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Hagyományos szlovén reggeli
November 18-án iskolánkon a Hagyományos szlovén reggeli megnevezésű mozgalom keretében
különböző tevékenységekben vehettünk részt. Ezekben az egészséges táplálkozással foglalkoztunk.
A reggelt közös tornával, majd a hagyományos szlovén reggelivel (kenyér, vaj, méz, tej, alma)
kezdtük. Ezután vegyes csoportokban dolgoztunk. A legkisebbek túrókrémet készítettek, amit
mindenki megkóstolhatott. A negyedik osztályosok egy érdekes játékkal szórakoztattak bennünket.
Ebből megtanultuk, hogyan és mit ettek dédapáink, hogyan étkezzünk illemtudóan. Az egyik csoport
perecet sütött, a másik pedig kukoricamálét. A nagyobbak egészséges étel recepteket keresgéltek,
amelyekből napi menüt állítottak össze, majd ezek energiatartalmát is kiszámították. A receptekből
az iskolaév folyamán kis könyvecskét szerkesztünk, amit minden tanuló megkap. Az ötödik és hatodik
osztályosok készítették el ebédünk főételét, a bujta répát.
A foglalkozások végén az iskola ebédlőjében gyűltünk össze, ahol minden csoport bemutatta
munkáját és együtt elfogyasztottuk saját készítésű ebédünket. Még a fakanál használatát is
megtapasztalhattuk.
Ezen a napon sok új tudással és tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
Špilak Larisa és Horvat Mitja
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SÜSSÜNK, FŐZZÜNK VALAMIT…
MÉZESKALÁCS
Hozzávalók / 6 adag
tészta
1 kg finomliszt
30 dkg porcukor
3 teáskanál szódabikarbóna
14 g mézeskalács fűszerkeverék (1 tasak)
30 dkg margarin
250 ml méz
3 db tojás
máz











2 db tojásfehérje
30 dkg porcukor

Elkészítés
tészta
1. Először a száraz hozzávalókat keverjük alaposan össze, majd jöhet a tojás, a méz és a picit
megolvasztott margarin. Addig gyúrjuk, míg egynemű, illatos, rugalmas tésztát nem kapunk.
2. 3 részre osztjuk, majd egyenként kinyújtjuk 0,5-1 cm-es vastagságúra a tésztát. Kiszaggatjuk,
sütőlemezre tesszük, ne szorosan, mert sülés közben összenőnek. Megsütjük.
díszítő máz
1. 2 tojásfehérjét félig felverünk robotgéppel, majd 30 dkg porcukrot apránként
hozzádolgozunk, és keményedésig keverjük.


sütési hőfok: 180°C

CITROMOS TEA
HOZZÁVALÓK







25 g friss gyömbér
6 dl víz
1 db citrom
1-2 ek méz
ELKÉSZÍTÉS
 A friss gyömbért megmossuk, majd lereszeljük (aki szeretné,
meghámozhatja, de nem szükséges).
 6 dl vízben felforraljuk a lereszelt gyömbért, majd lassú tűzön
20 percig főzzük.
Levesszük a tűzről, leszűrjük, majd kb. 60 fokosra hűtjük. Ezután hozzáadjuk a mézet, és ízlés
szerint citromlevet facsarunk bele.
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KARÁCSONYI HÁZIKÓ
Hozzávalók / 12 adag
A tésztához












25 dkg méz
10 dkg margarin
12.5 dkg porcukor
5 g gyömbérpor
5 g fahéj (őrölt)
5 g szegfűszeg (őrölt)
5 g cukrozatlan kakaópor
50 dkg finomliszt
1 kk sütőpor
1 db tojás
1 csipet só

