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KÖSZÖNTŐ 
 

 
A december az ünnepek hónapja! Közeleg a karácsony, nyakunkon az 

újév, és még a Mikulás jövetele előtt elérkezett a hagyományos 

szalagavató bál ideje is. Összesen két végzős osztály tolongott a 

porondon a szalagtűzés alatt, majd nem restellték filmekkel és 

táncokkal szórakoztatni a nagyérdemű szülőket, rokonokat, barátokat 

és üzletfeleket. Aki elmulasztotta az eseményt, a képriportból és egy 

backstage-tudósításból megtudhatja, mit hagyott ki az ismét zsúfolásig 

megtelt „ELMÜ” nézőterén! 

Még ki sem hevertük az ünnepséget, amikor beköszöntött december 

hatodika mindjárt dupla Mikulással, akik két mókás kedvű 

diákunknak (Tóth Bence és Tóth Kristóf) köszönhetően 

krampuszostul végigvonultak az iskolán, Milka-csokival hajigálva az 

énekelni hajlandó bátrakat. A hangulatot egy DÖK-által szervezett 

Mikulás-buli alapozta meg, amelyen a felsősök többek között vad 

léggitározással szórakoztatták magukat és a megjelenteket.  

Mindezekről természetesen hűségesen tájékoztatjuk a kedves 

olvasókat, de továbbra is jelentkezik Így írtok Ti rovatunk, 

olvashattok könyvajánlót, tanárinterjút, újdonságként horoszkópot, 

valamint az ismét szép számú aranyköpést! Az ünnepekre való 

tekintettel ezúttal egy könnyen és gyorsan elkészíthető süti receptjével 

is kedveskedünk. 

Hamarosan itt a félév, a zárás, a dolgozatok és felelések ideje, de 

addig még vár ránk egy szép ünnep, és egy kissé rövid, de annál 

jobban várt téli szünet: használjátok ki minden percét! 

Az ünnepi számmal a szerkesztőség nevében is kívánok kellemes és 

tartalmas karácsonyi ünnepeket, boldog újévet a diákoknak, 

tanároknak, és az iskola minden kedves dolgozójának! 

 

SZ.N.H. 
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AKTUÁLIS 
 

Mint minden évben, idén is sok lehetőségetek volt részt venni az iskola belső 

rendezésű versenyein és vetélkedőin. A legszebb és legfontosabb eredményeket 

szeretnénk megosztani veletek, egyben szívből gratulálunk minden résztvevőnek! 

 

 

Károlyi komplex vetélkedő 

 

5.-6. évfolyam 

 

1. 5.c  136 pont 

2. 6.c  134 pont 

3. 6.b  110 pont 

4. 6.a  108 pont 

5. 5.a  94 pont 

6. 5.b  85 pont 

 

7.-8. évfolyam 

 

1. 7.c  145 pont 

2. 8.a  114 pont 

3. 7.a  113 pont 

  4. 8.b   111,5  pont 

5. 8.c  96,5 pont 

                                          6. 7.b    69 pont 

 
Szépíró verseny 

 

5-6. évfolyam 

 

1.  Magyar Emma 5.b 

      2. Szabady Zsófia 5.b 

                                           3.  Vigh Teodóra Boglárka 5.c 
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AKTUÁLIS 
 

7-8. évfolyam 

 

1.   Fedorov Eszter 8.b 

2.   Kis Virág 8.b 

3.   Tatárka Angelina 8.b és Tomeg Tünde 8.b 

 

 

Az iskolai helyesírási verseny eredményei 

 

5. évfolyam 

 
1. Barta Eszter 5.c 4 

2. Vass Viktória Boglárka 5.a és Rudolf Liliána 5.a 

3. Szabó Balázs 5.c 

 

6. évfolyam 

 

1. Vályi- Nagy Dóra 6.b 

2. Salamon Anna 6.a 

3. Jóna Dániel 6.a és Cseh Lilla 6.c 

 

7. évfolyam 

 

1. Lukácsovics Eszter 7.c 5 

2. Kovács Anikó 7.c 

3. Erdei Anna 7.a 

 

8. évfolyam 

 

1. Szalay Petra 8.a 2 

2. Demendi Zita 8.b 

3. Bock Dávid 8.c 
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ÍGY ÍRTOK TI! 
 

 KIKI ÉS RIKI KARÁCSONYA 

 

 Ez a történet egy kis házikóban kezdődik karácsonykor, amikor kint nagy 

pelyhekben hull a hó. Kiki és Riki lefekvéshez készül a karácsonyfa fényénél. 

Nagyon aggódtak, hogy milyen ajándékot kapnak reggel, ezért kikészítették a 

kis asztalra a nagy karácsonyfa mellé a bögre langyos tejet és egy kis tálkában a 

kekszet, 

   - Jó éjt, Riki! Ne leskelődj! 

   - Jó éjt, Kiki! Te is hunyd be a szemed! 

Búcsúzott egymástól a két barát és magukra húzták a takarót. Hirtelen zajt 

hallottak. Berohantak a nappaliba. Felkapcsolták a lámpát. Nem láttak semmit a 

füstfelhő miatt. Aztán egy véres kéz kinyúlt a füstből és megragadta Kiki kezét, 

és egy henger alakú tárgyat nyomott bele. Kiki hangosan felsikoltott, és a Riki 

kezébe nyomta a hengert. Riki elsápadt és a földre hajította. A következő 

másodpercben, egy patás láb rálépett a hengerre, ami hangos pukkanással 

konfetti-esőt zúdított a szobára. A fiúknak majdnem negyed órába telt, mire 

kiásták magukat. Körbenéztek a szobában, de már egyedül voltak. A konfettis 

fenyő mellett két nagy kupacot láttak. Leporolásuk után két csillogó-villogó 

papírba csomagolt ajándékot találtak. Az egyiken egy levél is volt. Riki 

felolvasta: 

"Boldog Karácsonyt!  

 

Sajnálom, ha megijesztettelek benneteket, de Rudolf is segített behozni az 

ajándékaitokat és közben zajt csapott. Mivel felébredtetek és bejöttetek a 

nappaliba, megrémült, és rátaposott a földre esett MEGA-konfetti patronra, ami 

az idei év slágere és minden gyereknek viszünk egyet. Remélem, az ajándékok 

feledtetik a rendetlenséget és az ijedelmet, amit okoztunk!                              

Üdvözlettel: 

                                                                                                       Télapó 

U.i.: Jó takarítást!" 

 

Riki és Kiki kibontották az ajándékaikat. 

Kiki egy élő Pikachut kapott, Riki pedig egy élő hóembert saját hófelhővel és 

azt mondta : "Olaf vagyok, és szeretem, ha megölelnek!" 

 

Kovács Anikó, 7.c 
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AKTUÁLIS 

 
Herczog Jázmin, 6.a 
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AKTUÁLIS 
 

Minden kilencedikes gólya felejthetetlen napja 

 
2016. november 18-a volt az a nap, amivel mindenki vegyes érzésekkel nézett 

szembe, hiszen volt, aki várta, volt, aki nem, mindenesetre felejthetetlen egy nap 

volt! Történetét én, Jánosi Henrietta 9. a osztályos tanuló fogom elmesélni, 

illetve papírra vetni.  

Reggel hűvös, csípős szél fújt, mindenki szokásos időben ért be az iskolába, 

kivéve a tizedikesek és mi, hiszen korábban kellett bemennünk, hogy a 

megérdemelt kozmetikai kezelésekben részesülhessünk. Mindenki megszépült! 

