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KÖSZÖNTŐ 

 

A tél az idén makacsul ragaszkodott hozzánk, de reméljük, a 

megjelenés idején már tombol a valódi tavasz! A húsvét is 

későn érkezik, de hozza magával a várva várt szünetet! Így 

remélem jól fog esni újságunk tavaszi száma, már csak azért 

is, mert hosszabb szünet után vehetjük kezünkbe. 

Mondhatnám, a nyuszi hozza a csoki mellé !  

A tavasz ugyan a megújulást jelenti mindenkinek, de a 

tanintézetekben ezt hagyományosan színezi némi mélabú. 

Természetesen a ballagó osztályokra gondolok: idén 

iskolánkból öt osztály távozik, remélhetőleg szép emlékekkel. 

Utolsó számunkban természetesen összeállítás is lesz majd az 

ünnepélyes eseményről. 

A megszokott rovatok továbbra is várják rajongóikat: a 

Tanárinterjú rovatban mindannyiunk kedvenc Lóri bácsijával 

találkozhattok egy csevej erejéig, ezen kívül beszámolót 

olvashattok az első félév eseményeiről, és az igen sikeres 

Károlyi-fesztiválról. Az aranyköpések sem maradhatnak ki, 

ezúttal kilenc oldal!  

Mire a lapot a kezedbe veszed, hamarosan lesben áll a 

vérszomjas nyuszika! A tavaszi szünet nagyon rövidke ugyan, 

de mégis alkalom egy jó pihenésre és egy kis megújulásra. A 

végzősöknek pedig talán életük utolsó tavaszi 

szünete…Használjátok ki tehát! 

Az újság elolvasása után reméljük, elrepül a tavaszi fáradtság, 

és újult erővel vágtok neki a TANULÁSNAK! Gyerünk-

gyerünk, már csak három hónap, azaz látszik az alagút vége. 

Mindenkinek nagyon jó márciusi szünetet, kellemes húsvéti 

ünnepeket, jó olvasást kívánunk, a 12. osztályoknak pedig sok 

erőt a véghajrához!                                 

 

SZ.N.H. 
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Félévi tanulmányi eredmények 2016/2017. tanév, gimnázium 

 

Az első félévben tagozaton elért legjobb tanulmányi átlag:  12.a  

Az első félévben tagozaton elért 4,00 feletti tanulmányi átlag:  11.a , 12.b,  9.a 

Legtöbb tantárgyi dicséret:  10.a, 12.a 

 

Tanulmányi eredmények: 

 

      Kitűnők: 

Berta Márton 12.a , Demeter Dorina 12.a, Juhász Kata 12.a,  Bacsa Bence 11.a 

Sztakó Dániel 11.a 

      4,7 feletti eredmények: 

 Csányi Dániel 12.a,  Szőke Júlia 12.b, Törőcsik Máté 10.a,  Szigeti Panka 10.b, 

 Homonnay Máté 9.a,  Farkas Zsófia 11.a , Kamaridisz Kiárá 12.a    

      4,6 feletti eredmények: 

 Büte Beatrix 9.a , Gyulai Gábor 10.b,  Füleki Boglárka 11.a , Jagodics Anna 

12.a, Kiss Afrodité 12.b, Bagoly Boglárka 12.b,  Máté András 12.b, Molnár Sára 

12.b, Theklesz Tímea 12.b            

     4,5 feletti eredmények: 

Dóczi Norbert 9.a, Jánosi Henrietta 9.a, Cseke Kamilla 9.b, Molnár Szilvia 9.b, 

 Hladony Károly 10.a, Schubert Márton 10.a, Nikolova Natália 10.b,  Szeri 

Petra 11.a, Mező Péter 11.a , Nagy Brigitta 11.b, Kelemen Leila 12.a, Müller 

Regina 9.a, Szántó Nóra 9.b,  Fodor Bernadett 10.a , Cseke Lilla 11.b, Hála 

Klaudia 11.b, Véber Bianka 11.b, Bakti Boglárka 12.a, Mátrai Szabolcs 12.a, 

Németh Levente 12.b,  Horváth Gabriella 12.b 
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Félévi tanulmányi eredmények 2016/2017. tanév, felső tagozat 

