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Szent Miklós, akit 270-ben Jeruzsálemben 
a tengerészek védőszentjévé választottak, 
zarándokútjáról hazatérve betért Anatólia 
fővárosába, Myra városába, ahol a helyiek 
püspökké avatták. Lakhelye közelében 
volt egy szegény parasztember, és annak 
három lánya. Séta közben meghallotta a 
lányok vitáját. A vitájuk témája az volt, 

melyikük áldozza fel magát rabszolgának, 
annak érdekében, hogy ne legyenek szegé-
nyek, és egyikük férjhez mehessen. Miklós 
püspök a tanakodást hallván visszament a 
kolostorba és egy marék arannyal vissza-
tért. Ezt a pénzt bedobta az ablakukon és 
elsietett. A lányok csodának hitték. Ez a 
csoda egy évvel később megismétlődött. A 
harmadik alkalommal már tél volt, ezért az 
ablak nem volt nyitva. Szent Miklós felmá-
szott a ház tetején, és bedobta a pénzt a ké-

ményen. A harmadik lány éppen akkor 
akasztotta fel a harisnyáját száradni a kan-
dallóra, amibe pont beleesett a pénz. Ezután 
terjedt az emberek között a hír, miszerint 
Tél-Apó minden évben megajándékozza a 
szegényeket. Egy idő után megtudták, hogy 
ki is télapó. A keresztényüldözések idején 
elfogták, de nem merték kivégezni. A legen-
da szerint halálakor a lelkét angyalok vitték 
a végső nyughelyére, ahol egy forrás eredt. 
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December 6. 

Kulturális rovat 

A  h í r l e v é l  c í m e  

Kép forrása: 
http://blog.xfree.hu/my
blog.tvn?SID=&from=
360&pid=&pev=2015
&pho=02&pnap=&kat
=3037&searchkey=&h
ol=&n=jpiros  



I .   é v f o l y a m ,  1 .  s z á m  

Cipészünknek cipőjavítás közben 
tönkremegy stoppoló gépe. Ez 
készteti arra, hogy előszedje apjá-
ét a pincéből. Innét kezdődik a 
cselekmény izgalmas része. 

Maga a film a vígjáték műfajába 
sorolható. Megjegyzem joggal, hi-
szen nevetés nélkül biztosan nem 
bírod végignézni. Én is láttam 
már, és csak ennyit tudok monda-
ni :  Nagyszerű! A rendező tudta, 
hogyan kell szórakoztatni a nézőt. 
A cselekmény is izgalmas:  

 A főhős számos kalandba beleke-
veredik apja régi stoppoló gépe 
miatt.  

Mindenkinek ajánlom, tényleg jó 
kikapcsolódás. 
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Thomas McCarthy: A cipőbűvölő 

Szerkesztette: 

Horváth Evelin 

 

Kép forrása: 

https://sg.hu/cikkek/fil
m/111228/a-
cipobuvolo-az-utobbi-
evek-legviccesebb-
adam-sandler-filmje   

Filmajánló 



A róka a ragadozók rend-
jén belül a kutyafélék csa-
ládjában a rövid lábú ró-
kák nemzetség névadó ne-
me. A Magyarországon 
élő rókának többnyire vö-
rös a színe. Mérete a kis, 
illetve közepes termetű 

kutyákéhoz hasonló, de 
azoknál karcsúbb, nyúlán-
kabb. Koponyája hosz-
szabb, arcorra hegyesebb 
a kutyákénál. A vörös ró-
kákat sikeresen háziasítot-
ták a szovjet - orosz tudó-
sok azt kutatva, hogy ho-
gyan is tudta az ember a 
kutyát létrehozni. Kivá-
lasztva a legszelídebbeket, 

majd párosítva egymással 
pár generáció múlva telje-
sen szelíd rókákat kaptak 
eredményül, melyek már 
nem csak hogy nem fél-
nek az embertől, hanem 
szeretik az emberek kö-
zelségét. A háziasított ró-
ka viselkedése legjobban 

a kutyáéhoz hasonlít, de 
okosabbak a kutyáknál és 
sokszor még ügyesebbek 
is, amellett, hogy nagyon 
játékosak és vidámak. 
"Ravasz, mint a róka." 
közmondás épp ezért na-
gyon találó. 
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A róka 

Állatok világa 

A  h í r l e v é l  c í m e  

Szerkesztette: 

Halak Evelin  

 