A ragasztáshoz
2 ek cukor
A kenéshez


1 db tojás
A díszítéshez





2 db tojásfehérje
50 dkg porcukor

Elkészítés
1. A tésztához a hozzávalókat jó alaposan összegyúrjuk. Viszonylag kemény, de jól
formálható tésztát kell kapnunk.
2. A ház elemeit először megtervezzük, majd sütőpapírból vágjuk ki. Az interneten
találni nagyon sok mintát és sablont is. Ha nem sikerül, olyannak sütés után még
mindig lehet alakítani rajta.
3. A tésztát lisztezett deszkán körülbelül fél cm vastagságúra nyújtjuk, majd a
sablonokat körülvágjuk, az elemeket tepsibe rakjuk és megkenjük őket tojással. Kb.
200 fokon rövid idő alatt addig sütjük, amíg az alja kicsit megbarnul.
4. Ahogy a sütőből kivettük, azonnal megkenjük újra tojással. (Ettől lesz a tésztánk szép
fényes.) Fontos, hogy a tészta egyenletes, sík felületen hűljön ki, hogy meg ne
görbüljön.
5. Miután kihűlt, kisebb késsel vághatunk bele ablakokat is. Az elemeket olvasztott
cukorral, azaz karamellel ragasszuk össze.
6. Ha összeragasztottuk, a tojásfehérjét jól kikeverjük a porcukorral.
7. Vékony szájú nyomózsákba, vagy sütőpapírból rögtönzött tölcsérbe töltjük és tetszés
szerint díszítjük házikónkat, illetve használhatunk színes cukorkákat, egyéb díszítőket.
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Iskolai szavalóverseny
November 10-én tartottuk meg iskolánkon a 2016/17-es iskolaév
szavalóversenyét.
A versenyen több mint ötven szavaló vett részt elsőtől kilencedik
osztályig. A kicsik Nemes Nagy Ágnes és Zelk Zoltán verseit szavalták, mi
nagyok pedig Kosztolányi Dezsőét. A szavalók izgultak a fellépés előtt, a
néző diákok és tanárok mindenkit tapssal jutalmaztak. Egy háromtagú
zsűri döntött a továbbjutókról, akik decemberben részt vehetnek a
hosszúfalui versenyen, és az emléklapok mellett még könyvjutalomban
is részesültek.

Bočkorec Miša és Könye Mišel
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Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.
A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.
Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz karácsonykor mi is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.
7

Karácsonyi készülődés

Mint minden éven az iskolánk hagyománya szerint a
kilencedik osztály tanulói díszítik fel a karácsonyfát. Így idén
rajtunk állt a sor. A feldíszített fenyő gyönyörű ünnepi
hangulatot varázsolt az iskolai ebédlőbe, ahol december 23án fogjuk megünnepelni a Karácsonyt, valamint az
Egységesség és az Önállóság napját. A december és a
várakozás ideje
különleges
boldogsággal és
meghittséggel tölt el
bennünket, amit már
a tekintetünk is
tükröz.

Az asztaldíszeket a rajzszakkör tagjai készítették

Angyalok szállnak fent az égben,
Karácsony napját szebbé téve.
Minden ember erre készül,
Nagy nap lesz itt, ma is végül.
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Karácsonyi díszek készítése házilag
Szeretünk karácsonyi díszeket vásárolni, de sokkal érdekesebb, ha saját kezűleg
készítünk dekorációt házilag. A házi készítésű díszekkel nemcsak pénzt spórolunk meg,
hanem időt is, hiszen így elmarad a felesleges rohangálás a „tökéletes” dekoráció után.
A lényeg a kreativitás.
Válogass az általunk ajánlottak közül!
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Iskolánk legkisebbjeit megkérdeztük, mit jelent számukra a
karácsony, hogy szokják megünnepelni, milyen ajándékot szeretnének kapni.

Mi karácsonykor felállítjuk a fát.
Mindig elhívjuk a barátainkat és
velük együtt ünneplünk,
megajándékozzuk egymást. A
Télapónak pedig készítünk sütit
és finom szörpöt.
Boriska, 1. osztály

Mi a Télapónak muffint szokunk
készíteni és megkínáljuk kávéval.
Idén karácsonyra egy Elsa babát
szeretnék kapni.
Laura, 1. osztály

Én mindig izgatottan várom, hogy
az angyalok meghozzák a fát. A
Télapónak pedig sütünk kekszet.
Minden éven eljön hozzánk, mert
írok neki egy meghívót.
A karácsony szerintem a
boldogságról szól.

