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A névadáskor sokat gondolkodtunk, de a végén az az ötlet 
született, hogy a neveinkből vegyünk ki betűket. Így érdeke-
sebb és figyelemfelkeltőbb is. 
     Evi 

Timi 
Vivi 
Flóra 

Sziasztok. Evi vagyok, az újság főszerkesztő-
je. Ezen kívül a kulturális rovatért vagyok 
felelős. 
Remélem, tetszeni fog az újság. Ha még ki-
egészítenéd valamivel, várjuk ötleted. 

Miért Vimivira? 

Horváth Evelin (főszerkesztő) 
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Sziasztok! Timi vagyok. Én emlékeztetlek bennete-
ket, hogy ismerőseiteknek, barátaitoknak, rokonai-
toknak mikor van a névnapja. Minden számunkban 
küldök majd az érintetteknek  egy meglepetést (most 

például egy Reich Károly grafikát), szerintem ez a ti 
hangulatotokat is pozitívabbá teszi, még ha nincs is 
névnapotok. 

Sziasztok, Flóra vagyok! Én felelek az angol rejtvé-

nyért, emellett én írom a képregényt. Ígérem, hogy 

mindig izgalmas dolgokról fogtok olvasni.  Remé-

lem, hogy tetszik majd, és mindig izgatottan várjá-

tok a  folytatást!  

Bozics Tímea (névnap rovat szerkesztő) 

Sziasztok! Vivi vagyok, a divat rovatért felelek. Ígé-
rem nektek, mindig a legjobb és legfrissebb trende-
ket hozom, évszakhoz kötötten. Nem csak a ruháza-
ti divatot, hanem más egyéb ehhez kapcsolódó tip-

peket is megosztok veletek. Remélem, tetszeni fog, 
és megfogadjátok a tanácsaim. 

Gergály Vivien (divat rovat szerkesztője) 

Puklics Flóra (képregény írója) 
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Szereted a telet? Azt is tudod, milyen sok ünnep tartozik ehhez az évszakhoz?       
Ezen az oldalon beszámolok ezekről az ünnepekről és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományokról. Ha ismered a hagyományokat, akkor is olvasd el, mert le-
het, hogy valami újdonsággal szolgálok neked! 
 
Miklós nap (december 6.) 
Ez egy régi (kb. 150 éves) ünnepünk. A Mikulást kísérő Krampuszt a középkori 
emberek képzete alkotta meg az ördög mintájára. A krampusz virgácsot hoz a rossz 
gyerekeknek. A virgács a középkori iskola egyik kelléke volt. 
Régen a jó gyerekek almát, diót kaptak a megtisztított cipőkbe, a rosszak hagymát, 
burgonyát, virgácsot. Voltak olyan tanyán élő családok, akiknél nem volt szokás a 
Mikulás napi ajándékozás. 
 
Luca napja (december 13.) 
Ez az év legrövidebb napja. Hagyománya az egyház előtti időkre nyúlik vissza. 
Régi mondás szerint: „Szent Lucának híres napja a napot rövidre szabja”. 
Neve a fény (lux) szóból ered. A szemfájósok védőszentje. Két alakja ismert: egy 
jóságos és egy boszorkányos. A néphit szerint, ha valaki ezen a napon dolgozik, azt 
megbünteti. Luca napi szokás: nem szabad kiadni semmit a házból, látogatási tila-
lom, a szemetet nem szabad kivinni karácsonyig, nem jó a ruhát kötélre kiteríteni. 
Ezen a napon kiment a gazdaasszony a tyúkólba, a kemencében megtüzesített pisz-
kafával, majd bebökdösött a tyúkólba. Ezzel azt akarták, hogy tyúkjaik többet toj-
janak, mint másé. Ehhez kísérő szövegeket mondtak: 

 
A mi tyúkunk toj- toj- toj, 
A szomszédé koty- koty- koty. 
Az én tyúkom tojjon, 
A másé csak kodácsoljon, 
Hanem inkább tojást hozzon. 
 

Luca napján szokás volt a kútba almát hajítani, ha az épen megmaradt, akkor az új 
esztendőre az egész háznépre szerencsét hozott. 
 
Szentesete (december 24.) 
Jézus születését ünnepeljük. Ezen a napon zajlik a betlehemezés. 
 
Karácsony (december 25-26-ig) 
A karácsony a család ünnepe ma is és régen is. Régen nem voltak divatban az édes 
tészták, hanem kalácsot készítettek. Délelőtt templomba menetek, délután felkeres-
ték ismerőseiket, szomszédaikat. Ha karácsonykor 3 legyet fogunk, az szerencsét 
jelent. Karácsony másnapján nem szabad almát enni. 
Régen divatban volt a János pohara szokás. Az első pohár megivott szeszes italból 
férretettek egy keveset és másnap az állatok ételére locsolták. 
A karácsony elhagyhatatlan kelléke a karácsonyfa. 
 
