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Pályázati felhívás 

Költő vagy, de még senkinek sem mutattad meg 

tehetséged? Szeretsz rímekben beszélni, gondolataidat 

papírra vetni? Akkor Te vagy a mi emberünk. 

A Terkalap verspályázatot hirdet minden alsó és felső 

osztályos diáknak, fiúnak és lánynak. Jelentkezésedet 

várjuk a Terkalap szerkesztőségénél, a könyvtárban. 

A kiválasztott műveket díjjal jutalmazzuk és a Terkalap 

következő számában közöljük, melynek témája: Farsang. 

a Szerkesztőség 

 

Készítette: Nangui Josephine 1.A  
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Kedves Olvasó! 

Köszöntünk téged iskolaújságunk második számának megjelenése 

alkalmából. 

Itt a tél és lassan az év vége is (sajnos még nem a tanévé). Ezúttal 

egy tematikus számmal készültünk, mely a Karácsony ünnepéhez 

kapcsolódik. Úgy tervezzük, hogy a jövőben mindig egy téma köré 

épül majd az aktuális lapszám.  

Köszönjük szépen a sok választ a felhívásunkra. Rengeteg szuper 

ötletet, nevet kaptunk tőletek az újság jövendőbeli elnevezésére. 

Mi a Terkalap nevet választottuk. Ezúttal kérjük, hogy aki a névadó 

volt, jelentkezzen nálunk a szerkesztőségben. 

Jó szórakozást az olvasáshoz! Kellemes Karácsonyt és Boldog Új 

Évet kívánunk mindenkinek! 

a Szerkesztőség 
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Interview with Marcel 

Terkalap: What is your full 
name? 
Marcel: Marcel Renee Fanara. 
TL: What is your favorite food? 
M: My favorite food is 
Spaghetti and meatballs – my 
dad cooks this very well. 
TL: What is your favorite 
holiday? 
M: Christmas. 
TL: Do you like Hungarian food? 
M: Yes, I like Paprikás csirke. 
TL: What is your favorite cake 
in Hungary? 
M: My new favorite cake is 
Eszterházy torta. 
TL: Do you like black forest 
cake? 
M: Yes, I like Black Forest Cake. 
TL: Do you like to cook? 

M: Yes, I like to cook lasagne 
and curry. 
TL: Do you like tea? 
M: Yes, I love tea. I drink 
several cups of tea every day. 
TL: When is your birthday? 
M: My birthday is March 6th. 
TL: What is your favorite 
animal? 
M: Rabbit. 
TL: What kind of pets do you 
prefer? 
M: I love dogs but I still prefer 
cats. 
TL: What is your favorite song? 
M: American Pie by Don 
McLean. 
TL: Do you like Budapest? 
M: Yes, I like Budapest very 
much. 
TL: What is your favorite 
Hungarian word? 
-Palacsinta. 
TL: What do you do in your free 
time? 
M: I take walks, meet friends, 
go to church and travel. 
TL: Do you like fantasy 
creatures? 
M: Yes, I like fairies and other 
creatures. 

Szántó Aisa Tünde 
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Karácsonyi filmajánló 

Összeállították: Bertalan Mercédesz és Kerekes Kinga (5. B) 

Polár Express Grincs 

  

Télbratyó  Karácsony Artúr 

  

Jégvarázs Igazából szerelem  

 

http://filmoldal.hu/13484_Telbratyo/A-masodmikulas_Fred-Claus_film.adatbazis.htm
http://www.xpress.hu/XP/prod.asp?PID=19764
http://disney.wikia.com/wiki/Frozen
http://online-filmek.tv/film/273-igazabol-szerelem
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Mikulás süti 

Hozzávalók: 

 2 teáscsésze liszt 
 1 teáskanál őrölt fahéj 
 ½ teáskanál vaníliaaroma 
 1 teáscsésze cukor 
 2 teáskanál sütőpor 
 ½ csésze puha vaj 
 1 tojás 
 ¼ csésze tej vagy víz 