Blanka, 1. osztály
A karácsonyfánkat habcukorral és
szaloncukorral szokjuk díszíteni.
Imádom a plüssállatokat, ezért idén
szeretném bővíteni a plüssökkel teli
kosaram egy juhász kutyával és egy
gepárddal. Ezenkívül szeretnék kapni Mi szenteste el szoktunk menni
még egy kémiai készletet, hogy
Istentiszteletre. Amikor pedig
kísérletezgethessek.
hazaérünk, már ott a fa teli
ajándékkal, amit az anygalok
Veronika, 2. osztály
hoztak. Szerintem e ünnep arról
szól, hogy együtt van a család.
Panni, 2. osztály

Én már nagyon várom a
karácsonyt. Mi együtt szokjuk
feldíszíteni a karácsonyfát anyu
mézeskalácsival. Szeretném, ha
a fa alatt egy Elsa baba és egy
Monster High baba várna.
Leila, 1. osztály
Nagyon szeretem a karácsonyt,
mert jön a Télapó. Örülnék, ha
kapnék egy kutyát és egy Elsa
babát. De nem csak a Télapó szok
hozni meglepetéseket, én is
szokok valamilyen ajándékot
csinálni.
Taja, 1. osztály
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Készítette:
Abraham Sarah

Feldiszítem a karácsonyfát, adok
a télapónak süteményt és tejet.
Karácsonyra Nerf puskát kérek.
Benjamin, 1. osztály

Karácsonykor TV-t nézek, sütünk az
anyukámmal süteményt. A Télapótól
karácsonyra távirányítós autót kérek.
Péter, 1. osztály

Feldiszítjük a karácsonyfát és
meglátogatjuk a nagymamát karácsonyra.
Idén nagyon szeretnék egy Nerf puskát.
Zoltán, 2. osztály

Karácsonykor szoktunk sütit
sütni és feldiszítjük a
karácsonyfát. Egy új táskát
és új tolltartót kérek
karácsonyra.
Edvin, 2. osztály

Karácsonykor szoktam a szüleimmel
palacsintát sütni, karácsonyfát
diszíteni. Karácsonyra Nerf puskát
kérek.
Barna, 1. osztály
Karácsonykor szoktam néha hógolyózni vagy
hóembert készíteni. Idén Nerf puskát kérek
távcsővel.
Csörsz, 1. osztály

Otthon szoktunk karácsonyfát
diszíteni, a Télapónak tejet és sütit
adni. A fa alá egy távirányítós autót
kérek.
Aljaž, 1. osztály

Készítette:
Könye Nikolaj
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Gyermekkarácsony az Országházban
2016. december 17-én tartották meg az Országgyűlés és a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közös szervezésű
Országházi Gyermekkarácsonyát, amelyen több mint
nyolcszáz hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények
között élő általános iskolás gyermek vett részt. A Parlament
épületében Kövér László, az Országgyűlés elnöke fogadta a
gyerekeket.
A házelnök elmondta, hogy az Országházat több mint 100 évvel ezelőtt építették a mesterek a
Kárpát-medencéből idehozatott anyagokból, és az idelátogatók szerint a világ egyik legszebb
Parlamentje. “Legyetek büszkék rá!” – mondta.
A rendezvényen Magyarország leghíresebb és legismertebb művészei léptek fel (Rúzsa Magdolna,
Kovács Kati, a Ghymes együttes, stb.). Utána a gyerekek műhelymunkákon vehettek részt.
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Iskolánkról a rendezvényen nyolc gyerek vett részt.
A tanulók véleménye a kirándulásról:
Melisa: A legjobban Budapest jellegzetességeit csodáltam meg.
Miša és Anastazija: Mi a legjobban azt élveztük, amikor együtt énekelhettünk az énekkaral.
Alida: Nekem a Parlament és a Szent István korona nyerte el tetszésemet.
Larisa: Nagyon élveztem a műhelymunkákon az arcfestést és a színes lufiktól egyszerre jó
kedvem lett.
Gloria: Szerintem az egész műsor érdekes volt.
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AJÁNDÉKOZZUNK KÖNYVET KARÁCSONYRA!
Boldizsár Ildikó: Esti mesék fiúknak
A gazdag hercegek és az ágrólszakadt legények egyvalamiben nagyon hasonlítanak: el akarják nyerni
a legszebb királylány kezét. Ez persze nehéz feladat, le kell győzni érte pár sárkányt meg egyéb
szörnyeteget, néha az üveghegy tetejére kell vágtatni, ellenséget aprítani,
madárháton lovagolni, és még a többi kérővel is megküzdeni.
A kötet történeteit Boldizsár Ildikó író-mesekutató válogatta össze négy kontinens
mesekincséből, a legszebb európai, ázsiai, afrikai és amerikai mesékből. Bár a
gyűjtemény fiúknak szól, apukák és nagyapák is forgathatják, sőt: a család lány tagjai
is. Nincs érdekesebb annál, mint arról olvasni, mi mindent megtesznek a legények
csak azért, hogy övék legyen egy bűbájos királylány - és persze a fele királyság.
Boldizsár Ildikó: Esti mesék lányoknak
Ennek a könyvnek lányok a hősei: olyan lányok, akiknek sok-sok akadályt kell
legyőzniük. Egyszer a mostohaanyjuk kergeti el őket otthonról, máskor az irigy
nővéreik, néha csak összeesküdött ellenük a sors, ám hiába:
sosem adják fel, és elnyerik méltó jutalmukat. Különbözőek, ám mindannyian
különlegesek, okosak, bátrak, szeretnek táncolni, álmodozni, és keresik azt a
legényt, akivel le tudnák élni az életüket. A történeteket Boldizsár Ildikó írómesekutató válogatta össze a különböző kontinensek mesekincseiből:
európai, ázsiai és afrikai mesékből. Persze a fiúknak sem kell aggódniuk, nem
történik velük semmi végzetes, ha elolvassák a meséket - legfeljebb remekül
szórakoznak, és még jobban megismerik azokat, akik számukra gyakran oly
rejtélyesek: a lányokat.