Aprószentek napja (december 28.) 
A Heródes által lemészárolt csecsemők emlékünnepe. Szokása: korbácsolás, virgá-
csolás. […] A fiúk a megcsapás után fizetségül pénzt vagy egyéb apróságot kaptak. 
 

Téli ünnepek, hagyományok 
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Szilveszter (december 31.) 
A szerelmi jóslások, az ólomöntés kedvelt időpontja. 
Szilveszter délután nem maradhatott senkinek a ruhája a kötélen. 
A szilveszteri köszöntőverse (gyorsan kell elmondani): 

Szilveszter mendinkás Diligótóbiás Bőrdenebójás 
Kópé szilveleves, Szívemfosó házibúvár őkelme ahá - há 
Igyunk rá mint Szilágyi szóra, szakmára 
Milamoros törvényire 
Öt megköti hat mögoldja kilenc pótra figalatta 
Aki neköm így elmondja, tizenöt liter bor a díja. 

 
Újév, kiskarácsony (január 1.) 
Magyarországon a 16.századig karácsonykor (dec. 25.) kezdődött az újév. Mátyás 
király udvarában január 1- jén sztrénát, azaz ajándékot osztogattak. Amikor az 
évkezdés hivatalos napja is ez lett, akkor az újévi szokások részben átkerültek erre 
a napra, részben karácsonyi ünnepen maradtak. 
Úgy tartották, hogy ami újév napján történik, az megismétlődik az évben. Például: 
Ha egész évben frissek és jókedvűek akarunk lenni, akkor keljünk korán újév reg-
gelén. 
Ismert hiedelem volt az is, hogy  főtt kukoricát kell szétszórni a szobában, így sok 
pénznek örvendezhetünk. Ha valaki újévkor poharat ejt el, annak jó éve lesz. 
 
Vízkereszt (január 6.) 
A napkeleti bölcsek látogatásának és Jézus megkeresztelkedésének napja. Katoli-
kusoknál ezen a napon van a vízszentelés. 
Vízszentelés után a pap két ministráns kíséretében megszenteli a házat. Az ajtó 
szemöldökfájára felírta a napkeleti bölcsek – Gáspár, Menyhért, Boldizsár – kez-
dőbetűit és az évszámot. 

19- G+M+B-80 
A tanyákon maga a gazda szentelte meg a házat. A szenteltvizet húsvétkor ételszen-
telésre használták. 
A karácsonyi ünnepet vízkereszt zárja. Ekkor szokták lebontani a karácsonyfát. 
 
Farsang 
A tél második nagy ünnepköre a farsang, amely a rossz idő elmúlását és a tavasz 
kezdetét jelzi. Vízkereszttől hamvazószerdáig tart. Fenn maradtak a ma is ismert 
farsangi időjárás- és termésjósló rigmusok, babonák, szokások. 
Farsangon belüli jeles napok: 
Piroska ( január 18.) 
Vince ( január 22.) 
Pál  (január 25.) 
Gyertyaszentelő boldogasszony (február 
2.) 
Balázs (február 3.) 
Julianna ( február 16.) 
Zsuzsanna ( február 19.) 
Mátyás (február 24.) 
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Kép forrása: 

https://www.rdshop.

hu/ajandekok/karacs

ony/karacsonyi_dek

oracio/betlehem   
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Téli Divat 

Tippek télre, a divatos öltözködéshez. 

 

 

Pulóver, ami tunika, vagy tunika, ami 

pulóver? Nézőpont kérdése. Egy ilyen 

kényelmes, mégis mutatós holmi nagy 

barátod lesz a hideg napokon. 
 

 

 

A pulóver azonos anyagú szoknyával 

vagy akár nadrággal az egyik legmeg-

határozóbb irányzat volt erre a szezon-

ra a kifutókon. Divatimádóknak szinte 

kötelező. 

 

 

A köpenykardigán ebben a szezonban 

is a legtrendibb cuccok közé tartozik. 

Így csinálják a hazai dizájnerek: 
 

 

 

 

Még mindig kardigán és köpeny, ám öv-

vel ellátott változatban. Mert így még 

sikkesebb. 

 
 

A kockás minta ebbe a szezonba is elkísért 

bennünket. Nem véletlenül, hiszen ennek a 

mintának áll talán a legjobban, ha vastag ruha-

anyagon díszeleg. A kockás ruha egyszerre 

bohém, mégis decens viselet.  