Kép forrása:  

https://hir.ma/
kulfold/szines-
hirek/ismerjetek-
meg-a-fekete-
rokat-aki-
hazankban-is-
elofordul/682339   

Állatok világa 



Barcelona talán leghangula-
tosabb része. Kívül, belül 
olyan, mint egy középkori 
óváros. A római korban ala-
kult ki. Egyik híres épülete 
az Avinguda de la Catedral 
templom. Belépésünkkor egy 
19.századi neogótikus stílusú 
épület tárul elénk. Eredeti ré-
szét a 13. században felújítot-
ták, újjáépítették. Ma már a 
negyed kastélyaiban a kata-
lán állami és kormányzati in-
tézmények kapnak helyet.  
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A Camp Nou (katalánul, Magyar 
jelentése: új stadion) az FC Bar-
celona focicsapat otthona  

Katalóniában. Építése 1954-ben 
elkezdődött. Az épület tervezői: 
Francesco Mitanjans I Miro, 
Lorenyo Garcia Barbon, Joseph 
Oteras Mauri.  

A stadion megnyitására 1957 
szeptember 24-én került sor. 
Kevesebb, mint 40 év elteltével 
már az UEFA  

(Union of European Football As-
sociations) 5 csillagot ítélt neki. 
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Camp Nou 

Utazzunk el! 

Gótikus negyed 

Kép és szöveg    
forrása: 

http://
www.fcbarcelona.
eoldal.hu/cikkek/
camp-nou/stadion-
adatai.html  

Kép és szöveg 

Forrása: 

http://
brbrt.github.io/
barcelona-
guide/  

http://www.fcbarcelona.eoldal.hu/cikkek/camp-nou/stadion-adatai.html
http://www.fcbarcelona.eoldal.hu/cikkek/camp-nou/stadion-adatai.html
http://www.fcbarcelona.eoldal.hu/cikkek/camp-nou/stadion-adatai.html
http://www.fcbarcelona.eoldal.hu/cikkek/camp-nou/stadion-adatai.html
http://www.fcbarcelona.eoldal.hu/cikkek/camp-nou/stadion-adatai.html
http://brbrt.github.io/barcelona-guide/
http://brbrt.github.io/barcelona-guide/
http://brbrt.github.io/barcelona-guide/
http://brbrt.github.io/barcelona-guide/


Ez a mustárszí-
nű, ruha igazi 
őszi darab, me-
lyet egy színes 
vagy épp mintás 
harisnyával dob-
hatsz fel. A szőr-
més csizma ké-

nyelmes és na-
gyon meleg, így 
fázós lábúaknak 
különösen aján-
lott. A pirosat vi-
lágos és sötét ár-
nyalatokkal egy-
aránt érdemes 
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Női 

Divatrovat 

A  h í r l e v é l  c í m e  

Férfi 
Az igazán bevál-
lalósak hordhat-
nak rikító árnya-
latokat a hétköz-
napokban. Lehet 
ez a piros, a sárga 
és a világoskék. 
Ezeket egymással 

is nyugodtan 
kombinálhatjá-
tok. Aki nagyon 
tart az élénk da-
raboktól (bár mi-

ért is tenné egy 
tizenéves), an-
nak célszerű a 
barnával, illetve 
a sötétkékkel 
kezdenie ruhatá-

ra színesítését. A 
szürke árnyala-
taival is feldob-
hatjátok az unal-
mas szetteket. 

kombinálni. A 
piros ruha és a 
csíkos poncsó-
kardigán pasz-
szol egymás-
hoz, tehát  most, 

a téli hónapok-
ban is hordható 
egy kabáttal ki-
egészítve. 
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Névnapok: Január 

Kép forrása:  

http://www.szabomagdaiskola.hu/cikkek/esemenynaptar/2014-januari-hirlevel.html 



A ZaDök által szervezett 
szeptemberi focibajnokság 
eredményeit nézheted meg 

 

 

 

Alsó tagozat: 

5. helyezett: 1. osztály 

4. helyezett: 2. osztály 

3. helyezett: 3.a osztály 

2. helyezett: 4. osztály 

1. helyezett: 3.b osztály  

 

Felső tagozat: 

4. helyezett: 4. osztály 

3. helyezett: 6. osztály 

2. helyezett: 8. osztály 

1. helyezett: 7. osztály  
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Futball 

Sportrovat  
A ZaDök az idei tanévre is betervezte 

A  h í r l e v é l  c í m e  

Kép forrása: 
http://www.riok.roszkenet.h
u/oldal.php 
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Kedves Diáktársaim! 

