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Tehetségprogram Csehimindszenten 

 
Tehetséges diákjaink október utolsó hetében, Ausztriában, nagy élményben volt részük. Az 

iskola egy, az idegen nyelvi kompetenciát segítő pályázat keretében 1,5 millió forintnyi 

összeget nyert jó nyelvérzékkel bíró tanulói fejlesztésére, a Nemzeti Tehetség Program 

keretében. A csehimindszenti pályázat a „Lernen macht Spass” címet viseli. 

Íme néhány diák véleménye, akik Ausztriában tölthettek egy hetet:  

 

Mazur Dorina „Nagyon jó volt. Legjobban a vízesések tetszettek, mert még soha nem láttam 

ilyet. Örülök, hogy többet tanulhattam németül, és nagyon finom volt az általunk készített 

Sacher sütemény is!” 

Hetényi Evelin:„ Legjobban Bécsben a Természettudományi Múzeum tetszett, ezen belül a 

mozgó dinoszaurusz. Szuper volt még Mme Tussauds panoptikuma, remélem újra eljutok 

oda!” 

Kelemen Alíz:„Örülök, hogy a Práterben felültem az óriáskerékre, csodálatos volt onnét a 

kilátás! Jó volt plusz feladatokat, szavakat tanulni németből, és osztrák szokásokkal 

ismerkedni!” 

Hodvogner Rebeka:„Sok minden tetszett, pl. Mme Tussauds panoptikuma, a mozgó 

dinoszaurusz a múzeumban, az élménypékség! Láthattam, hogyan készítik a kenyeret, az 

üvegfúvónál pedig egy üvegmadarat!” 

 

 

 



 

Az 5 napos túra keretében a diákok megismerkedhettek Bécs nevezetességeivel: jártak a 

Praterben, ahol felültek az óriáskerékre, Madame Tussauds panoptikumában pedig hírességek 

viaszbábuival fényképezkedhettek. Megtekinthették a Stephansdomot, végigsétáltak Bécs 

népszerű bevásárlóutcáin, a programból a városházát, operaházat és parlamentet sem hagyták 

ki. A Természettudományi Múzeum témája az evolúció volt, ahol a gyerekek teremről 

teremre végigkísérhették az élet fejlődését. A bécsi programból természetesen a Schönbrunni 

kastély sem maradhatott ki.   Az út tovább folytatódott Ausztria belseje felé, ahol a 

niederösterreichi tartományban fekvő Lackenhof község volt az úti cél, melyben teljes ellátást 

nyújtó hotel biztosította a gyerekeknek a megfelelő körülményeket. A diákoknak minden 

délelőtt német nyelvoktatásban volt részük, ezután a környék nevezetességeit tekintették meg. 

Felmásztak a Palfau községnél fekvő vízeséses túrapark csúcsára, ahol lélegzetelállító 

kilátásban, zuhogó vízesésekben, kanyonokban, szurdokokban gyönyörködhettek. Az Ötscher 

hegység színes erdei, meredek lankái szintén páratlan élményt nyújtottak, éppen úgy, mint a 

Haubiversum élménypékség változatos, munkáltató programjai. Neuberg an der Mürz 

községben, ahol egy híres apátság is fekszik, az üvegfúvás csínjával- bínjával, és egy 

természettudományi múzeum nevezetességeivel ismerkedhettek meg. A legnagyobb sikert az 

édesszájúak körében a Gloggnitzban fekvő Lindt csokigyár aratta, ahol számos, finomabbnál-

finomabb csokoládét kóstolhattak meg a gyerekek. A gyerekek az estéket karaokeval, játékos 

vetélkedőkkel töltötték. 

Az esti órákban hazaérkező, jókedvű csoport páratlan élményekkel gazdagodott, egy életre 

szóló emlékeket, felfejlesztett német szókincset, több órányi mesélnivalót gyűjtve.  

A tehetséges gyerekek továbbfejlesztése az iskolában folytatódott: 1 héten át különböző 

programok segítségével fejlesztették némettudásukat, ismereteiket a német kultúrával 

kapcsolatban. A német és osztrák konyha ínyencségeit sütötték- főzték meg: a csokis- 

lekváros Sacher szeletet, káposztát, főtt virslit és burgonyát, sült kolbászt. Ellátogattak a 

Mindszenty házba, végigjárták a megye számos Kneipp-parkját és a hozzájuk tartozó 

nevezetességeket, élményeikből kiállítást szerveztek, amelyre plakátokat készítettek. 

A gyerekek körében az iskolai német programok is nagy sikert arattak, a zárórendezvényen 

pedig minden iskola többi tanulója megtudhatta a tanulók beszámolóiból, hogy társaik milyen 

csodálatos helyeken jártak, és milyen páratlan lehetőségben volt részük. 

 

 
Tudtad-e? …karácsonyi érdekességek… 
 
1531-ben Németországban került elő az első karácsonyfára vonatkozó írásos utalás. 

 

A karácsonyi énekeket Assissi Szent Ferenc honosította meg a templomokban. 

