat, és más volt 
a csengetési rend is. Ott is jól éreztem magam, de itt jobban, mert kedvesebbek  a tanárok 
és a diákok is. Ugyan erısebb ez az iskola, így többet kell tanulnom, de ez a kötelessége 
minden diáknak! Remélem, jól fog menni a tanulás, és hasznomra tudom fordítani az itt 
tanultakat. 

                                             Horváth Patrik 7.b 
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VERSELİ… 
A 8.-osok verseket írtak „Manapság az emberek” címmel. Olvassatok el most hármat 
közülük! Reméljük, benneteket is elgondolkodtatnak. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manapság az emberek folyton sietnek, 
Dolgozni mennek. 
Busz, autó, tömeg, mind egyre kesereg. 
Szeretet? 
Semmi nekik, de igazából minden. 
Minden!!! 
Dübörög az MP4, megállni nincs idı. 
Pihenni se! 
De van egy szó, egy jel! 
Nem tudom, mi ez, de felemel 
Oda, ahol nincs zaj, se robot. 
De Isten vár ott, s mosolyog. 
   
Megtenni, sietni, 
Dolgozni, pihenni? 
Egyszerre nem megy. 
S lesz inkább egy elegy, 
Melyben busz, autó, tömeg foglal helyet. 
S Isten? 
Csak a keresztyénekben. 
                        Andrásfalvy Csenge 8. B 
  A mai világban az  

emberek csak robotok. 
Anyut mikor felhívod, 
Annyit mond: Bocs, dolgozom! 
Templomba nincs idınk eljutni, 
Így fogtok a tömegben elveszni. 
Ahol nincs Isten, ott remény sem terem, 
Nincs velem senki, ettıl kell csak félnem. 
  

Manapság az emberek mind egyformák: 
semmi stílus, minden zőrzavar, 
egyforma táska, egyforma emberek, 
MP3 fülükben, és senki sem figyel. 
Isten dolgozik, vigyáz rám, de az emberek 
Nem értik a jeleket. 
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Az eddig eltelt idı legnagyobb eseménye a komplex nap volt. Az alsó tagozatosok a várost 
járták, a felsısök a Mediterráneumba látogattak el. Lássuk, mi is érdekelt benneteket a 
legjobban! 
 
Komplex napKomplex napKomplex napKomplex nap    –––– a felsı tagozaton a felsı tagozaton a felsı tagozaton a felsı tagozaton    

Pénteken az osztállyal tanulmányi 
kirándulást tettünk a Mediterráneumba. 
Meglátogattuk a pogányi repülıteret, a 
Nagyharsányi Református Templomot, a 
nagynyárádi kékfestı mőhelyt, a 
Szársomlyó hegyet, és megtekintettük 
Sátorhelyen a mohácsi emlékparkot. A 
legérdekesebb Nagynyárád és Sátorhely 
volt. 

Sátorhelyen sok ismeretet 
szerezhettünk az elsı mohácsi csatáról. A magyarok 
szomorú sorsa megrendítı volt. Az emberek 
szenvedése, a szultán örökös gonoszsága mindenkit 
érdekelt. Fegyvereket is néztünk. Volt ott egy kard, 
amelyik még törököt is ölt.  

Nagynyárádon a kékfestı mőhelyben sok érdekes 
dolgot mondott nekünk a bácsi, aki 50 évig dolgozott 
ott. Megmutatta nekünk, hogyan készülnek a kék ruhák, 

terítık. A vászonra a mintát nagyon aprólékosan, rézbıl 
megformált, fába erısített „nyomdákkal” készítik el. Egy jó 
minıségő anyag elkészítéséhez két hónap kellett. Ehhez a 
foglalkozáshoz sok türelemre volt szükség.  
   Amikor hazaérkeztem a kirándulásról, rengeteget meséltem 
anyukámnak. Remélem, eljutok még ilyen érdekes helyekre. 
                                                                 Juhász Eszter 5.a  
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Komplex nap Komplex nap Komplex nap Komplex nap ---- az alsó tagozaton az alsó tagozaton az alsó tagozaton az alsó tagozaton    
 

Szeptember végén komplex 
nap volt az iskolában.  