Bartos Erika: Bogyó és Babóca karácsonya
Emlékszel még Bogyóra és Babócára? A csigafiú és a katicalány most együtt
várják a Télapót és izgatottan készülnek a karácsonyra. De vajon hova tűnt Bogyó ajándéka? És minek
örülne a százlábú?

15

J. K. Rowling: Harry Potter és az elátkozott gyermek
Harry Potter élete sosem volt könnyű - és most sem az, amikor a Mágiaügyi
Minisztérium túlhajszolt dolgozójaként, férjként és három iskolás korú gyermek
apjaként kell helyt állnia.
Miközben Harry a múlttal viaskodik, ami nem hagyja magát eltemetni, legkisebb
fiának, Albusnak meg kell küzdenie a reá nehezedő családi örökséggel. A múlt és
a jelen vészjósló összeolvadása azzal a ténnyel szembesíti apát és fiát, hogy a
sötétség néha egészen váratlan helyekről támad.
Jane Austin: Meggyőző érvek
A Meggyőző érvek nem pusztán az utolsó, hanem a legérettebb, és számtalan
kritikusa és olvasója által a legjobbnak tartott Austen-regény.
Sir Walter Elliot somersetshire-i kastélyában él három lányával. Ő maga
özvegyember, a lányok közül csak Mary, a legkisebbik ment férjhez, a legidősebb,
Elisabeth, gőgjében hiába várt rangos házasságra, Anne-t pedig (a regény érzékeny,
eszes és jószívű hősnőjét) lebeszélték arról, hogy hozzámenjen szerelméhez, egy
fiatal, vagyontalan tengerésztiszthez. Anne lassan bele is törődik, hogy körülményei a
vénlányok sorsára kárhoztatják, ám nyolc év után a kikosarazott udvarló előkerül
mint sikeres, vagyonos tengerészkapitány, aki végleg le akar telepedni és családot
alapítani. Leendő feleségével szemben pedig mindössze egy követelményt támaszt:
bárki lehet, csak Anne Elliot nem.
Kaphat-e a sorstól újabb esélyt Anne, s ha valóban révbe érhet, vajon az egyszer már
elutasított Wentworth kapitány oldalán találja-e meg a boldogságot és harmóniát,
vagy annak az elragadó idegennek a párjaként, akivel a legváratlanabb helyzetekben
találkozik újra meg újra?
Austen írói erényei töretlenek, a jellemzés, az elemző lélekrajz, az irónia, a remek helyszínleírások és
a feszes szerkesztés teszik a regényt maradandó élménnyé.
Gimesi-Jeli-Tasnádi-Vészits: Időfutár 5. – A por hatalma
Jól ismert hőseink térben és időben végképp szétszóródva igyekeznek újra megtalálni egymást, és
ami talán még ennél is fontosabb: életben maradni. Az ókori Rómába szakadt különítmény Petronius
házában talál menedéket, és lassacskán bejáratos lesz Néró udvarába is. Jövőből hozott tudásuk
egyre befolyásosabbá teszi őket a császárnál, amit a rejtélyes Seneca növekvő
gyanakvással figyel. A jövőbe szakadtak megismerkednek Buraváros minden csodájával,
veszélyével és ifjú Uralkodójával. De a múltban és a jövőben is egyre jobban látszik,
hogy az idő fogy, és az ellenfelek egyre alattomosabban támadnak. Hannáéknak
minden tudásukra, leleményükre és bátorságukra szükségük lesz ahhoz, hogy képesek
legyenek helytállni ebben az egyenlőtlen küzdelemben.
A Gimesi-Jeli-Tasnádi-Vészits kvartett rádiójátékából született regény 5. része!
LETEHETETLEN, IZGALMAS, VICCES, MAI!
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Papp Dóra: Tükörlelkek
Orsi és Kriszti nem is lehetnének távolabb egymástól.
Fekete Orsolya ezúttal olyan helyzetbe sodorta magát, amiből csak segítséggel tud
kimászni: muszáj lazítania a falakon, amikkel körbevette magát, különben teljesen
egyedül marad. Eszter az egyetlen támasza, de legjobb barátnőjét túlságosan
lefoglalja a szerelem. Orsinak helyre kell hoznia a viszonyát Olivérrel és Paullal,
ráadásul az édesanyjával is egyre furcsábban alakul a kapcsolata. És persze ott van
Zsolt meg Rágógumi is, akik változatlanul szúrják a szemét...
Péterfi Krisztina felhőtlenül boldog a budapesti kirándulás után, ám rá kell jönnie,
hogy egyre kevesebb ideje jut a szerelemre, Vikire, és a táncra is. A felvételi miatt
hatalmas rajta a nyomás, nem találja a helyes irányt a jövőjéhez
vezető úton. Mindennek a tetejébe ott van Tragédia, aki
ellenségként tekint rá, hiába szeretne Kriszti ezen változtatni. Pedig
eljön az idő, amikor kénytelenek lesznek szóba állni egymással...