Volt, aki lekéste a kozmetikust, így összenőtt szemöldökkel, és bajusszal töltötte 

a napot, volt, akire a megszokottnál több pirosító illetve rúzs került, és ott 

voltam én is, akinek szemei türkiz és lila színben pompáztak! (Utólag 

visszatekintve én még jól jártam!) Természetesen autogramokat is kaptunk, a 

tizedikesek túlontúl büszkék voltak alkotásaikra, így mindenki karján, tarkóján, 

homlokán az I love 10! felirat szerepelt. Az első óránk tesi volt, így minden 

tizedikes és kilencedikes diák ott gyülekezett, és persze tesitanáraink sem 

maradhattak ki a mókából, élvezték a műsort! Bemelegítés gyanánt futottunk pár 

kört, aztán különböző közösségépítő játékok vártak megvalósításra. Ilyen volt 

például a matracon való gurulás, a piramisépítés, a pókfoci, a partizán illetve a 

kötélhúzás, ami zokniban kissé nehezen teljesíthető feladatnak bizonyult. 

 

 
 

A tesi óra után órarend szerint zajlottak az órák, bár nem igazán füstöltek a 

tollak a papíron, inkább amolyan beszélgetős órák voltak, hiszen mindig voltak 

kiszemeltek, akiknek a folyóson kellett tölteniük a tanórák jelentős részét, én is 

ezt a tábort erősítettem. Végiglovacskáztunk a folyóson, cigánykerekeket 

hánytunk, énekeltünk, ugráltunk a lépcsőn. 



 

AKTUÁLIS 
 

Szünetekben mindkét osztályból két ember aláírásokat gyűjtött tanároktól, mi 

addig brümmögve végigkocsikáztunk a folyosón. A nagyszünetben előadtuk az 

osztályindulót, természetesen akadt közönség, akik igen jól szórakoztak a tucat 

agyon sminkelt, pizsamában, és alsógatyában álldogáló gólyán. Az utolsó 

feladatunkat enyhén szólva is nehezen teljesítettük, hiszen nem volt könnyű az 

előttünk álló ember bokáját szorongatni, miközben végigtotyogunk a folyóson, 

de hosszas küszködés után sikerült. Az utolsó órán eltávolítottuk magunkról az 

iszonyatos mennyiségű vakolatot, több-kevesebb sikerrel, azután 

hazamehettünk, és készülhettünk az esti bálra. 

                            
 

A bál 17:00-tól kezdődött, rengeteg nevetés kerített hatalmába mindenkit a 

feladatok láttán, nem túlzok, ha azt írom, kivétel nélkül minden résztvevő 

vendég és gólya jól érezte magát! Szórakoztató feladatokat kellett teljesítenünk, 

ilyen feladat volt például a pelenkázás és az azt követő kacsatánc, ami nem 

igazán hasonlított kacsatáncra, ételfelismerés, just dance-kihívás, dalfelismerés 

éneklés után, limonádékészítés, és még sorolhatnám a rengeteg szórakoztató 

feladatot. Természetesen a három tagból álló zsűri értékelt mindent. Előadtuk a 

tizedikeseknek írt ódát, az osztályindulót, illetve az est fénypontja is sorra 

került: az osztálytánc, amit minden kilencedikes izgatottan várt, és örömteli 

arccal adott elő. A műsor végén letettük a gólyaesküt, amelynek első 

„felvonása” a táborban zajlott, majd a műsorvezető lezárta az estét, a vendégek 

hazamentek, mi pedig megkaptuk jól megérdemelt jutalmunkat, a pizzát, amit 

nagy étvággyal el is pusztítottunk. Az este nem ért véget, hiszen, aki kóros 

tánchiányban szenvedett, az maradhatott még egy diszkó erejéig. Saját 

véleményem szerint minden gimnazista egyik legnagyobb élménye a négy év 

során ez a nap, amit nem lehet könnyen elfelejteni, emlékezetes, hihetetlenül 

közösségépítő hatása van, és rengeteget lehet nevetni!     

Jánosi Henrietta 9. a 



 

A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

 

Szerintem sok diák kedvenc tanárai közé tartozik Antos Gábor, aki olykor csípős 

humorával teszi elviselhetőbbé az iskolai tananyagot. Az interjú alatt is 

néhányszor kaptam egy-két beszólást, de szerintem jól bírtam és álltam a sarat. 

Következzen hát az interjú azzal a történelem-földrajz szakos tanárral, aki utálja 

az értekezleteket, szabadidejében hegyet mászik és kétségkívül az egyik legjobb 

tanár az iskolánkban! 

 

M.S.: Kezdjük a legelején. Hol végezte a tanulmányait? 

Antos tanár úr: Az általános iskolámat legelőször Április 4. téri Általános 

Iskolának hívták, majd a rendszerváltás után ezt átnevezték Tanoda téri 

Általános Iskolának, ez itt van Újpesten. Most Szent János Apostol Katolikus 

Általános Iskolának nevezik. A gimnáziumot a Könyves Kálmán 

Gimnáziumban végeztem, szintén Újpesten. Utána pedig ELTE, ELTE, ELTE. 

Először elvégeztem a földrajz-töri szakot főiskolán, utána elvégeztem a 

földrajzot egyetemen, ezután a történelem kiegészítőt egyetemen, majd a 

szegedi egyetemen közoktatásvezetői és tankerület vezetői szakvizsgát 

csináltam. 

M.S.:  Miért ennyi mindent végzett el? 

Antos tanár úr: Szeretek tanulni. 

M.S.: Van olyan tanára, akire szívesen emlékszik valami miatt vissza? 

Antos tanár úr: Gyakorlatilag azt mondhatnám, minden tanáromra emlékszem. 

Szerintem az is belejátszik abba, ha valaki tanár lesz, hogy volt legalább egy 

olyan tanár az életében, akire úgymond példaként tekint vissza, akik 

befolyásolták, hogy ezt a hivatást választotta.  Nálam nem vezethető egy 

emberre vissza az, hogy én hogyan tanítok. Az ember lát dolgokat, és később, 

mikor a főiskolán próbálják ezt elméletben megtanítani, akkor visszagondolunk, 

hogy na, akkor ez hogyan is volt. Csak egy példa: Balla Barbi, aki az én 

osztályomba járt, most angol-történelem tanári szakra jár. Kilencedikes 

korukban az én osztályom pályázott a legjobb osztályközösség címre. Mielőtt 

beadtuk volna ezt a pályázatot - amit Barbi írt meg - volt egy balhé az 

osztályban. Én bementem a terembe, felolvastam ezt a tényleg jól megírt  
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A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

pályázatot, majd elővettem a zsebemből egy öngyújtót és meggyújtottam. Barbi 

sírva kirohant a teremből. Most kicsit érettebben visszagondolva azt mondta, 

már teljesen érti, miért csináltam ezt.  

M.S.: Milyen okból és hogyan jutott eszébe, hogy tanár lesz? 

Antos tanár úr: Ezt már sokan megkérdezték, de igazából sosem tudtam 

értelmes választ adni. Mondhatnám, hogy így alakult. Annyi a lényeg, hogy én 

mindenképp a történelemmel akartam foglalkozni a gimnázium után, csak 

történésznek nem vettek fel. Utólag egyébként nem bánom. Így lettem 

történelem tanár, ami mellé kellett még egy szakot választani, és ez a földrajz 

lett.  

M.S.: Miért ez a két tárgy? 

Antos tanár úr: Ez egyszerű, ez a két tárgy ment, így egyértelmű volt. A 

földrajzot is mindig szerettem és érdekelt.  

M.S.: Mióta tanít a Károlyiban? 

Antos tanár úr: 2002 óta.  

M.S.: Mit szeret, és mit nem szeret a Károlyiban? 

Antos tanár úr: Nyilván ezt sok szempontból meg lehet közelíteni, hogy mit 

szeretek benne. Leginkább azt szeretem, hogy hagynak dolgozni. Mármint a 

vezetőség, a tanárok, a diákok, ennyi idő után elhiszik, hogy amit csinálok az jó, 

bíznak bennem. Ebben az iskolában nagyon sok érték van. Nagyon jó az, hogy a 

gyerek, ha akar, akkor tud sportolni, ha jól rajzol vagy fényképezik, 

megjelenhetnek művei kiállításokon. És van egy összetartó tantestület. A diákok 

sokszor néznek egy nagyot, hogy itt miért van az, hogy ha történik valami, akkor 

következő szünetre már a többi tanár is tudja? Hát ezért... 