 

A Csendes éj című éneket 1818-ban egy osztrák pap, Joseph Mohr írta. A karácsony előtti 

napon közölték vele, hogy a templom orgonája eltörött és Szentestére nem készül el. A pap 
bánatos lett, és mivel a karácsonyt zene nélkül nem tudta elképzelni, úgy döntött, ír egy dalt, 

amelyet a kórus előadhat. Leült és megírt három versszakot. Később ebben a kis ausztriai 

templomban hangzott fel először a Stille Nacht. 
 
A legtöbb példányszámban eladott karácsonyi lemez Bing Crosby White Christmas (Fehér 

karácsony) című felvétele. 

 



                                 Iskolánkban történt…  
 
Október-november- december hónapban számos program, verseny valósult meg 

iskolánkban: 

- A 7. és 8. osztályos diákok üzemlátogatásokon vettek részt 2 alkalommal is, 

jártak pl. Győrváron egy tehenészetben, Zalaegerszegen a színházban, 

Szombathelyen a LUK-ban és a Pelikán Hotelben.  

- Az alsósok az Egészséghét során sok érdekes, fontos információval 

ismerkedhettek meg játékos feladatok és a tanító nénik segítségével. 

- Több felsős tanuló indult a Toronyi Általános Iskola által meghirdetett német 

versenyen 

- Gárdonyi Gézáról tartottunk megemlékezést osztályszinten, születésének 

évfordulója alkalmából. 

- Sümeghy tanár úr segítségével megemlékeztünk az október 23.-i eseményekről is. 

- Sok időt töltöttünk a természetben is: egyrészt számháborún vettek részt 

iskolánk diákjai, másrészt túrázhattak az oszkói hegyről az iskoláig. 

- Vajda tanár úrral számos sportversenyen vettek részt: Győrváron és 

Rábahídvégen fociversenyen, decemberben pedig asztalitenisz versenyen 

Vasváron 

- Október végén megtartottuk hagyományos „Tök jó” napunkat. Rémisztőbbnél 

rémisztőbb sminkek készültek, az iskola pincéjében pedig „szörnyek” ijesztgették 

a gyerekeket! 

- Először az Oszkói, majd a Zalai hagyományőrző egyesület segítségével az alsósok 

szebbnél szebb, kreatív ajándékokat készítettek, pl. bőrből karkötőt, gyékényből 

csillagot, vagy telefontartót. Egy másik napon tanító néniik segítségével mézes 

kalácsot készítettek. 

- Iskolánk meghirdette a Betlehem-készítő versenyt, amelyre jobbnál- jobb 

betlehemek készültek.  

- A természetet kedvelő alsósok és felsősök fenyő túrán vehettek részt, amely során 

a környék erdeit és téli élővilágát fedezhették fel Légler tanár úr és Kriszti néni 

kalauzolásával. 

- December 13.-án, pénteken Betti néni néhány ügyes alsós gyerek segítségével 

bemutatta, hogy hogyan szoktak környékünkön lucázni. A táncoslábú tanulók a 

Mikulás- ill. a Luca-bálon mutathatták be tánctudásukat. 

- December utolsó hetében került sor az iskolában karácsonyfa állítására, amely 

még jobban megidézte karácsony szellemét. 

 
 

Köszönjük minden tanárnak a színvonalas programokat! 



HUMOR 

 

- Apa, tudod-e, hogy melyik vonat késik a legtöbbet? 

- Melyik? 

- Az, amelyiket tavaly karácsonyra ígértél nekem! 

 

- Kislányom, miért keltetted fel a nagypapát, amikor olyan jól 

aludt? 

- Azért, mert elfelejtette bevenni az altatóját! 

 

- Jenőke, hogy került őrölt bors a szemedbe?- kérdezi az orvos. 

- Úgy, doktor bácsi, hogy a nővérem szemtelen vőlegénye kifújta a 

kulcslyukon! 

 

 

Karácsonyi történet 

A kislány karácsonyi csomagot készített. Egy dobozt csomagolt be drága aranypapírba. Olyan 

sok papírt használt fel, hogy az édesapjának 

feltűnt, és megkérdezte:  

- Hát te meg mit csinálsz? Pazarolod a drága 

papírt, mintha te vetted volna.  

A leány elsírta magát, és félrehúzódott egy 

sarokba. A dobozt erősen magához szorította. A 

szentestén, amikor a család tagjai 

megajándékozták egymást, a leány is odaadta 

apjának a szeretettel becsomagolt dobozt.  

- Papi, ez a tiéd!  

Az apa elérzékenyült. Talán nagyon kemény 

volt. Végeredményben az ajándék az övé. 

Óvatosan felbontotta a csomagot. Nagy 

meglepetésére a doboz üres volt. A nem várt 

fordulat felbosszantotta és kirobbant.  

- Te meg az egész drága aranypapírt egy üres 

dobozra fecsérelted?  

A leány okos, nagy szeméből könnycseppek 

gördültek, és így szólt:  

- Papi! Nem is üres a doboz. Egymillió puszit 

tettem bele.  