   

Amint ígértük, idén is újra 
folytatódik a sportrovat. 

Ősszel, a focibajnokság 
után,  mi nyolcadikosok  
megrendeztük a kosárlab-
dabajnokságot. Az alsó és 
a felső tagozat mérkőzései 
külön folytak. Íme az 
eredmények!  

O l d a l   1 0  

Kosárlabda 

Alsós eredmények:  

4. helyezett: 2. osztály 

3. helyezett: 1. osztály 

2. helyezett: 3. osztály 
(Királysasok és Real 
Madrid) csapata 

1. helyezett: 4. osztály 

 

Felsős eredmények: 

4. helyezett: 5. osztály 

3. helyezett: 7. osztály 

2. helyezett: 6. osztály 

1. helyezett: 8. osztály 

 

Kép forrása: 
http://kosarlabda.ase.hu/cim
kek/plezer 
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Interjú az alsós gólkirállyal 

 

Németh Asztrik, 3. osztályos tanulóval beszélgettünk, aki a focibaj-
nokság alsós győztes csapatának tagja volt. A kérdéseket Dorinával 
fogalmaztuk meg. 

 

Kiara: Szia! Feltehetnénk pár kérdést a focibajnok-
sággal kapcsolatban? 

Asztrik: Persze, szívesen válaszolok.  

Kiara: Mit tartottál a legjobbnak a focibajnokságban? 

Asztrik: Azt, hogy sokat kellett futni játék közben, mert nekem 
kedvencem a futás. 

Kiara: Hogy érezted magad a bajnokságon? 

Asztrik: Nagyon jól!  

Dorina: Gondolom, azért, mert ti nyertetek!  

Asztrik: Igen, de azért tudtunk nyerni, mert jó csapatunk volt. Min-
denki annyira küzdött, amennyire csak tudott. 

Dorina: Ki a példaképed a fociban? 

Asztrik: Cristiano Ronaldo.  

Kiara: Gratulálunk a gólkirály címedhez is! Hogy érzed magad gól-
királyként? 

Asztrik: Nagyon büszke vagyok magamra! Nem akartam hinni a 
fülemnek, amikor meghallottam a nevemet!  

Dorina: Köszönjük, hogy válaszoltál a kérdéseinkre!  

Asztrik: Örülök, hogy engem kérdeztetek.  

Dorina-Kiara: További sok sikert kívánunk Neked!  

Asztrik: Köszönöm. 

 

Bízunk abban, hogy Asztrik a többi sportágban is sikereket fog elér-
ni. 

 

Az interjút készítette: 

Hosszu Dorina és Léber Kiara 

5. osztályos tanulók 
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Interjú Szalay Lászlóval, a FAIR PLAY DÍJ nyertesével 

BEV.:  

Október 25-én és 26-án a diákönkormányzat felhívására mi, nyolcadikosok rendez-
tük meg a kosárlabda-bajnokságot. Egy új díj is kiosztásra került a régiek mellett: 
ez a fair play díj, a legsportszerűbb játékosnak járó elismerés. A felső tagozatban 
Szalay László kapta meg ezt a „jutalmat”. Vele készítem ezt az interjút.  

Mindenekelőtt hadd gratuláljak, amiért a legsportszerűbb játékosi címet 
elnyerted az idei osztályok közötti kosárbajnokságon.  

Mondd, milyen érzések kavarogtak benned, amikor megtudtad, hogy te 
kapod a fair play díjat? Egyáltalán számítottál rá? 

LACI: Először meglepődtem, de persze örültem neki. Számítottam is rá, mert úgy 
éreztem, hogy sportszerűen játszom a csapattársaimmal. 

 Szerinted milyen a játékstílusod, miért tartott a három játékvezető téged a 
legsportszerűbb kosarasnak?  

LACI: A fiatalabbakkal szemben spor tszerűen játszottam, nem voltam ag-
resszív velük, figyeltem rájuk.  

Osztálytársad vagyok, ezért főleg tudom, mennyire jó vagy a különböző 
sportokban. Kitűnő sporteredményeket tudsz felmutatni az iskolán be-
lüli versenyeken. Mi az, ami számodra a legfontosabb mindezek közül? 