M.S.: Ez igaz! 

Antos tanár úr: Ugye? És ez azért van, mert a tanárok beszélnek egymással. 

Nyilván ez néha nem jó, de előfeltétele annak, hogy egy gyerekből kihozzuk a 

maximumot. Beszéljünk egymással, hogy ki miben tehetséges, miben kéne 

fejleszteni, kinek mire van szüksége, kit miben kell támogatni. Ez egy összetartó 

tantestület nélkül nem nagyon működhetne így.  

M.S.: Van olyan, amit nem szeret? 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

Antos tanár úr: Nem szeretek? Volt egy időszak, amikor túl sok értekezlet volt, 

de ez hál’ Istennek elmúlt. Minden szakmában vannak olyan időszakok, amiket 

az ember nem annyira szeret, de hozzátartozik a munkához, és meg kell csinálni. 

Amit még nem szeretek, hogy vissza kell jönni a nyári szünetről.                   

M.S.: Jövő évtől meg már azért nem akar visszajönni, mert már nem leszek.  

Antos tanár úr: Így van, így van. Be se fogok jönni tanítani.  

M.S.: Mi a legnagyobb nehézsége ennek a munkának? 

Antos tanár úr: Rá kell szánni az időt. Aki jól akarja csinálni, annak sok időt 

kell rászánni.  

M.S.: Mit tanácsolna azoknak, akik erre a pályára szeretnének lépni? 

Antos tanár úr: Egyrészt legyenek felkészültek, másrészt próbáljanak egyediek 

lenni. Ma már az én elképzelésem szerint a tanári pálya nem abból áll, hogy 

valaki nagyon okos, kiáll és elmondja a magáét. A mai világban már nem 

annyira értékelik ezt a diákok. Itt már kellenek különböző hókuszpókuszok, 

hogy a tudást eljuttassuk a diákok fejébe. Ebbe elég sok minden belefér, belefér, 

hogy informatikailag képzett legyen, színpadias elemeket is belevihet a 

tanításba. A lényeg, hogy egyedi legyen. 

M.S.: Mit gondol időpocsékolásnak, mire sajnálja az idejét? 

Antos tanár úr: Azokat a dolgokat, amiket nem szeretek, általában nem 

csinálom. Ezeket a tevékenységeket igyekszem a minimálisra szorítani. Ilyenek 

például az értelmetlen értekezletek (de nem minden értekezlet ilyen). Az ilyen 

értekezleteket például időpocsékolásnak tartom, mert tudnék helyettük mást is 

csinálni. Továbbá a shoppingolást is ide sorolnám.  

M.S.: Mire nem sajnálja a pénzt? 

Antos tanár úr: Hegymászó cuccokra.  

M.S.: Kedvenc könyve, írója, költője? 

Antos tanár úr: Pár évente mindig újra olvasom, Reinhold Messner Egy 

hegymászó hitvallása című könyvét. Nem konkrétan arról szól, hogy hogyan 

mássza meg a hegyeket, hanem hogy fejben mit kell tenni azért, hogy sikeres 

legyen az ember bármiben. Ő hegymászó, nem hivatásos író, de ha megmászott 

egy hegyet, leírta az expedíciót, és kiadta könyvben, hogy legyen pénze 

következő élményekre, expedíciókra. Megmondom őszintén, verseket elég 

ritkán olvasok, de Petőfit szeretem, főleg a tájleíró verseit.  
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A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

M.S.: Mi az a három dolog, ami nélkül nem tudna élni? 

Antos tanár úr: Levegő. Sport. Új kihívások. 

M.S.: Mi az a három dolog, amit magával vinne egy lakatlan szigetre?  

Antos tanár úr: Valami könyvet és zenét biztosan, meg a bakancsomat. 

M.S.: Mi a három legjobb és legrosszabb tulajdonsága? Antos tanár úr: Ezt nem 

nekem kéne megmondanom szerintem. Talán a legjobb a precizitás, 

rugalmasság és könnyen át tudom látni a dolgokat. A legrosszabbak  

közé tartozik a türelmetlenség, maximalizmus, és a kettőből következik, hogy 

néha „túlpörgök”.  

M.S.: Melyik elért sikerére a legbüszkébb? 

Antos tanár úr: Arra, hogy a lengyel-magyar történelmi versenyt háromszor is 

meg tudtuk nyerni.  

M.S.: Milyen sportot űz és mióta? 

Antos tanár úr: Szerintem valamikor öt éves koromban kezdtem el sportolni, és 

legalább tíz féle sportágat kipróbáltam. 18 éves koromig versenyszerűen 

sportoltam, de mindig mást, egy-két évente váltottam. Általánosban kezdtem 

röplabdázni, aztán abbahagytam, de pár éve újrakezdtem. Szoktam futni, 

futottam maratont, félmaratont. Sokszor túrázom. 

M.S.: Melyik sport a legnagyobb szerelem? 

Antos tanár úr: Ez sokszor változott, most éppen a röplabda és a túrázás. 

M.S.: Mit szeretne még elérni az életben? 

Antos tanár úr: Nyugdíjas koromban szeretnék egy kis házikót egy hegyen.  

SZ.D.: Van olyan álma, ami nem valósult meg?  

Antos tanár úr: Hogy olimpiai-vagy világbajnok legyek. 

M.S.: Ki a példaképe és miért? Ki az, akire felnéz? 

Antos tanár úr: Nincs.  

SZ.D.: Van testvére? 

Antos tanár úr: Egy öcsém van. 

M.S.: Van valamilyen háziállata? 

Antos tanár úr: Nincs és nem is szeretnék.  

SZ.D.: Gyűjtött valamit életében? 

Antos tanár úr: Hatodik osztályban csokipapírokat. 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

M.S.: Mit szeret csinálni a szabadidejében? 

Antos tanár úr: Általában sportolok. Magashegységekben szeretek túrázni, 

valahol az erdőhatár felett, ahol nincs már más, csak kő, jég meg hó. Legutoljára 

a lengyel Tátrában a Sas utat csináltam végig, 8-10 órás út, ami végig láncokkal 

van kibiztosítva. Egyedül. Ez nagyjából 2000-2200 méteren fut végig. 

Keressetek rá youtube-on, sok videó van róla. Megéri. 

 SZ.D.: Mi volt az eddigi legjobb nyaralása? 

Antos tanár úr: Talán Barcelona. 

M.S.: Mit szeretne kapni karácsonyra? 

Antos tanár úr: Egy tucat egyest, hogy tovább tudjam osztani a diákoknak. Ezen 

kívül nyugalmat. Nem vagyok tárgyfüggő, nem vásárolok gyakran ruhákat, nem 

vásárolok haszontalan tárgyakat. Mindenki tárgyban gondolkozik, én inkább 

élményeket szerzek.  

M.S.: Volt-e valami új évi fogadalma 2016-ra? 

Antos tanár úr: Hát az már olyan régen volt, ki emlékszik már arra… 

M.S.: Minden tanár azt mondja nincsenek kedvenc diákjai, persze mi tanulók 

tudjuk ez nincs így. Meséljen erről. 

Antos tanár úr: Kéne definiálni, mi az a kedvenc diák. Szerintem minden 

diáknak van kedvenc tanára, akinek van emberi oldala, a szakmai oldala, akinek 

szívesebben járnak a diákok az óráira. Nyilván van a tanároknak is kedvenc 

diákjai. Ezt szerintem, ahol emberi kapcsolatok vannak, nem lehet kizárni. Arra 

kell figyelni, hogy senkit sem szabad negatív diszkriminációban, értékelésben 

részesíteni.  

SZ.D.: Mit üzen a tanulóknak? 