Az osztályunk múzeumokat 
nézett meg a városban. Az iskolától 
indultunk, busszal a Zsolnay szoborig 
utaztunk. Elsı állomásunk a Néprajzi 
Múzeum volt. Ott egy bácsi mesélt 
nekünk a régi népszokásokról. Láttuk 
a szökrönyt, amiben régen az egész 
család a ruháját tartotta. Ez egy 
felnyitható nagyobb láda volt. Beszélt 
a „gondolkodó, illetve a trónszékrıl” 
is nekünk. 

A végén kézmőves foglalkozások voltak. Agyagoztunk és karkötıt fontunk. 
Második állomásunk a Természettudományi 
Múzeum volt. Megismerhettük az ásványokat, 
láttunk kvarcot, grafitot, opált. Majd az 
állatokhoz tértünk át. 

A múzeumok után a 48-as téren 
megpihentünk, ettünk-ittunk. A pihenı után a 
szemben található Tudásközpontba sétáltunk 
át. Ott Emıke néni mesélt a folyosókon 
található szobrokról, melyek bibliai 
jeleneteket ábrázolnak. Nagyon modernek és nagyon pirosak voltak nekem. 
A kirándulásunkat gyalog folytattuk. Hosszan sétáltunk a Zsolnay negyed házai között. A 
Zsolnay Mauzóleumnál szálltunk buszra. Megbeszéltük, hogy tavasszal a városnak ezt a 
kerületét fogjuk bebarangolni. 

Ez a nap számomra nagyon érdekes és izgalmas volt. Otthon sokat meséltem a 
látottakról.           Kúcs Viktória 4.b 
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Fogadjátok sok szeretettel Csalódi András, gimnáziumunk 9.B-s tanulójának idıszerő 
meséjét, aki már korábban is sok írásával szórakoztatott benneteket! 

A két apóA két apóA két apóA két apó    
 

A nyári fülledt napok után beköszöntött az ısz. A fák felöltötték aranyozott 
ruháikat, a telelı madarak vidáman csiripeltek, és köszöntötték İszapót. İszapó egy 
odvas fa legalján lakott, a föld alatt. Egész évben olvasott a kuckójában, csak a nyári 

napok után bújt elı. Suhintott egyet a botjával, és a nap melege 
hővössé vált, a zöld fák pedig aranyos díszt vettek magukra. Az 
erdı állatai sokat gyönyörködtek az évszakok látványos 
változásában. Mind boldognak látszottak. De biztosan boldogok, 
jókedvőek, vidámak voltak? İk igen. De volt, aki nem. 

Az ég tetején, a felhık között magasodott egy kék torony. 
Ennek a toronynak hat kisebb tornya volt. Ez volt Szélapó tornya. 
Miért is lett volna boldog ıkegyelme? Semmi oka nem volt rá. 
Népe, a felhık, féltékenyek minden évben arra, hogy az állatok nem 

ıket csodálják, hanem a táj színpompás színeit. Ezért minden ısszel, amikor a táj 
aranyozást kap, a felhık mélységes bánatba zuhannak, s egy egész évszakon át tartó 
sírásba kezdenek. Fogta magát Szélapó, beült a Mercédeszébe, és meg sem állt addig, 
amíg az út mellett meg nem látta İszapót. Nagy vigyorral közeledett felé, de İszapó 
gyanút fogott, és el akarta kerülni. Szélapó azonban varázsolt a botjával, mire İszapó a 
csomagtartóba került. Aztán usgyi! Szélapó fölvitte az egek fölé, és bezárta a tornya 
legeslegközepébe. 

De az állatok látták ezt, és mentıakciót szerveztek. A madárkák elkezdték csipkedni 
a torony talapzataként szolgáló felhıt. Ekkor a torony inogni kezdett. A szarvasok és ızek 
felugrattak a sőrő felhıkön a toronyig, és betörvén az ajtót, kinyitották İszapó ketrecét. 
Ekkor Szélapó varázsolt a botjával, mire az állatok elszálltak vissza az erdıbe, és csak a 
két apó maradt a toronyban. Viaskodni kezdtek egymással. Össze-vissza dobálták egymást 
az óriási torony belsejében, mire Szélapó kezébıl kirepült a varázsbot. A felhık 
megérezték, hogy valami nincs rendben, és mesterük megsegítésére indultak. İszapó, 
látván, mily’ nagy a veszedelem, kivetette magát a toronyból. A felhık, mivel tele voltak 
vízzel, nem bírtak lelassítani, és minden irányból belerohantak a toronyba. Az egész épület 
alaposan megrongálódott, de úgy látszott, mégse dıl össze. Szélapó azonban mérgében 
öklével ráütött a falra, mire az amúgy is gyenge, imént megrongált alapzat nem bírta 
tovább, és szilánkokra tört. A torony pedig darabokban beleesett a 
semmibe. 