Szántai Zita: Hűvösvölgyi Gimnázium B épület
A Hűvösvölgyiben egyetlen pillanatra sem áll le az élet. Ne hagyd ki az izgalmakat:
less bele a gimi egy újabb osztályának pörgős hétköznapjaiba! Miközben a B
épületben a készülő színdarab próbái zajlanak, az új lány magába bolondítja a fiúkat,
szétrobbantja a klikkeket… Mi megy a falak között? Mi sül ki az előadásból? Olvasd
el, és Te is megtudod!
Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
Mi történne, ha az állatok beszélni tudnának? Alighanem jól
megmondanák a véleményüket rólunk, emberekről. Ebben a könyvben negyvenöt
állat beszél, morog, kacag, kiabál, és bizony csak kevesen dicsérik az embert. Miért
is tennék? Ugyan miért rajongana egy béka azért a vigyori gyerekért, aki
befőttesüvegbe zárja? Vagy miért integetne bájosan a fóka annak a kétlábúnak, aki
fegyvert fog rá? És vajon ki ne lenne ideges a farkas helyében, mikor mindig a
szemére vetik, hogy megette Piroskát meg a nagymamát? Semmi kétség: nehéz az
állatok élete, és ezen egyedül az ember segíthet. Mégpedig azzal, hogy szereti
őket. De nemcsak a szívével, hanem az eszével is. Már ha van neki. Vigyázat! Állati
szövegek!
Leiner Laura: Akkor szakítsunk
Szilveszter. A kötelező jókedv napja. Amikor muszáj bulizni.
Lia és Norbi karácsony előtt szakítottak ugyan, de Szánkó
szilveszteri buliját nem akarják kihagyni. Eszti és Csabi, a tökéletes pár, velük
együtt indulnak szórakozni. Miután Szánkó bulija a város másik végében lesz,
Lia bátyja, Szilkó vállalja a sofőr szerepét. De szigorúan csak az odaútra
vonatkozóan.
Csak aztán minden másképp alakul...
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Lehalkul a város zaja
karácsony estére.
Melengeti lelkünket
kicsiny gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet
e napon,
hogy az embereknek
hitet, reményt adjon.
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Ezt nézhettük 2016-ban