Antos tanár úr: Kössék fel a gatyájukat! 

 

 
Molnár Sára, 12.b 

Szedlák Daniella, Varga Eszter Sára 5.b 



 

AKTUÁLIS 
 

A SZALAGAVATÓ BÁL 

 

Egy hideg, novemberi estén e cikk írója metróra szállt, és meg sem állt az 

ELMÜ sportcsarnokáig, ugyanis feladata volt: cikket kellett írnia a 

szalagavatóról. 

A sportcsarnokban csak úgy pezseg az élet, rengeteg ember gyűlt össze a 

tizenkettedikesek szalagavatójára. Szülők, rokonok, barátok, és tanárok egyaránt 

találhatók a tömegben, mindenki elegánsan kiöltözve beszélget a hozzá 

legközelebb álló személlyel. Én hátul vagyok, az öltözőknél, és az ott lévő 

gimiseket figyelem, megjegyezve minden apró mozdulatukat és félmondatukat, 

hogy közvetíthessem Nektek.  

 

 
 

Hamarosan kezdődik az ünnepség, először a tizenegyedikesek palotásoznak 

gyönyörű, magyaros ruhában. Mindenki izgatott a fellépés előtt, és különböző 

módon próbálják levezetni a feszültséget, ezek közül a legpraktikusabb 

megoldás a sótörés. Mondanom sem kell, egy fiú fejéből pattant ki eme zseniális 

ötlet, és természetesen jó haver módjára a másik rögtön bele is egyezik. 

Kezdődik is az akció, csakhogy egy váratlan fordulat vet véget a lazításnak: az 

egyik gomb elpattan. Most mi lesz? Szerencsére a közelben van tű, így gyorsan 

megvarrják a ruhát, de azok ketten egy életre megtanulták a leckét (legalábbis 

remélem).  
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AKTUÁLIS 
 

A kis ballépés után kezdődik a tánc, és ezzel felszabadul egy kis hely a szűk 

folyosón, így az itt tartózkodók végre levegőt is kaphatnak (hát igen... az 

abroncsos szoknya jól néz ki, de szűk helyen a legrosszabb, amit az ember el tud 

képzelni). A palotás után következik a szalagtűzés. Ez gyorsabban zajlik, mint 

ahogy eltervezték, és én sajnos nem is láttam belőle semmit, de elég volt a 

diákok arcára néznem ahhoz, hogy megértsem: ez bizony nem akármilyen 

dolog. A tény, hogy a szalaggal egyben életed egy szakasza is lezárul, szomorú. 

Azonban sose felejtsük el, hogy a vég az új kezdet előjele, ezért mindig csak 

előre!  A bések az osztálytánc előtti utolsó pillanatban változtatnak a 

koreográfián, ezt pedig az öltözői "titkos tanács" keretein belül beszélik meg, 

amire sajnos a sajtó nincs meghívva, de mindkét tánc így is nagyon sikeres lett, 

és a végén mindenki dőlt a nevetéstől (bár én már az elejéig fogtam az arcomat, 

nehogy kibuggyanjon belőlem  nevetés). 

Az osztálytáncok után, amíg a végzősök öltöztek, a vendégelőadók szerepeltek 

néhány táncos, zenés, és akrobatikus számban. Elképesztő volt, ahogy 

mindannyian egyszerre mozogtak a zene ritmusára, és most az egyszer kívántam 

azt, bárcsak tornász lehettem volna akármi helyett (rengeteg sportot 

kipróbáltam, és mindegyikről van többnyire pozitív véleményem, de a torna a 

legszebb mindközül). 

Következtek az osztályfőnökök által kreált videók, amik bemutatták az osztály 

négy évét. Körülöttem sírtak a szülők (közben felszöktem a nézőtérre, de a 

videók utáni szünetben újra a színfalak mögé settenkedtem), és mindenki 

meghatottan emlékezett vissza az előző négy évre.  
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AKTUÁLIS 

 

Negyed óra szünet után elérkezett a (főleg lányok által) várva várt pillanat: a 

keringő. Lányok! Tudom, hogy kiskorában legalább egyszer mindenki álmodott 

fodros ruháról, efelől semmi kétségem. A tizenkettedikes lányok gyönyörű 

ruhákban keringőztek, és a fiúk is kitettek magukért.  

 

 
 

Mint kiderült, volt közöttük olyan, aki már táncolt múlt évben, és olyan is, aki 

nem az osztály tagjaként lépett fel (például Zoli, a kilencedikes srác, aki 

mindenki holmijára vigyázott a szalagok feltűzésekor, és ahelyett, hogy lelépett 

volna a telókkal, türelmesen válaszolt minden kérdésemre, pedig volt köztük pár 

hosszú is). 

Végül jött a tanárok és a szülők, ismerősök felkérése, ami szerintem a legjobb 

rész volt. Igaz, engem nem kért fel senki, de ezzel mindenki jól járt, ugyanis én 

nem égettem le magam a suli előtt, és mindenkinek a helyén maradt a lába épen 

és egészségesen (legalábbis remélem). 

Összességében ez egy remek este volt, én jól szórakoztam, és nagyon remélem, 

hogy a ti érdeklődéseteket is felkeltettem ezzel a cikkel. Ne felejtsétek el: előre a 

jövőbe, és álmodozni nem ciki!  

Üdvözlettel: egy kezdő újságíró, aki nem fog még egy ideig táncolni!    

 

 

Tatárka Angelina 8.b 
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AKTUÁLIS 
 

12.A 
 

Osztályfőnök: Kerekesné Pálmai Ágota 
 

 
 

 

Abo Alhuda Rámi 
Bakti Boglárka Mária 

Berta Márton 
Csányi Dániel János 

Demeter Dorina Nikolett 
Dráfi Krisztián 

Földi Csenge 
Horváth Noémi 

Horváth Orsolya Margit 
Jagodics Anna 
Józsa Dorottya 

Juhász Kata Anna 
Juhász Krisztián Zsolt 

Kamaridisz Kiárá 

 

 

Kelemen Leila 
Kerek Bence Dániel 
Kojedzinszky Niké 
Kollár Tamás Márk 

Martony Andrea 
Mátrai Szabolcs 

Smiló Ádám 
Szerbin Bence 

Tolnai Viktor István 
Ujvári Dorottya Sára 

Varga Henrietta 
Vas Patrik László 

Wende Roberta 
Zsíros Beatrix 



 

AKTUÁLIS 
 

12.B 
 

Osztályfőnök: Takács Judit 
 

 
Badacsonyi Vivien 

Bagoly Rita Boglárka 
Forgó Anna 
Háda Zoltán 

Heksch Alexandra 
Horváth Gabriella 

Nikolett 
Jóna Balázs 
Jónás Attila 

Karajz Bálint 
Kiri Zsófia 

Kiss Afrodité 
Kocza Bonita 

Kornis Daniella 

Köpler Cintia 
Lusták Brigitta 

Máté András Miksa 
Molnár Sára Melinda 
Nagy Richárd István 

Németh Levente 
Rózsa István 
Stary Ádám 
Szabó Bence 

Szele Zoltán Péter 
Szentkuti Attila Bence 

Szőke Júlia 
Theklesz Tímea Katalin 

Versitz Zita Anilla 

 
 



 

KÉPRIPORT-MIKULÁS AZ ALSÓBAN 
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KÉPRIPORT –A SZALAGAVATÓ BÁL 
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ÍGY ÍRTOK TI! 
 

ÁLARC MÖGÖTT—2. rész 

 
       - Mi ez a lomha tartás?! Több életerőt! Az a fa nem fog magától elsorvadni. 

Elég a lustaságból! Szánalmas mennyire visszafejlődtél. 