 

LACI: Szeretek spor tolni, főleg kosarazni és focizni. Egy játékban szer intem 
az a legfontosabb, hogy a csapat tudjon együtt dolgozni, és tudjunk ügyelni a másik 
testi épségére.  Jó érzés nyerni is, de a jó játékélmény miatt játszom főképp.  

Nyolcadikba járunk, nem sokára vége az általános iskolának. Hogyan to-
vább? Mi szeretnél lenni? A továbbiakban szeretnél esetleg a kosárlab-
dázással foglalkozni?  

LACI: Rendőr  szeretnék lenni, így azt gondolom, hogy elengedhetetlen dolog 
lesz a testedzés számomra.  Hogy kosárlabda-edzésre járni fogok-e, azt még nem 
tudom.   

Mit kellene tenni annak érdekében, hogy társaid sportszerűbb játékosok 
legyenek? Ki tehetne ezért? Mit tehetne? 

LACI: Úgy gondolom, hogy először  meg kellene tanulni a játékszabályokat. 
Figyeljenek a csapattársaikra, sokat gyakoroljanak, és ne az legyen a legnagyobb 
céljuk, hogy győzzenek.  

Mit gondolsz magáról a versenyről? Egyáltalán a gondolatról, hogy meg-
hirdettük mi, diákönkormányzatosok, a hangulatáról, az eredményről 
stb.? 

LACI: Nagyon jól éreztem magam, gondoltam, hogy az osztályunk fog győzni, 
mivel úgy éreztem, hogy a mi csapatunk volt a legsportszerűbb. Úgy gondolom, 
hogy az esemény nagyon szervezett volt, a többiek is jól szórakoztak.   

 

 

Laci, köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Remélem, hogy mindig 
ilyen sportszerű játékos maradsz. Sok sikert a jövőbeli terveidhez!  

Puklics Flóra 8. osztály 

 



Flóra meséjének előbbi két részlete az elmúlt tanévben megjelent Vimivira 1.; 2. számában 
olvasható. Ott még képregényként közöltük, de most egy terjedelmesebb szövegrészt kíná-

lunk három illusztrációval. 

Elveszettek erdeje - 3. fejezet  

két főszereplőnk eldöntötte, hogy útnak indul és felderíti a kastély rejtélyét. A falusiak bár-
mennyire is próbálták visszatartani őket, sehogy sem sikerült nekik. Először szépen kérték 
a gyereket, hogy maradjanak, majd meg is tiltották ezt a veszélyes kalandot. Győzködték 
őket, de belátták, hogy a szavaikkal nem értek semmit. Végül feladták, látva, hogy a gyere-
ket nem tudják marasztalni, elengedték a testvérpárt. Az indulás előtti éjszakán a falu veze-
tője jó tanácsokat és egy térképet, az asszonyok élelmet, ruhát a férfiak kisebb fegyvereket 
adtak nekik. Az izgalom miatt a legtöbb felnőtt nem tudott aludni.  

Másnap reggel sokan kikísérték a 

gyereket a falu határáig, de mikor 

elindultak fájó szívvel néztek utá-

nuk. „Túl fogják élni? Mi lesz, ha 

elfogy az élelmük? Ha megbeteg-

szenek, eltévednek, esetleg meg-

eszi őket a sok rejtélyes szörny? 

Miért is hagytuk magunkat?” - 

gondolták. A két gyermeken - 

kívülről látva - cseppet sem lát-

szott a rémület, izgatottság.  De 

még ők maguk se gondoltak bele 

abba, hogy mire is vállalkoztak.  

A kastélyig tartó út gyalog körülbelül két óra hosszú. Ha az nem tűnik el, esetleg nem változ-

tatja a helyét.  Főszereplőink magabiztosan indultak útnak, hallgatva a falu vezetőjére. Nem 

tértek le az útvonalról, nem tépkedték a fák leveleit, nem zargatták az erdő állatait, nem ittak 

az út melletti kutakból, kis tavacskákból.  Jaj, ha ezeket megszegik, lett is volna nemulass! 

Eltévednek, a fa fogja meghúzni a hajukat, az állatok megeszik őket, esetleg maguk is állattá 

változnak, ha isznak a vízből. Már jó ideje sétáltak, úgy látszik eltévedtek.  Addig bolyong-

tak, amíg be nem sötétedett. Szelesre fordult az idő, elkezdett esni az eső. Nem tehettek mást, 

behúzódtak egy nagyobb fa odvába. Nem volt étvágyuk, aludni sem tudtak.  Egy fontos dolog 

volt az eszükben: TÚL KELL ÉLNIÜK AZ ÉJSZAKÁT!  