Legendás állatok és megfigyelésük
(Fantastic Beasts and Where to Find Them)
Newt Scamander épp befejezte világjáró körútját, mely során
aprólékos feljegyzéseket készített a mágikus lényekről.
Hazafele tartó útja során néhány békés napot szeretne tölteni
New Yorkban, azonban a no-maj (a muggli amerikai
megfelelője) Jacob, egy titokzatos ügy, és néhány mágikus
lény szökése alaposan keresztbe húzza a számításait. Úgy
tűnik, nem csak a varázslók világa kerül veszélybe.
Alice Tükörországban (Alice Through the Looking Glass)
Alice Tükörországban című kalandjában ismét életre
kelnek Lewis Carroll felejthetetlen figurái. Alice visszatér
Csodaországba, ahol ráadásul még időutazóvá is kell
válnia, hogy megmenthesse a bolond Kalapost.
A dzsungel könyve (The Jungle Book)
Maugli, akit farkasok neveltek, békében él az állatok
világában, ám egyik nap Sir Kánnal, a kegyetlen tigrissel találja
szemben magát. Élete ettől a ponttól kezdve veszélyben van,
hiszen Sir Kán, akin az Ember régen már sebeket ejtett,
ellenségként tekint rá és elhatározza, megöli az
embergyereket. Maugli elhagyja farkas családját, hogy
csatlakozzon oda, ahol még sosem járt, az emberek világához.
Ám útja során számtalan kaland, próbatétel várja és még több
veszély leselkedik rá. Társa ebben Bagira, a párduc és Balu, a
szabad szellemű medve.

Bridget Jones babát vár (Bridget Jones's Baby)
2016-ban végre tovább folytatódtak a negyvenes éveibe lépő
Bridget Jones kacagtató kalandjai. Miután igent mondott
Darcy lánykérésére, csakhamar kiderül, hogy Bridget
állapotos, és ez alaposan felforgatja életét. A probléma
ugyanis az, hogy hősnőnknek fogalma sincs arról, hogy ki a
születendő gyermek apja.
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Star Trek: Mindenen túl (Star Trek Beyond)
A világszerte népszerű Star Trek sorozat várva várt új része az Enterprise űrhajó és elszánt legénysége újabb nagyszabású
útját tárja elénk. A Mindenen túl kalandja során az Enterprise az űr felfedezetlen zugaiba merészkedik, ahol egy új,
titokzatos ellenséggel találkoznak, és ez a találkozás komoly próbára teszi a legénységet, és mindazt, amit a Föderáció
jelent.

Sherlock: A szörnyű menyasszony (The Abominable Bride)
Holmes (Benedict Cumberbatch) és Watson (Martin Freeman)
ezúttal nem a jelenben, hanem 1895-ben nyomoznak egy olyan
ügyben, mely során kénytelenek megkérdőjelezni a józan észbe
és a tudományba vetett hitüket.

Inferno (Inferno)
Miután egy firenzei kórházban magához tér, az
amnéziás Robert Langdonnak rá kell
döbbennie, hogy ismeretlen gonosztevők
célpontjává vált, akik megpróbálnak az életére
törni. Egy nővér, Sienna segítségével a
szimbólumkutató menekülni kényszerül,
miközben megpróbálja összerakni a kirakós
apró darabkáit. Lagndonnak élete
legszövevényesebb összeesküvését kell
megoldania, melynek saját élete a tétje.
X-Men: Apokalipszis (X-Men: Apocalypse)
Az X-Men: Apokalipszis című fantasy történetének fő gonosza Apokalipszis (Oscar Isaac), aki miután
legyalulta az emberiséget, istenként tisztelt vezető lett a bolygón. Maga köré gyűjtötte a legerősebb
mutánsokat, beleértve Magneto (Michael Fassbender) mestert is, hogy megtisztítsa az emberiséget
és egy új világot építsen fel, melyben ő uralkodik. Azonban tervét nem nézi mindenki jó szemmel, s
Raven (Jennifer Lawrence) X Professzorral (James McAvoy) egyetemben új X-Men csapat toborzásába
kezd, hogy megmentsék az emberiséget
a teljes pusztulástól.