Már vagy éjfél óta ezt kell hallgatnom. Én értem, hogy Wanda ki van akadva, 

amiért a címvédő ennyire visszaesett. Ráadásul lassan már két évszázada, hogy a 

védjegy eltűnik a karomról. Ez pozitív is, meg nem is. Pozitív, mert 

visszakapom a teljese erőmet, de negatív, mert ez alapján Theresa simán 

megtalál, mert a nővérem. Ezért Wanda átvette a kiképző (vagy inkább a 

visszaszoktató) szerepét és kezd olyan lenni, mint egy rabszolgahajcsár. Amúgy 

jó edző csak hát van, amikor nagyon beleéli magát. Azt mondta, hogy az 

elméleti anyagot egyedül is elsajátíthatom, de a gyakorlatban inkább segít. Nem 

is tudom. Jobb lenne fordítva. Ugyanis azért rajta kívül nem sokan olyan 

elvetemültek, hogy 00:00-07:00-ig kiképzést tartsanak. De ha ez még nem lenne 

elég, még az ébresztőmet is elvette és szerzett (nem tudom honnan) egy manót, 

hogy mostantól úgy ébredek, ahogy száznyolcvan évvel ezelőtt. 

     - Nincs bámészkodás! Nem hiszem el, hogy háromkor miért nem lehet 

frissen és üdén kinyírni ezt a fát. 

Csak úgy zárójelben: A fa nem igazi. Wanda hozta létre, hogy egy sugár irányú 

támadással elpusztítható legyen. Mellesleg ilyenkor úgy érzem magam, mint egy 

ember, aki újra tanul járni. A mostani próbálkozásaim, csak szikrák ahhoz 

képest, amire régen képes voltam. De már az is csoda, hogy életben maradtam 

azok után, hogy idejöttem.  

Mert régen vagy hazaárulónak, vagy hülyének, esetleg öngyilkosnak gondolták 

azt, aki Whaistranból a Földre akar átjutni. Ezzel a szabállyal senkinek semmi 

problémája nem volt, csak aztán jöttem én. Samanta, a minden lében kanál 

gyerek, aki tinédzser korában kinyírja a világát. Ha ezzel, akkor próbálkoztam 

volna, akkor a minimum egy száműzetés lett volna. Csakhogy én az életet is 

száműztem arról a bolygóról. Ami viszont még érdekes, hogy a nyakamban lévő 

kő még működik. Különben nem éltem volna túl a transzportálást. Ugyanakkor 

láthatóan legyengültem, mert régen egy csapásra annyi volt ezeknek a fáknak. 

Még Wandát is kiröhögtem, amikor ezzel állt elő. De úgy látszik ő számolt a 

következményekkel. 

-A nővéred el fog taposni, mint egy poloskát a málnabokron. - Köszönöm a 

bíztató szavakat. Nagyon ,,kellemes” hajnalban már harmadjára hallani, hogy 

semmi esélyem. – Ezt a feladatot félretesszük, és most elkezdjük gyakorolni a 

platsform használatát. ( Ismertetőnek.: A platsform egy repülő gördeszka 

kerekek nélkül és gondolatban a testtartással irányítható, amit a csuklódon lévő 

karperec továbbít a deszkának. )  
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ÍGY ÍRTOK TI! 
 

 

A másik jó benne, hogy ha a karkötő nálad van, akkor a deszka megy veled, 

mert bármikor előhívhatod, de csak a valódi tulajdonosnak jelennek meg. 

Nálunk ebből versenyek vannak, de azon kívül, hogy maradj a pályán és ne 

veszélyeztesd a szurkolókat, más szabály nincs, így elég durva dolgok is 

történhetnek. Száznyolcvan éve én voltam a címvédő, de az egyik ellenfelem 

lefagyasztotta a lábam, így a döntőben már nem indultam. aztán elmaradt a 

döntő is mert akkor történt a pusztítás. 

- Felszállhatok rá? 

- Ha tudsz.  

- Ne viccelj már, én voltam az egyik legjobb ebben a sportágban. 

- Igen, a sugártámadásban is, mégsem sikerült. De menj, ha akarod. Ez az 

új karkötőd. Ugyanolyan típusú, mint az előző. 

- Köszönöm. 

- Ne köszönd meg, hogy a legjobb barátnőd segíti az öngyilkossági 

terveidet. 

- Csak túlzol. Na, mentem. 

Wanda aggódva végignézte, ahogy egy órán keresztül vitatkoztam a karpereccel, 

hogy szíveskedjen már megjeleníteni azt a járgányt. Végül aztán csak 

felszálltam é amikor már a csúcs sebességemnél jártam, akkor egy igazi fa, 

véget vetett a száguldozásnak. 

- Nézd a jó oldalát még élsz. És mivel nem mutattam meg a leszállást, ezért 

még több ideig maradtál volna a levegőben. – Hoppá. Megjegyzés.: A 

részletek hiány a okozza mindig a legnagyobb károkat. – Mellesleg, ha 

nem érsz földet, akkor elkésel a suliból.  

És ez tényleg pozitívum. Már beérek a terembe, amikor néhányan riadtan rám 

néznek és ezt mondják.: 

- Berontott ide valami dilis nő fura jelmezben, azt mondta ne rejtegessünk 

téged, mert úgy is megtalál és akkor véged. Aztán düh rohamot kapott é 

azok akik nevettek kővé dermedtek, majd elvitte Nicolet. 

Szóval megtalált. És még egy fát se nyírtam ki. Nekem annyi. Miután mosolyt 

erőltetek az arcomra, hogy biztos képzelődnek (majd el is hiszik). Ki megyek 

telefonálni.: 

- Halló, ki az? 

- Szia Wanda! Van egy helikoptered? 

(Folytatása következik.) 

 

Salvador-Neto Perla, 7.c 

 

23 

 



 

HAHOTA 
 

Íme, a legújabb sziporkák! Szerencsére egyre többen 
gyűjtitek az órai elmés megnyilvánulásokat, mindenki 

örömére. Csak így tovább! 
 

 

Pallasz Athéné Jézus fejéből pattant ki. 

 

Az amerikaiak ledobtak Hirosimára egy Holocaustot. 

 
Hajni néni: Miért meredeznek ki ezek a ceruzák a padodból? 

Nerada Márk: Azok tartják a tetejét a csavarok helyett. Sufnituning!  

 
Demendi Zita: 1444-ben volt egy csata. 

 

Angi: A Hunyadiak egy elmagyarosodott külföldi család! 

 

Zsigmond császár Budapestet kormányozta. 

 

Zsigmond király csatát akart indítani a törökök ellen, de nem merte, 

mert a németek túl sokan voltak. 

 
Zita: Petőfi Zoltán Petőfi Sándor fia volt. Vagy a bátyja…? 

 
Hajnalka tanárnő a pákozdi csatánál: Boldogult gyermekkoromban 

szeptember 29-e volt a fegyveres erők napja. Mindenféle sport meg 

vetélkedő volt. Egy kommunista Challenge Day! 

 

Bence: Az úriszék azt jelenti, hogy a király széke és senki nem ülhet 

rá! 

 

Antos tanár úr: Mik találhatók Spanyolország belső területein? 

Niki: Oázisok! 
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HAHOTA 
 

Tünde néni fizikán: Mennyit fizetnek az átalányért? 

Mező úr: Amennyit a faterék beszélnek! 

 

Gabika (kimutat az ablakon): Nézd, ott egy zsiráf! 

Niki: Hol? 

Gabika: Ott repül! 

Niki (kinéz az ablakon): Hol? 

 

Márkó: …és akkor Dibusz Titusz lerántotta magával a törököt a 

várfalról! 

 

Tünde néni: Nevezz meg egy dolgot, ami akkumulátort vagy 

galvánelemet használ! 

Mező úr: Villanymotoros kerekeskacsa! 

 

Kristóf nyelvtanon, a kommunikációnál: És ha én itt ülök most a Májki 

mellett, és felhívom? 

Baranyák tanár úr: Hát akkor hülye vagy, bocsáss meg! 

 

Anna néni bioszon: Mondj egy vízesést! 

Lili: Viagra! 