 

 

 

 

Persze ha a színesebb és/vagy mintás darabok 

jönnek be, íme... 

 

 

Képek forrása: 

http://szaboimre.h

u/2017-es-ferfi-

hajtrendek-2/  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fszaboimre.hu%2F2017-es-ferfi-hajtrendek-2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJC0m8JGbPcIDjbKRnDgsB5BlC0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fszaboimre.hu%2F2017-es-ferfi-hajtrendek-2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJC0m8JGbPcIDjbKRnDgsB5BlC0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fszaboimre.hu%2F2017-es-ferfi-hajtrendek-2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJC0m8JGbPcIDjbKRnDgsB5BlC0A


Lehetsz hosszú hajú, lázadó vagy kifinomult, mindkettő megdobogtatja a női szíveket, az egyszer már 

biztos. Itt van most egy kis iránymutatás, mit is kérj legközelebb a fodrászodtól.  

 

 

Klasszikus: 

Vannak fazonok, amik újra és újra 

visszatérnek, Pl.: félig rövid, félig 

hosszú fazon. Ezeket olyan szemé-

lyek viselik, mint például Johnny 

Cash, James Dean , Elvis Presley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lobonc: 

Nincs más dolgod, mint kivárni, hogy a tincsek megnőjenek. 

 

 

 

 

 

 

 

Férfi konty: 

Az utóbbi évek egyik legnagyobb slágere 

volt. Csak néhány percet vesz igénybe a kivi-

telezése, hiszen ennek a hajnak igazán jól áll 

a rendezetlensége. 

 

 

 

 

 

 

 

Hajtetkó: 

Extra menő az úgynevezett hajtetoválás, ami annyit takar, hogy 
a tarkón különböző mintákat nyírnak a frizurákba. 

2017-es férfi hajdivat 
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Elvis Presley Johnny Cash  James Dean 

Képek forrása: 

http://www.bien.hu/sz

epseg-es-divat/haj-

frizura/ime-2017-

legstilusosabb-

hajhossza-a-felhosszu-

haj/124678  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bien.hu%2Fszepseg-es-divat%2Fhaj-frizura%2Fime-2017-legstilusosabb-hajhossza-a-felhosszu-haj%2F124678&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKTizjquc7q5DkRqvyjeU8UAV0vQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bien.hu%2Fszepseg-es-divat%2Fhaj-frizura%2Fime-2017-legstilusosabb-hajhossza-a-felhosszu-haj%2F124678&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKTizjquc7q5DkRqvyjeU8UAV0vQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bien.hu%2Fszepseg-es-divat%2Fhaj-frizura%2Fime-2017-legstilusosabb-hajhossza-a-felhosszu-haj%2F124678&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKTizjquc7q5DkRqvyjeU8UAV0vQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bien.hu%2Fszepseg-es-divat%2Fhaj-frizura%2Fime-2017-legstilusosabb-hajhossza-a-felhosszu-haj%2F124678&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKTizjquc7q5DkRqvyjeU8UAV0vQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bien.hu%2Fszepseg-es-divat%2Fhaj-frizura%2Fime-2017-legstilusosabb-hajhossza-a-felhosszu-haj%2F124678&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKTizjquc7q5DkRqvyjeU8UAV0vQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bien.hu%2Fszepseg-es-divat%2Fhaj-frizura%2Fime-2017-legstilusosabb-hajhossza-a-felhosszu-haj%2F124678&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKTizjquc7q5DkRqvyjeU8UAV0vQ
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Nyeremény!     

A helyes megfejtők 

között kisorsolunk 

3 tábla Milka 

csokoládét. 
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Interjú  
Új év, új étkeztetővel 

Interjú Katona Andreával, a Vásártér. Bt élelmezésvezetőjével 
A Zalabéri Önkormányzat január 1-jétől felbontotta a szerződését az Atroplusz Kft.-vel, és egy új cég-
gel, a Vásártér. BT-vel kötött újat az iskolai menzai étkeztetés biztosításához. Megtudtuk, hogy az új 
étkeztetők kedvezőbb árral nyerték el a versenytárgyalást. Úgy gondoltam, hogy minden menzást érzé-
kenyen érint e téma, ezért az élelmezésvezetővel készítettem egy interjút. Ezúton is megköszönöm neki, 
hogy válaszolt kérdéseimre.  