Reggel a madarak csicsergésére keltek. A tegnapi vihar mára már lecsendesedett, azonban ott 
voltak a nyomai. Letört faágakat, fákról lehullt terméseket, csúszómászókat láttak.  Fogták a 
cókmókjukat, és újra útnak indultak. Egy magasabb dombon haladtak, ami eléggé meredek 
volt.  Próbáltak minél jobban vigyázni, de a csúszós ösvény nehezítette őket. A kislány meg-
csúszott a sárban és leesett a mélybe. Szerencséje volt, hogy meg tudott fogni egy kisebb fa-
ágat és sérülések nélkül megúszta a balesetet.  A lány bátyja ijedtségében majdnem elájult, 
de a testvére után ugrott. Ő már nem volt ilyen szerencsés: a jobb kezét felsértette esés köz-
ben egy éles kő. Amint meglátta húgát, megkönnyebbült.  Ezután jobban megszemlélte a te-
repet, a távolban meglátott egy tornyot, talán egy óra járásnyira lehetett tőlük. Lélekben fel-
készülve továbbindultak. 
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Mikor meglátták a kastélyt, elcsodálkoztak: ilyen gyönyörűséges dolgot még életükben nem lát-

tak. Az ablakok, a mintával díszített ajtó, a tornyok! Mi mást is tehettek volna, bekopogtak. Nem 

telt el két szempillantás, nyíltak is az ajtók. Egy komornyik állt előttük. Nem tűnt fiatalnak, körül-

belül 50 éves lehetett. Haja őszülni kezdett, orrán szemüveget viselt. Nyájas mosolya hamisnak 

tűnt.   

Üdvözlöm Önöket a Virágok Kastélyában! 
A királynőm számított arra, hogy ebben az 
órában fognak megérkezni, így már egy 
ideje itt várom Magukat. Tessék, fáradja-
nak beljebb. Egyenesen Úrnőm elé veze-
tem Kegyelmeteket.  - tessékelte be a két 
vendéget. Kicsit még tolakodónak is tűnt.  
- Ne féljenek, nem vagyok én emberevő. 
Azok a kint élő emberek mindenféle ba-
darságokat terjesztenek rólunk. Én inkább 
őket mondanám vadembereknek. Az utób-
bi időben - tudják - nem sokan érkeztek 
hozzánk. Az Úrnőm szomorúsága már 
egyre nagyobb lett. De mikor megtudta, 
hogy vendégek érkeznek! Egyről a kettőre, 
jobb kedvre derült… Felélénkült az egész 
palota  

Egyre közelebb értek a trónteremhez.  A 
kislány bámulattal nézte a szobák díszíté-
sét.  Elbűvölte a kastély, ilyet akart ma-
gának kiskorában. Ezen kívül még egy 
koronát és egy habos-babos ruhát szere-
tett volna magának. Mára már rájött, 
hogy ezek a vágyai nem teljesülhettek a 
családja pénzügyi helyzete miatt. Meg 
miért neveznének ki valakit hercegnő-
nek? Pont őt? Pedig gyakran játszott a 
bátyjával ilyen témájú szerepjátékokat. 
Amíg a gyermekkori emlékeiről elmélke-
dett, észre sem vette, hogy beléptek a 
trónterembe.  A királynő boldog mosoly-
lyal nézett rájuk. Hosszú szőke haja, 
nagy kék szemei voltak. Arca tekintélyt 
parancsoló, de mégis kedves.  

- Üdvözöllek titeket a kastélyomban! 
Már nagyon vártam rátok! 

 

FOLYTATJUK ... 

Az illusztrációkat készítette: Bogdán Barbara 5.o.; Hosszu Dorina 5.o.; 
Halak Evelin 6.o.; Galambos Boglárka 6.o. 
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Ebben az évben is folytatódik a Vimivira 

újság. Amint tavaly , idén is várjuk írásai-

tokat, egyéb alkotásaitokat! 

Zalabéri Általános 
Iskola és AMI 

Vimivira 

A rendezvényt a 8. osztály tartotta. A fényképeket  Horváth Alex és Puklics Flóra készítették. 
A rendezvényről összeállított videó  a Zalaber DÖK facebook oldalon megtekinthető.. 