20

Szemfényvesztők 2 (Now You See Me 2)
A Szemfényvesztők 2 cselekménye egy évvel azt követően történik, hogy
hőseink sikeresen kijátszották az FBI-t, és a maguk oldalára állították a
közvéleményt. A Négy Lovas visszatér, hogy leleplezzék egy erkölcstelen
üzletember tevékenységét. Egy számítógépes zseni, Walter Marby azonban
könnyedén keresztbe húzhatja a számításaikat. Ahhoz, hogy tisztázhassák a
nevüket, és felfedhessék az ördögi terv mögött álló lángelme kilétét, egy
példátlan, és lehetetlennek tűnő trükköt kell kivitelezniük.

Jégkorszak 5. A nagy bumm
(Ice Age: Collision Course)
A Jégkorszak ötödik epizódjában is
találkozhatunk a makkját állandóan elvesztő
Motkánnyal; Mannyvel, a kissé félénk, ám
nagy szívű gyapjas mamuttal és a
vakmerőség határait ezúttal is komolyan
feszegető, laza lajhárral, Siddel. A három jó
barát izgalmas és lenyűgöző felfedezést tesz
az újkorban, s kalandjaik révén ezúttal is megmutatkozik bátorságuk, de az őket összekötő
szoros kapcsolat is kiállja a próbát.
Angry Birds A film (The Angry Birds Movie)
Az Angry Birds című animációs film története egy paradicsomi
szigeten játszódik, melyet boldog, röpképtelen madarak
népesítenek be. Közéjük tartozik a heves vérmérsékletű Red
(Jason Sudeikis), a fürge Chuck (Josh Gad), és a jámbor Bomb
(Danny McBride). Ők hárman mindig is kívülállók voltak, de
amikor a szigetre rejtélyes zöld malacok költöznek, mégis az ő
kezükbe kerül a sziget lakóinak sorsa.

Doctor Strange
A világhírű idegsebész, Dr. Stephen Strange élete tragikus fordulatot vesz egy szörnyű autóbaleset következtében. A kezeit
attól kezdve használni képtelen, a hagyományos gyógymódok nem használnak.
Valószínűtlen helyen talál segítséget - egy titokzatos himalájai enklávé, a Kamar-Taj
az utolsó reménye.
Strange hamarosan rádöbben, ez a hely nem pusztán a gyógyításé, hanem a
hadviselésé is: láthatatlan, sötét erőket kell visszaverniük, melyek világunk
elpusztítására törekszenek. A doktor rövidesen válaszút elé kerül: visszatér régi,
vagyonnal és népszerűséggel járó életéhez, vagy hátat fordít múltjának és újonnan
szerzett mágikus képességeit latba vetve a világ szolgálatába áll a valaha volt
legerősebb mágusként.
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SZERETEM A KARÁCSONYFÁT,
ANNYI ÉDES ÖRÖMÖT ÁD,
ANGYALSZÁRNYON FÖLDRE
SZÁLLOTT,
AKI HOZTA LEGYEN ÁLDOTT.
ÉDESAPÁM, ÉDESANYÁM,
SZÍVETEK A KARÁCSONYFÁN.
TELIS TELE MINDEN JÓVAL,
MEGKÖSZÖNÖM
HÁLASZÓVAL.
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Szilveszterkor figyeljünk háziállatainkra!
A szilveszter a házikedvencek rémálma is lehet. A petárdák, tűzijátékok
robbanása az állatok számára szinte elviselhetetlen. A kutyák vagy macskák
könnyen életveszélyben érezhetik magukat és emiatt pánikba esve
megzavarodhatnak.
Az állatok a durranásokat sokkal erősebben hallják, mint az emberek. A pánikba
esett ebek képesek a legerősebb láncot is elszakítani, így sok baleset is történik.
Az állatvédők szerint mindenképpen zárt helyen kell tartani ilyenkor a
háziállatokat. A kutyákra, macskákra kötelező mikrochip mellett érdemes
bilétás nyakörvet kötni, melyen címet, telefonszámot és nevet is fel kell
tüntetni.
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Adjék Isten minden jót,
öt-hat tyúkot, jó tojót!
Hízott disznót, sok hurkát,
tele pincét, kamarát,
sonkát, kolbászt, szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát!
Adjék Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést.
Békesség és szeretet
töltse meg a szívetek
ebben az új évben!
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