 
1.       Azt hallottam, hogy Önök azért nyerték el a közbeszerzési pályá-

zatot, mert olcsóbb kínálattal álltak elő. Igaz ez? Mennyivel adják olcsóbban 
menzai termékeiket, mint mások? 
Minden közbeszerzés árverseny alapján történik, de mi mindig is egy alapvető mi-
nőséggel dolgozunk, ez alapján vannak az áraink kikalkulálva, ezen az árakon adtuk 
be előző pályázatunkat is tavaly. Sajnos tavaly ezek az árak magasnak bizonyultak. 
A vállalati politikánk szerint infláció nem volt, így úgy gondoltuk, nem szükséges 
az árak emelése a mostani pályázatban, bár versenytársunk, aki előzőleg megnyerte 
a közbeszerzést, nem így gondolta, jóval megemelte a menza árat. De nagy elő-
nyünk az is, hogy közelebbről szállítjuk számotokra az ebédet, így kevesebb a szál-
lítási költségünk. 
  

2.                   Gyakran elhangzik az a régi közmondás, hogy „Olcsó hús-
nak híg a leve.”. Híg lesz a leve? Vagyis mire számíthatunk a minőséget 
illetően? 

Sajnos ezt a mondatot nem értem, mivel nem olcsóbb, ami azt jelenti, hogy a tavalyi 
árakon lesz az ebéd, nem drágult egyéb alapvető élelmiszer sem. De minket alapve-
tően kötnek ÉMI rendeletek, amik az ételek összetételét, minőségét és mennyiségét 
szabályozzák, ezen nem tud egyetlen egy közétkeztető sem változtatni, ezt a hatósá-
gok folyamatosan ellenőrzik, és szankcionálják. Nagyon reméljük, az ízekkel is meg 
lesztek elégedve ebben a „sótlan” világban! 
  
3.       Amennyiben nem nyújtanak alacsonyabb minőséget, akkor ezt hogyan 
sikerül elérni alacsonyabb ár mellett? 
Nem alacsonyabb az ár! (Az interjú levelezés útján valósult meg, ezért nem állt mó-
domban pontosítani a kérdésemet. A versenytárgyaláson kínált alacsonyabb 
árra gondoltam. Szerk.) 
 

4.       Milyen ételekre számíthatunk? Főzelékre, főzelékre és főzelék-
re?  Esetleg reménykedhetünk újításokban? 

Ezt miből gondolod? Főzelék minden étlapon van, egy héten egyszer kötelező adni 
az iskolában, óvodában egy héten kétszer. Nem tudjuk mi a nálatok megszokott, de 
mi megpróbálunk a változatosságra törekedni. Nem szeretjük mással összehasonlí-
tani magunkat, de reméljük, sikerül az igényeiteknek megfelelni, kérjük, ha valami 
nem tetszene, jelezzétek. Minden adagoló konyhán véleménynyilvánítási lapot he-
lyeztünk el, amely mutatja, mit szeretnének a gyerekek enni. Ezt havonta gyűjtjük 
össze. Legyetek szívesek, ne csak hamburgert és pizzát írjatok erre a lapra. 
 
 Egy kis bemutatkozást cégünkről: a honapunkon mindenki elér bennünket, az aktu-
ális étlapot is megtaláljátok; Pakod fülre kell kattintanotok. www.vasarterbt.hu 
  

Köszönöm az interjút, mindenkinek jó étvágyat kívánok!  

(H.E.)  

http://www.vasarterbt.hu/
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Kedves Olvasóm!  

Az Elveszettek erdeje c. képregényemet 6 részesre terveztem. Ebben a 

tanévben 3 rész biztosan megjelenik, de ígérem, hogy a jövő tanévben 

is lesz folytatása és megismerheted a történet végkifejletét. Továbbra is 

számítok a festészet- és grafika tanszakosok segítségére az illusztrálás-

ban.  Az első rész grafikáit is ők készítették el, szerintem nem akármi-

lyen színvonalon. Hadd köszönjem meg és hadd bíztassam őket, hogy a 

történet egyre izgalmasabb és izgalmasabb jeleneteket tartalmaz majd. 

Tehát a kreativitásukra, kézügyességükre nagy szükségem lesz. Köszö-

nöm Légler Mercinek, Szalay Lacinak, Kolompár Petinek, Horváth 

Bencének, Csécs Patriknak, Halak Sárának és Bogdán Barbinak! 

 

P.F. 
 



 

A 2. szám tartalma 

Vimivira 

A következő szám kiegészül egy sport ro-

vattal, egy vicc oldallal, tudatjuk veletek a 

várható bulik időpontjait az eddigiek elé-

gedettségi útmutatóit. Természetesen a 

most indított rovatok megmaradnak. 