İszapó ezalatt ráesett egy fára, és az állatok lesegítették 
onnan. Megmondta a felhıknek, hogy ezentúl a táj mellett 
ıbennük is gyönyörködni fog az erdı népe. Nagy boldogság 
támadt mindenki szívében, és megünnnepelték az okos döntést 
ami, úgy látszik, mindörökre eltőntette a viszályt állatok, tájak és 
fellegek között. De biztosan boldogok, jókedvőek, vidámak, sıt 
elégedettek voltak? S vajon mindnyájan aláírták a 
megnemtámadási egyezményt? Egy részük igen. De volt, aki nem. 
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Reálnapi kirándulásReálnapi kirándulásReálnapi kirándulásReálnapi kirándulás    

   
2010. 10. 16-án Budapesten jártunk. A vonatunk hajnali 6-kor indult Pécsrıl. Két és 

fél - három óra utazás után kb. 9 órára érkeztünk meg a Kelenföldi pályaudvarra.  
Két busszal jutottunk el a Campona bevásárlóközpontig, 

ahol bementünk a Tropikáriumba. Itt nagyon sok cápát, kígyót, 
krokodilt, ráját és egyéb egzotikus állatot láttunk. Volt 
rájasimogató is. Nagyon érdekes, nyálkás testük van.  

Újabb buszozás és séta után elérkeztünk a Közlekedési 
Múzeumba. Már a múzeum elıtt is nagyon szép közlekedési 
eszközök voltak, pl. egy óriási hajócsavar. Amikor bementünk, elıször egy régi vonatot 
néztünk meg. Voltak nagyon-nagy terepasztalok is. A játékkonzolos szobában  régi 
videójátékokkal és mai xbox360-sal is lehetett játszani. Ezután régi bicikliket és hintókat 
láttunk. Sok makett is volt, mindenféle hajókötél és használati tárgy. A régi motorok és 
autók is nagyon szépek voltak. Amikor végeztünk a múzeumban, elmentünk sétálni a 
Hısök terére. Itt rengeteg szobrot láttunk, köztük Szent István szobrát is.  

Végül elsétáltunk a Keleti pályaudvarra, és egy kis várakozás után felszálltunk a 
vonatra. Kicsit zsúfoltan utaztunk, mert a nekünk szánt kocsi meghibásodott. A vonatunk 
este kilenc fele ért be Pécsre, és ezzel sajnos véget is ért ez a remek kirándulás. Köszönet 
érte tanárainknak!       

 Jávori Dávid 6.b
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A rejtvény ábécéjeA rejtvény ábécéjeA rejtvény ábécéjeA rejtvény ábécéje    
 
 
Kicsiknek, nagyoknak egyformán kedves szórakozás 

a rejtvényfejtés. Igen találó az „agytorna” elnevezés, mert a 
rejtvényfejtés edzi, erısíti az értelmet. Ezúttal azokra a 
fortélyokra akarunk rámutatni, melyek megkönnyítik a 
megfejtésüket. 

A rejtvények egyik fı csoportja a bető- és 
képrejtvény. Megmutatunk egypár ilyen rejtvény kapcsán 
néhány fortélyt, amit a jövıben jól fel tudtok majd 
használni. 

A betőrejtvényt úgy kell megfejteni, hogy az ábráról leolvasható betőkhöz, 
szórészekhez elöl, középen vagy hátul hozzáolvassuk a rejtvény fortélyát, ami lehet egy 
vagy több bető, néha egy egész szó is. (Pl.: per, alatt, fölött stb.) 

A képrejtvényeknél ugyanez az eljárás, azzal a különbséggel, hogy ott elsısorban 
azt kell kitalálnotok, hogy mit ábrázol a kép, mert néha több jelentése is lehet egy rajznak. 
(Pl. egy szék lehet: szék, ülıtárgy, bútor, pihenıhely stb.) 
A legegyszerőbb és leggyakoribb forma az ilyen rejtvényekben a törtjel. Ez többfélét 
jelenthet. 

Ennél a rejtvénynél – 
melynek megfejését 
persze mindnyájan 
azonnal tudjátok (róna) – 
„n” betőt jelent a törtjel.  