A díszítéshez: 

 kókuszreszelék 
 dekortoll 
 színes gyöngyök 
 készen kapható cukormáz 

1. LÉPÉS: A tojást habosra keverjük, majd hozzáadjuk a langyos 
tejet és a vaníliaromát. 

2. LÉPÉS: A vajat és a porcukrot habosra keverjük. 

3. LÉPÉS: Összedolgozzuk a két keveréket. 

4. LÉPÉS: A sütőporral, a fahéjjal elkevert lisztet rászitáljuk a 
keverékre és sima tésztát gyúrunk belőle. 

5. LÉPÉS: A tésztát kb. fél cm vastagságúra nyújtjuk. 

6. LÉPÉS: Kör alakú szaggatóval kiszaggatjuk. Előmelegített 
sütőben körülbelül 10 percig sütjük. 

7. LÉPÉS: Ha kihűlt a forma, utána kedvünk szerint díszíthetjük. 
  

Készítette: Daragó Dénes 1.A 
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Vaníliakifli másképpen Holdacska 

Hozzávalók: 

 2,5 dkg liszt 

 20 dkg vaj vagy Rama margarin 

 10 dkg porcukor 

 10 dkg darált dió 

 10 dkg porcukor a hintéshez 

 1 csomag vaníliás cukor 

1. LÉPÉS: A tésztához való anyagokat összegyúrjuk, majd 

kinyújtjuk. 

2. LÉPÉS: Pogácsaszaggatóval hold alakú formákat szaggatunk 

belőle. 

3. LÉPÉS: Közepes tűznél egész világosra sütjük. 

4. LÉPÉS: miután kihűlt egy nagy tányérra kitesszük és 

megszórjuk vaníliáscukorral ízesített porcukorral. 

Ölbey Luca 4.b 
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Wusstet ihr, dass… 

Készítették a 8.A tanulói 

  

…sich in Spanien am 

24. Dezember, in der 

„Noche Buena“ 

(Heilige Nacht) die 

ganze Familie zu 

einem ausgiebigen 

Abendessen 

versammelt? 

… Weihnachten 

in Griechenland 

vom 25. 

Dezember bis 

zum 6. Januar 

dauert? 

…ein wichtiger 

Bestandteil des 

traditionellen 

deutschen 

Weihnachtsmenüs 

Gänsebraten und 

Karpfen sind? …man 2004 in den 

USA eine Umfrage 

darüber gemacht 

hat, ob 

Weihnachten ein 

Nationalfeiertag 

sein soll? 
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Interjú Gáborral 

Újságunk nyolcadikos 
munkatársai interjút 
készítettek Bonyai 
Gáborral, aki ebben a 
félévben gyakornokként 
(és Mikulásként) járt 
iskolánkba. 
Terkalap: Gábor bácsi, 
hogy érezte magát az 
iskolában töltött időben, 
mik voltak a kedvenc órái, 
tantárgyai, osztályai? 
Bonyai Gábor: A 8.a-ban és 
a 6.a-ban tanítottam, a 
többi osztálynál csak 
hospitáltam. Arra a 
kérdésre, hogy melyik a 
kedvenc osztályom, nem 
szeretnék válaszolni. 
Mindkettőben nagyon jól 
éreztem magam. 
TL: Hova szeretne innen 
tovább menni, szeretne a 
jövőben tanárként 
dolgozni? 

BG: Majdnem két és fél 
évig tartott a döntés 
meghozása, hogy tanítani 
szeretnék. De nagyon 
élvezem, és végül úgy 
döntöttem, hogy a 
jövőben egy általános 
iskolában szeretnék 
elhelyezkedni.  
TL: Mikor fejezi be az 
egyetemet? 
BG: Januárban fogok 
végezni a 
tanulmányaimmal. 
TL: Mi a kedvenc filmje ill. 
könyve? 
BG:-A kedvenc filmem a 
Star Wars. Nemrég 
olvastam el A tűz és jég 
dalát. 
TL: Mennyire érdekli az új 
Star Wars film, van-e 
premier jegye? 
BG: Nincs. Engem nagyon 
érdekel, de ez egy olyan 
film, amit egyedül 
szeretnék megnézni, mert 
olyan heves kritikát válthat 
ki, hogy az én saját 
véleményemet szeretném 
összegezni. 