A férfi azóta az íróasztalán őrzi a cipősdobozt.  

- Hiszen ez üres - mondják a kollégái.  

- Egyáltalán nem! Kislányom szeretete van benne - válaszolja a büszke apa.  



Karácsonyi receptek 

 
BACONBA TEKERT TÖLTÖTT HÚS 

hozzávalók / 3 adag 

 70 dkg lapocka vagy dagadó 

 4 szelet bacon  

 1 tojás 

 1 zsemle  

 30 dkg darált hús 

 1 hagyma 

 só 

 bors 

 pirospaprika 

 kömény 

 majoranna  

elkészítés 

1. A húst két oldalról bevágjuk, és kihajtjuk, hogy meg tudjuk tölteni. Sózzuk, borsozzuk. 

2. A hagymát megtisztítjuk, lereszeljük, a zsemlét beáztatjuk. 

3. A hagymát, kinyomkodott zsemlét és a tojást a darált hússal összedolgozzuk. Fűszerezzük. 

4. A tölteléket a húsba töltjük, a húst feltekerjük, vagy egymásra hajtjuk. 

5. Végül az egészet körbetekerjük bacon szalonnával. 

6. Sütőben, saját levében sütjük közepes hőfokon, a végén megpirítjuk a tetejét. 

7. Miután a sütőből kivettük, kicsit hűlni hagyjuk, és úgy szeleteljük. 

GESZTENYÉS- KAKAÓS TEKERCS 

hozzávalók / 6 adag 

Tésztához: 5 tojás, 5 ek cukor, 5 ek liszt, 5 ek kakaópor  

Töltelékhez: 50 dkg gesztenye , 5 dkg porcukor, 10 dkg vaj 

h i r d e t é s  

elkészítés 

1. A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjékből - fokozatosan hozzáadva az öt kanál cukrot - kemény 
habot verünk. Ezután tovább verve a habot, egyenként beledolgozzuk a tojássárgákat is.  

2. A lisztet összeszitáljuk a kakaóporral, aztán a kakaós lisztet laza mozdulatokkal beleforgatjuk 
a tojáshabba. 

3. A tésztát egy sütőpapírral bélelt nagy tepsibe simítjuk. Előmelegített sütőben megsütjük.  
4. A megsült piskótát azonnal egy kissé nedves konyharuhára borítjuk, a konyharuhával együtt 

szorosan feltekerjük, és így hagyjuk kihűlni. 
5. A gesztenyemasszát (ha fagyasztott) felengedjük, aztán keverjük össze a vajjal és a 

porcukorral. 
6. Tekerjük szét a piskótaroládot. Kenjük rá egyenletesen a gesztenyekrémet. Ezután a 

konyharuha segítségével szorosan tekerjük ismét föl.  

 

 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/bacon
http://www.nosalty.hu/alapanyag/zsemle
http://www.nosalty.hu/alapanyag/majoranna
http://www.nosalty.hu/alapanyag/kakao
http://www.nosalty.hu/alapanyag/gesztenye


Keresd a különbséget a két kép között! 
Ki találja meg leghamarabb a tíz eltérést? 

 

 
 

 
 

Megszólal sok apró csengő 
Érces hangjuk lágyan zengő. 

Azt zenélik minden ágon: 
Karácsony van a világon. 

 



Kiállítás Csehimindszenten 
 
Csehimindszenten az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Csehimindszenti 
Önkormányzat, a Csehimindszenti Plébánia és a Terror Háza meghívásából az érdeklődők 
részt vehettek A MAGYAROK LELKIISMERETE: Mindszenty József (1892-1975) című 
kiállítás megnyitóján. A sok érdeklődő Balog Zoltán- az emberi erőforrások minisztere, 
Fukszberger Imre- Csehimindszent polgármestere, Schmidt Mária- A Terror Háza múzeum 
főigazgatója,és Veres András- szombathelyi megyés püspök beszédét hallgathatta végig, 
akik Mindszenty József életét és munkásságát méltatták. 
 

 

Híres emberek mondták 

 
“Aki szeret, elenged, felejt és megbocsát. Aki mindezt elvárja másoktól csupán önmagát 

szereti. Önmagunk elvesztésének a legbiztosabb módja: a szeretet elvárása. A szeretet 

elvárása önzés, legalább annyira, mint a szeretet elutasítása.” (Tatiosz) 

 

“Az életet igazán csak akkor élvezhetjük, ha van, akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk.” 

(Mark Twain) 

 

„Az emberek azért magányosak, mert falakat emelnek hidak helyett.”/Antoine Saint-

Exupéry/  

 

“Egyetlen dolgom e földön, a szeretet.” (Victor Hugo) 

 

"Ha úgy viselkedsz a másikkal szemben, ahogy megérdemli, akkor egyre rosszabb lesz - de ha 

úgy bánsz vele, amilyennek lennie kellene, akkor olyanná is válik, amilyennek lennie kéne." 

/Goethe/ 

 

Rejtvények 



 

 
 

 