 

Anna néni nevel: Gyerekek, nem növények vagyunk, és nem 

fotoszintetizálunk! 

 

Hajni néni a 6.c-ben: Mennyire vagytok ma hülyék egy tízes skálán? 

 

Antos tanár úr magyaráz: A két ökör a parasztbácsi mögött sétál! 

 

Anna néni: A csimpánz a legerősebb madárfaj! 

 

Baranyák tanár úr ablaknyitáskor: Leszek olyan gentleman, hogy 

megengedem, hogy két másodperc alatt kinyissátok az ablakot! 
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HAHOTA 
 
Fizikán: A munka végzi az energiát! 

 

Magyaron: A vaj megkeni a vajat! 

 

Bocky fizikán: Hatásfóka! 

 

A várnai csata Visegrádon volt. 

 

Hajni néni: Melyik uralkodóház tagja Károly Róbert? 

Adrián: Fehér ház! 

 

Nagy Vanda: A vörösingesek átlépték a lengyel határt! 

 

Rimi: Kriszta néni, én nem vagyok jó földrajzból. 

Kriszta néni: Másból sem, Rimikém! 

 

„Rémülő szememmel őrizem a szemedet.” 

 

Mi a monszun?—Savas eső! 

 

Száva Dzsenifer: Miért nem volt tollas Álmos, ha egy turul az apja? 
 
Kriszta néni: Miért kellett elmenniük a zsidóknak Egyiptomból? 

Matafán Feri: Melegük volt! 

 

Vincellér Máté: Petőfi tagja volt a Tüzek társaságának. 

 

Erdei Anna: Rabszolgaültetvények. 

 

Medve Máté: A vers kerekes szerkezetű.  

Kriszta néni: Kerekes az agyad, Máté! Csapágyas! 
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HAHOTA 
 
Rimi: Jézus volt a Mikulás. 

 

Lóri bácsi a gólya-nap reggelén: Nem értettem, miért van kint annyi 

festmény a folyosókon. Aztán rájöttem, hogy Goya-nap van! 

 

Majoros Dani: Tanár úr, majd kaphatok a Jézuskától virgácsot?  

 

Rajmi: Isten előtt a III. században… 

 

Matyi: Mi lett volna, ha kitör az atomháború? 

Hajni néni: Akkor nem lennél itt…vagy itt lennél, de hat fejed lenne. 

Hódosi: Szuper, akkor jobban tudnék figyelni! 

 

Lóri bácsi: Ha majd az erdőben jársz, keresd meg a „mi” –fát. Ott 

terem a kis szekundó. 

Majoros: Ha megtalálom, kivághatom? 

 

Keszthelyi Balázs: Dózsa György nehézpáncélos lovag magával húzott 

egy törököt a várfalról, és mindketten belefulladtak a Csele-patakba. 

 

Lóri bácsi Hajni nénihez: Elkérhetem törióráról az Angyal Krisztiánt? 

A karácsonyi műsorhoz…! 

 

Attila: ’48-ban a magyar seregeket Demszky vezette. 

 

Bogi: Magyarországon hol van vízesés? Jaa, hát a Westendben! 

 

Márta néni:A hasonlat, pl. szürke mint egy kisegér; kövér mint egy … 

egy …. 

Konor felkiáltva: PATKÁNY! 

 

Áron: A vaddisznó megeszi a makkot, elmegy vécére, ott kikakilja a 

magot és ott fa nő.  
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HAHOTA 
 
Anna néni: Na, az osztály már megint nem vár. Ja …Márta te is itt 

vagy? 

Osztály:De Anna néni, nyelvtan óra van! 

 

Márta néni: Beszélek valakivel… 

Beszólás:…és valamivel… 

 

Konor: Ja ... van netem! 

Márta néni: Bérletről volt szó.  
 
Bali: Mutatok egy trükköt, amivel biztosan nyerek! Na, fej vagy írás? 

Gergő: Fej! 

Bali feldobja az érmet, de közben Gergő elkapja. 

Gergő: Mondtam, hogy nyerek! 

 

Bali: Lágyan kél az esti kél … 

 

Konor: Nem szabad teli szájjal enni! 

 

Anya: Apád miért van így ki? 

Zalán: Önmagától. 

 

Misi bácsi: Nézze meg a hóember! 

 

Levi: Zöld … fehér … eres… 

Anna néni: A virágról van szó! 

 

Mariann néni: Na, Levi mit írtál? 

Levi: Hova? 

 

Dóri: Top listás egyetem. 
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HAHOTA 
 
Áron: Szőrös a haja. 

 

Eszti néni: Pitty-potty. 

 

Réka: Leszakad a karom! 

Zalán: Nem tud. Össze van gipszelve. 

 
Anna néni: Mi van a mérsékelt övezetben 500 mm csapadék alatt? 

Dorina: Bokor! 

 

Kármen (Baranyák tanár úr szemüvegére reagálva): A tanár úr úgy 

néz ki, mint egy húszéves, esküszöm! 

Tanár úr: Na, ne nyaljál! 

 

Hajni néni: Aki az esszében lerajzolja a táblázatot, azt megfojtom 

egy dróttal. 

Valaki: Miért nem kötéllel? 

Tanárnő: Mert úgy jobban fáj! 

 

Baranyák tanár úr: Kármen, figyelsz? Most magyarázom, hogy mit 

fogsz elrontani az érettségin!  

 

Baranyák tanár úr: Az a véleményem, hogy a dohányosokat lassú 

tűzön süssék meg. Pont. 
 
Az ókori olimpiai játékokon a kocsihajtás győztese a ló volt. 

 

A múmia egyiptomi halott, bepólyálva, kibelezve, kimosva. 

 

A vidéki zsidókat egyből exportálták. 

 

Oroszországban, ha esik az eső, az hó. 
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KÖNYVMOLYKÉPZŐ 
 

Harry Potter 

és az elátkozott gyermek 

 

Sokak örömére megjelent a Harry Potter nyolcadik része. 2016. június 

30.-án mutatták be színpadon majd másnap kiadták könyv formájában 

angolul. Magyarul csak 2016. október 27.-én adták ki. Sokakat 

csalódás ért, mert a könyv egy színpadi forgatókönyv. De nekem így 

is tetszett. A könyv maga a felnőtt Harry Potterről és családjáról szól. 

Albus Harry kisebbik fia ki akarja javítani apja egyik végzetes hibáját 

barátjával, Scorpius Malfoyyal, s közben Voldemort nagyúr újra 

éledezik. A Harry Potter sorozat nyolcadik részét mindenkinek 

ajánlom, (de olvassátok el az előző részeket is azért), mert izgalmas, 

érdekes, és varázslatos új szereplők, kalandok szerepelnek benne. A 

párbeszédes forma ellenére is élvezhető. 

 

FIGYELEM! 

Legendás állatok és megfigyelésük 

2016. november 17.-én jelenik meg  mozikban a film,  amelyet J.K. 

Rowling írt, és ugyanabban a világban játszódik, mint a Harry Potter. 

Ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el vagy nézze meg a moziban! 

 

 

Szántó Zalán, 6.b 
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GYERÜNK A MOZIBA BE! 

 
 



 

AKTUÁLIS 

 

A MIKULÁS-BULI 

 

A háromszáz forintos belépő potom összeg ahhoz képest, hogy micsoda 

szórakozást hozott a dökösök által kemény munkával megszervezett Mikulás-

buli.  Csak hogy egy feladatot említsünk, a versenyzők kipróbálhatták magukat 

just dance-ben is.  

 

A büfé kínálata, ha nem is volt egy három Michelin csillaggal kitüntetett 

étterem, kiváló áron kínált melegszendvicseket és finom teát, melyekből 

mindenki kiválaszthatta az ízlésének megfelelőt. A bulit átható magával ragadó 

kavalkád minden elköltött forintot megért. 