Az interjút Keskeny Miklós, Fritz 
Dávid és Radil Robert készítette.  
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Szalvétahajtás 

  

1. Teljesen kinyújtjuk a 
szalvétát. 
 

2. Megfelezzük. 
 

  
3. Újra hosszában felezzük 
meg. 
 

4. Széltében megfelezzük 
és kinyújtjuk. 
 

  
5. Behajtjuk a felezőhöz a 
hosszabb hajtásvonalat 
mindkét oldalt. 
 

6. Előbbi behajtásunkat 
megfelezzük kifelé. 
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7. A jobboldalt a 
felezőhöz hajtjuk. 

 
8. A jobboldali részt a 
szalvéta alsó széléhez 
hajtjuk. 

 
9. A baloldali részt is a 
felsőhöz hajtjuk. 

 
10. Félbehajtjuk a 
csizmát a felezőnél. 

 
11. Meghajtogatjuk a végét 
a kiálló résznek kicsire. 

 
12. bedugjuk a kiállót a 
kis fülbe. 

 
Kész vagy! 

Készítette: Kuba Nikoletta 
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Christmas Moonlight 

The Sun is going down, the moon is rising up. 
Christmas trees are shining in the moonlight in town. 

People are dreaming, people are saying: 
-What will happen on Christmas Eve? 

Golden fishes are shining in the lake, 
before the planets and the Sun will awake. 
Rudolph’s red nose is lighting in the night, 
the Christmas moonlight gives wonderful light. 

Santa Claus is flying in the Christmas moonlight: 
He’s shouting and laughing: Merry Christmas moonlight! 

Készítette: Győre Botond és Keller Domonkos 

 

Készítette: Ölbey Sebestyén 1.A  
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Gyerekszáj 
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Winter jokes 

How do snowmen travel 

around?  

Answer: By icicle! 

Which cereal do healthy 

snowmen have for 

breakfast?  

Frosties! 

How one snowman greets 

the other one?  

Answer: Ice to meet you. 

What did Adam say on 

the day before 

Christmas?  

Answer: It's Christmas, 

Eve! 

Selected by Lilla Füzi 

Találós kérdések 

- Melyik karó véd a hideg 

ellen? (takaró) 

- Egy kis házban öt kis 

szoba sorakozik szépen, 

öt kis ember bújik oda 

melegedni télen. Mi az? 

(kesztyű)

- Akkor vagyok a 

legmelegebb, amikor 

hideg van. akkor vagyok a 

leghidegebb, amikor 

meleg van. Mi az? (pince) 

 

Impresszum 

Az iskolaújság ezen számának 

készítői:  

Munkatársak: Barka Ernő  Bonyai 

Gábor  Galambos Artúr  Hajdú 

Kinga  Kovács Ágnes  Mészáros 

Gergő  Papp Rita 

Szerzők: Bertalan Mercédesz  Füzi 

Lilla  Geréb Hanna  Győre Botond  

Keller Domonkos  Kerekes Kinga  

Kuba Nikolett  Ölbey Luca  Péter 

Dániel  Rácz Dóra Csenge  Sipos 

Rebeka  Szántó Aisa  Vígh Valentina 

A Terkalap logóját Száraz Kata 

készítette.
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Terkalap a Te szemeddel 

A Terkalap rajz- és fotópályázatot hirdet farsang 

témakörében. Az elkészült rajzokat és képeket díjjal 

jutalmazzuk és a Terkalap következő számában közöljük. 

a Szerkesztőség 

 

Készítette: Tóth Jázmin 2.A 
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