  
Ennél már „per”-t (az 
osztás latin jelölése) jelent; 
a megfejtés: opera. 

Ez a rejtvény nem azt 
jelenti: atonbal, hanem: 
Balaton. Tehát a törtjel 
„on”. 
  
 
Ennek a megfejtése: 
kamara, tehát a törtjel itt a 
„ra” szótagot jelenti. 

Néhány példa a fentiekre: 
  
= egyenruha. E rejtvénybıl mindjárt azt is megtanulhatjuk, hogy egy 
bető nemcsak magát a betőt, hanem azonkívül még „egy”-et (mert 1 
van belıle) is jelenthet (jelen esetben „egy e”) – a törtjel most „n” 
betőt jelent, a kabát pedig nemcsak kabát, hanem ruhadarab is – tehát: 
egyenruha. 

 
 
  = Rintinti                
 
 
 

 
 

 =számonkérés 
 
 

De jelenthet a törtjel még mást is: 
= két szék között a pad alatt – mint látjuk, itt a 
törtjel az „alatt” szót helyettesíti. 
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A betők nagyságát is tekintetbe kell venni.  
 
Ebben a rejtvényben a „p” apró, a megfejtés: aprópénz. 

 
Mint fent láttuk, a betők nagysága 
is tekintetbe veendı; ezt felhasználjuk a „nı” és „fogy” 
szavak helyettesítésére. 
Ez a rejtvény azt jelenti: Ernı, mert az „r” bető nı, viszont 
 

  Ennek a megfejtése: fogyókúra. Itt ugyanis a betők mindig    
  kisebbek. Fogynak. 
  
 

A betők elhelyezésének is számtalan jelentısége van. 
 
 
 
 
 
= réges-régen (Rége „srégen”, azaz átlósan.)       = gátló körülmény. (G „átló” körülmény) 
 
Képrejtvényeknél igen gyakoriak a – (mínusz) jelek és a betoldások, valamint a 
betőhelyettesítések is; például: 

 
A képen látható egy „hájas ember”, melyben a „h” helyett „ny” bető 
veendı, tehát = nyájas ember. 
 
 

Végül a betők ferde elhelyezésére még egy példa:                                               = egyedül (egy e dől). 
 
Ide tartozik ez a rejtvény is, melynek megfejtéséhez a törtjelnél elmondottakat is 
figyelembe kell venni. Ez már nehezebb! 

 

s

s
 = esperes,  

a

o
 = opera, tehát ”esperes az operában” a megfejtés. 

 
 
= rigó (r-ig ó). 
  
    

Ezek után tanulmányozzátok át jól Rejtvénytanfolyamunkat. Minden rejtvény alá odaírtam 
a megfelelı fortélyt, tehát a megfejtés kulcsát, és remélem, hogy most már mindegyiket a 
legkisebb megerıltetés nélkül meg tudjátok majd fejteni. Ha mind a 20 megfejtést 
kitaláltad, csokijutalomért add le Schmidt Ági néninek! 
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                    Hátsó Hátsó Hátsó Hátsó oldaloldaloldaloldal    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jó pihenést kívánunk nektek  
az ıszi szünetre (október 30. – november 7.)! 

Találkozunk november 8-án!  
Ne felejtsétek, el B héttel kezdünk! 

- Miért nem voltál tegnap iskolában?  
- Tanár úr kérem, edzésre kellett mennem.  
- Szóval neked a foci fontosabb mint az tanulás?  
- Bocsánat, de nekem a jövımmel is foglalkozni kell. 

- Petike, mondd meg, mi történt 1802-ben.?  
- Akkor született Kossuth Lajos.  
- Nagyon jó. És 1805-ben?  
- Akkor lett hároméves. 

A történelemtanár felszólítja Rudikát:  
- Beszélj valamit Hunyadi László lefejezésérıl!  
Rudika hallgat:  
- Na, mi az? - sürgeti a tanár. - Miért nem beszélsz?  
- Mert úgy felháborít a dolog, hogy nem találok szavakat.... 

Kémiaórán :  
- Mondj egy testet, amely nem oldódik vízben !  
- A hal. 

- Mi újság volt az iskolában?  
- Szörnyő napunk volt.  
- Mi történt?  
- Ne is kérdezd- sóhajt Pistike -, 
  rövidzárlatot kapott a computerünk,  
  és egész nap saját magunknak kellett gondolkodnunk. 