A tombola értékes nyereményekkel kecsegtetett, a léggitár-verseny pedig 

szórakoztató volt a versenyzők és a közönség számára egyaránt. Ha valaki erről 

az eseményről lemaradt volna, enyhíthet a fájdalmán, ha eljön a következő 

bulira, ami farsangkor lesz! 
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KARÁCSONYI HOROSZKÓP 
 

Kos: December 24-én a Kosok jól fogják érezni magukat a bőrükben. Egyetlen 

tényező keserítheti meg a szájuk ízét, ha egyik családtagjuk feleslegesen 

okoskodik, bárkit hajlamossá tehet a részletek iránti igényességre. Ezzel nincs 

baj addig, amíg nem megy a másik idegeire. A menükészítés, a fadíszítés, az 

ajándékcsomagolás mind-mind ürügy lehet a pontosság miatti vitára. De a 

neheze 25-én jön! Pár kisebb gond derült égből váratlan vitát robbanthat ki. 

Puskaporos a levegő. Ezért a Kosok vigyázzanak minden kapcsolatukra, és ne 

reagáljanak hevesen! Nem számít az sem, ha igazuk lenne. 26-án reggel még 

érezhető a feszültség, de már délelőtt nem folytatódik, és végre béke lesz. 

Bika: A Bikák 24-én elemükben lesznek. Sőt háromszorosan is remek nap vár 

rájuk. Családjuk tagjai mind-mind kiegyensúlyozottá és békéssé teszik őket. 

Emiatt a készülődés és az este is derűsnek ígérkezik. Senki és semmi nem tudja 

kihozni őket a sodrukból. Ez nemcsak rájuk fog pozitívan hatni, hanem a 

közvetlen környezetükre is. 25-én egy ritka és pont ezért erős, határozott 

emberrel találkoznak. Szerencsére nem lesz hatással a Bika szülöttekre. De ne 

lepődjenek meg, ha mások ingerlékenyek lesznek. 26-án a jóllakottság mellett a 

vendégek is hátradőlnek, és engedik, hogy mindenki élvezhesse a karácsonyt. 

 

Ikrek: December 24-én csendesedjenek el az Ikrek. Ez nem némaságot jelent, 

hanem kevesebb csevegést. Valószínűleg egyfajta meghatottság fogja átjárni 

őket. Ez fogja megadni a szenteste igazi méltóságát, fényét. Emellett eltörpülnek 

az ünnepi menü finomságai és az ajándékok. Természetesen a külsőségeket sem 

szabad lebecsülni. Ezek hozzáadhatnak a hangulathoz. 25-én a vitatkozás a 

gyerekeket húzhatja fel, akiket nem lesz könnyű féken tartani. A béke érdekében 

érdemes őket kivinni, mozogni. Főleg, ha lesz hó. 26-án még kicsit próbára lesz 

téve, de már délelőttől helyreáll az Ikrek közérzete. 

                                                                                          

Rák: A Rákok szívük szerint átölelnék az egész világot 24-én. És szívük fog 

megszakadni azokért, akik magányosan töltik a szentestét. Szívesen 

meghívnának pár embert magukhoz. De legalább egy keveset adományozni 

fognak. A Rák szülöttek hatékony elsimítói lehetnek ennek. Legyenek 

szeretetteljesek, és minden jóra fordul! 26-án szinte szó szerint megismétlődik 

az előző napi szituáció. Ezt már rutinból fogják megoldani. De semmiképp se 

vegyék félvállról, csak továbbra is azzal az finomsággal, ami rájuk jellemző. 
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KARÁCSONYI HOROSZKÓP 

 

Oroszlán: Az Oroszlánok december 24-én vigyázzanak nagyon arra, hogy 

mennyit isznak, és esznek. Különösen ez utóbbi veheti el az ünnepi hangulatot. 

Az önismeret azért is fontos, hogy tisztában legyenek a saját határaikkal, és a 

szervezetük terhelhetőségével. Közben a szűk család érzékenyen fog reagálni az 

Oroszlán szülöttek hangulatváltozásaira. Muszáj vissza fogottabbnak lenniük. 

26-án a kimondott szó erejének súlyosságát tapasztalhatják meg az Oroszlánok. 

Tehát minden korábbinál jobban ügyeljenek arra, hogy mit és hogyan 

mondanak. 

 

Szűz: December 24-én a Szűz jelében járó emberek mindenki igényét érzékelik. 

De ők most több szeretetre, figyelemre, törődésre tartanak igényt. A nap 

hangulata azon múlik, hogy ennek hangot adnak-e, vagy csendben várják, hogy 

a többiek kitalálják, ők mit szeretnének. 25-én mindenáron és minden erejükkel 

maradjanak ki a családi vitákból! A karácsony nem szólhat arról, hogy ki süt 

jobb bejglit, vagy ki vehet nagyobb értékű ajándékot. 26-án tetterő szállja meg a 

Szüzeket. Menjenek el sétálni, korcsolyázni, vagy egyszerűen csak otthon 

pihenni! 

 

 Mérleg: A Mérlegek december 24-én még nem lesznek ünnepi hangulatban. 

Megtesznek mindent, ami tőlük telik, de a szívükben még nem ébred áhítat. 

Okosabb lenne, ha ezt nem kötnék a környezetük orrára. Nekik is jó lesz, ha úgy 

tesznek, mintha átjárná őket karácsony szelleme. Ugyanis ez visszahat, és 

tényleg eredményre vezet. 25-én érzékenyebbé hangolja pár dolog a Mérlegeket. 

Ám 26-án energikusabbá válnak. Ezzel egy hegyet is képesek lesznek elvinni a 

hátukon. Kérdés, hogy karácsony másnapján mit kezdenek vele. 

 

Skorpió: Valami elbújik a Skorpiókba december 24-én. Vagyis kíváncsiak, 

cserfesek, kuncogóak, bohókásak lesznek. A játékosság valóban vidámmá teszi 

ezt a napot. Másnap, 25-én kisebb fáradtság fog rátörni a Skorpiókra. Nincs 

mese: az ünnep pihenésre való. A karácsony előtti bevásárlás és és a sok 

segítség sokat kivett belőlük. Ha nem akarnak lebetegedni, akkor ezen a napon 

lazítsanak! 26-án hasonló dolog folytatódik. Ez nem azt jelenti, hogy feküdniük 

kellene. Szimplán ne ilyenkor álljanak neki nagyobb munkáknak! 
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KARÁCSONYI HOROSZKÓP 

 

Nyilas: Sokat nevethetnek a Nyilasok december 24-én. Persze csak akkor, ha 

megőrzik a humorérzéküket. Ez a nap éppen annyira lesz bosszantó, mint 

nevetséges. Mivel ünnep van, nem kérdés, hogy a vidámságé a főszerep. 25-én 

tilos rivalizálni. Sajnos lesz, lehet valaki, aki nagyon szeretne a Nyilasokon 

túltenni. Kérdés, hogy belemennek-e ebbe a méltatlan és nevetséges 

konfliktusba. 26-án vendégeskedés, nagy felhajtás helyett keressék a családi, 

meghitt pillanatokat! Meg lehet teremteni azt a hangulatot, ami ide illik. 

 

Bak: December 24-én a Bakok visszakapják a hangjukat, és mostantól bárkivel 

könnyedén megtalálhatják a közös nevezőt. Szóval a kommunikációs stílusuk 

testhezálló lesz. Ez sosem jöhetne jobbkor, mint szentestén. Ekkor ügyesen ki 

tudnak védeni minden csapdát. Így elkerülhetővé válik az ünnepi asztalnál egy 

esetleges vita. 25-én már könnyebb lesz ez is. Annak ellenére, hogy lesz egy 

nagyon feszült légkör. Ez újból a családon belüli ellentéteket erősítheti fel. De 

ez nem méltó a karácsonyhoz. 26-án a szülők vagy idősebb rokonok 

„követelnek” több figyelmet maguknak. Amíg fiatal az ember, el sem tudja 

képzelni, később mennyire várni fogja, hogy meglátogassák.  

 

Vízöntő: Valaki hiányát érzik december 24-én a Vízöntők. A karácsony 

felerősítheti szeretett személyek hiánya miatti fájdalmat. De elég, ha szeretettel 

gondolnak rájuk, miközben nem sajnálják se magukat, se a másikat. 

Valószínűleg ez az egyetlen megoldás. 25-én balesetveszélyes napnak állnak 

elébe. Jobb lenne, ha a Vízöntők nem közlekednének. Lehet, hogy családon 

belüli vendéglátás és vendégjárás zajlik, de ez nem jelenti azt, hogy a Vízöntők 

menjenek. Jöhetnek a vendégek, és hozhatnak magukkal finom falatokat.  

 

Halak: Lehet, hogy a karácsony tipikusan családi ünnep, de ez nem zárja ki, 

hogy barátokkal is találkozhassanak a Halak szülöttek. Erre lesz most igényük. 

Ne fogják vissza magukat! Nem fog senki megsértődni. Sőt, egészen megható 

pillanatok is várnak rájuk: nincs egyedül az, aki érzi, hogy a távolból szereti 

valaki, és szeretettel gondol rá. 25-én a Halak hajlamosak lehetnek a múlton 

keseregni. Ne tegyék! Inkább örüljenek a jelennek, és élvezzék ki minden 

percét! Ebben sokat fog segíteni egy testvér vagy unokatestvér. Az ő laza stílusa 

kibillentheti a Halakat abból a nosztalgiázásból, amibe belesüllyednének. 26-án 

elengedhetetlen, hogy a távolabbi családtagokat is felkeressék. 

Tánczos Lilla, 6.b 



 

FALJUNK! 

 
 

Puha mézes                
 

Hozzávalók: 
 -1 kilogramm liszt+amennyit felvesz gyúráskor 

 -Fél kilogramm finom porcukor  

 -5 egész tojás 

 -20 dekagramm méz 

 -18 gramm szódabikarbóna 

 -12,5 dekagramm Rama 

 -1 csomag mézeskalács fűszerkeverék 

A lisztet, cukrot, szódabikarbónát szitáljuk össze. 

Vajat, mézet olvasszuk meg. 

Tojásokat keverjük el. 

Az egészet robotgép dagasztókarjával állítsuk össze. Ha túl lágy, akkor kézzel 

gyúrjunk hozzá még kevés lisztet! 

Zacsiban légmentesen zárjuk le. 

Tegyük hűvös helyre, majd másnap jó alaposan gyúrjuk át, de a végén liszt nélkül! 

Akkor jó, ha szép zsíros fényt kap és nem levegős. 

Nem mondom, hogy könnyű munka, de tényleg megéri kicsit tovább gyúrni, mert 

gyönyörű sima felülete lesz a sütinek.  

Nagyon gyengén lisztezett deszkán nyújtsuk ki vékonyra, s szaggassuk 

kedvünkre. A tészta felülete ne legyen lisztes! Ha mégis, akkor egy puha ecsettel 

seperjük le róla! 

Előmelegített sütőben légkeveréses fokozaton, 175 fokon mérettől függően 6-20 

percig kell sütni. 

 

Jó étvágyat!!!!!!!! 
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Szabó Ottó: Köszönet ’56 

 

SZABADSÁG ÉS SIKER 
 

Szabó Ottó 11. b osztályos  diákunk a Nemzeti Múzeum A te forradalmi titkos 

művészeted - szabadon  címet viselő pályázatán különdíjat nyert kisfilmjével. 

Az ember eredendő tulajdonsága a vágyakozás. Vágyakozni egy jobb világ után, 

vágyni földi javakra, vágyni boldogságra, szabadságra, sikerre. A szabadság a 

mai fiataloknak számára természetes, mivel soha nem tapasztalták meg ennek 

ellenkezőjét. Természetes a mai gimnazisták szüleinek is, mert ők is szabadságra 

születtek.  

Hogyan élhető át és ünnepelhető meg egy tinédzser számára a 60 évvel ezelőtti 

forradalom ünnepe? Hiszen egyre kevesebben vannak azok, akik emlékeiket 

megoszthatják velünk, így az esemény jelentősége egyre távolabb kerül ettől a 

korosztálytól.  

Ottó díjnyertes kisfilmjében erre ad választ. Összefűzi a múlt eseményeit és 

képsorait a jelennel, önmaga bújik bele egy ballonkabát és egy zsebóra 

segítségével egy 60 évvel ezelőtti fiatal bőrébe. Így járja végig a forradalmi 

Budapest emblematikus helyszíneit, s minden egyes helyszín alkalmat ad az 

emlékezésre és elődeink tetteinek tiszteletére. Bensőséges atmoszférát teremt 

filmjében az örökre megállt zsebóra, amely figyelmeztet bennünket, hogy az idő 

nem mossa el a múltbéli tettek jelentőségét. S megtanít valamennyiünket arra is, 

hogy az ünnep nemcsak egy pirossal jelölt nap a naptárban, hanem közös 

múltunk része, amely összefűz bennünket. 

 
Gombos Tünde tanárnő 

 

A díjnyertes kisfilmet az alábbi linken nézhetitek meg: 
https://m.youtube.com/watch?v=cNm4GXAysQE 

 

 

Ne feledjétek a Károlyi-pályázatokat sem, minden 

tárgyból érdekes témák között válogathattok! 

 

http://kig.hu/cikk/13718_Karolyi_palyazat_temakorei 
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Adventi koncertünk a Főtéren 

2016. december 10-én iskolánk kórusai adtak egy órás koncertet a 

karácsonyi vásár szomszédságában. 

A műsort a Kamarakórus kezdte, szólót énekelt Nagy András 3.c 

osztályos tanulónk. Ezután az Alsós Lánykórus lépett a színpadra. 

Őket a Tanítók kórusa követte, majd a Felsős kórus zárta a koncertet 

gimnazisták közreműködésével, élőzenei kísérettel. Szólót énekelt 

Szellák Daniella 5.b osztályos tanuló. 

A szereplők felkészítői voltak: Antal Gáborné Géczi Beáta, Dévai 

Anikó, Aranyosi Lóránt és Veszprémi Gábor. 

Köszönjük az érdeklődő szülők, nagyszülők, barátok, osztálytársak 

tapsait, elismeréseit. 
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 Gimnazistáink sikere a Széchenyi vetélkedőn 
 

Az Újpesti Közművelődési Kör Széchenyi 225 címmel vetélkedőt szervezett az újpesti 

gimnáziumok számára. Ezen a versenyen iskolánk csapata Antos Gábor tanár úr vezetésével 

ezüstérmes lett. 

A csapat tagjai: Gyüre Balázs, Botzheim Zsolt, Lekli Franciska, Györfi Zsófia. 

A beszámoló a versenyről itt érhető el: 

http://kkghuman.blogspot.hu/ 

Gratulálunk a csapatnak! 

 

Fizika kísérletdélután 
 

Az ötletgazda cím a fizikatanárokat illeti, akik kezdeményezésükkel egy remek délutáni 

programot alkottak meg. E délutáni időtöltés, ha úgy tetszik vetélkedő a tanórainál sokkal 

izgalmasabb bepillantást adott a résztvevőknek a fizika világába.  

 

  
 

FELHÍVÁS 

Új tagokat várunk csapatunkba!  Ha hajlandó vagy csekély erkölcsi megbecsülés fejében 

hosszasan robotolni a szerkesztőségben, nálunk a helyed! Várjuk ötleteidet, javaslataidat, 

cikkeidet, írásaidat és az általad gyűjtött aranyköpéseket. Mindezeket közölheted 

szerkesztőnkkel, Szabadszállási Nagy Hajnalka tanárnővel, vagy csatlakozz a Padfirka 

fedőnevű facebook-csoporthoz!  
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