  

Az első félévben tagozaton elért legjobb tanulmányi átlag: 5.c  

Az első félévben tagozaton elért 4,00 feletti tanulmányi átlag: 7.a ,6.b , 5.a ,5.b 

Az első félévben a tagozaton kapott legtöbb tantárgyi dicséret:  8.a 

 Az első félévben  a tagozaton kapott  legtöbb dicsérő fokozat:  6.a 

Az első félévben a tagozaton kapott legtöbb tantárgyi dicséret és kitűnő 

tanulmányi eredmény:    Martinák Emese 8.a            11 db tantárgyi dicséret 

 

A z első félévében elért kitűnő tanulmányi eredmények 

Németh Martin 8.b              

Barna Réka 6.b                      

Czakó Alina 6.b 

Szilasi Zsófia 6.b 

 Tomeg Zsófia 6.b                  

Tóth Dóra 6.b 

Vályi-Nagy Dóra 6.b             

 Keszte Sára 6.c                     

Czombos Luca 6.c                  

    Bukovenszki Ábel 6.c             

    Cseh Lilla 6.c 

    Barta Eszter 5.c                     

    Szabady Zsófia 5.c                 

    Pál Viktória 5.b 

    Szellák Daniella 5.b               

    Hosszú Vivien 5.a                  

    Vass Viktória 5.a                  

 

Az első félévében elért  jeles tanulmányi eredmények 

Kasza Sára 8.a                        

Salvador Neto Perla 7.c              

Szántó Zalán 6.b 

Harmati Janka 5.c                     

Lovas Gergely 5.c                   

Rácz Lujza 5.c                        

 Szeghalmi Nadin 5.c                   

Cseke Jácint 5.c                     

 Andó Nikolett 5.a                

 Fóris Laura 5.a 

Horváth-Tőkés Konrád 5.a 

 

 

 

 

 

 

5



AKTUÁLIS 

 

 

AZ IDÉN MEGHIRDETETT KÁROLYI-PÁLYÁZATRA ISMÉT SZÉP 

SZÁMÚ MUNKA ÉRKZETT. ALÁBB AZ ELSŐ HELYZETT 

PÁLYÁZATOKAT ÉS AZOK MÉLTATÁSÁT OLVASHATJÁTOK. 

GRATULÁLUNK MINDEN KEDVES PÁLYÁZÓNAK! 

 

Történelem: 

    Magyar Emma Lili 5.b 
Emma két nagyon szép pályamunkát adott be az ókor témaköréből. Részletesen 

bemutatta az egyiptomi  művészetet és nyomon követte az ókori olimpiák 

történetét. Mindkét pályamű tartalmas, színvonalas és nagyon szép kivitelű. 

    Tanára: Antos Gábor 

  

    Somogyi Lili 7.a 
Történelem tantárgyból kézzel, saját fényképekkel illusztrált naplót 

készített,„Levelek a frontról” címmel. Az első világháború történetét mutatta be 

egy magyar és egy angol katona szemszögéből, fiktív, családtagoknak szóló levél 

formájában.  

    Tanára: Szabadszállási-Nagy Hajnalka 

  

Magyar nyelv: 

    

 5.-6. évfolyam: 

 

    Vers kategória: 

        Pordán Natasa 6.a 
Büszkeségünk című versében nemzeti jelképünk, a zászló jelenik meg, hol 

büszkén lobogva, hol esőben szomorúan ázva, hol jókedvűen lobogva. A 

pályamunka igényes, szépen  elrendezett formájú, melyben megjelennek a 

nemzeti színek is. 

    Tanára: Deák Krisztina 

  

    Próza kategóriában: 

    Vályi - Nagy Dóra 6.b 
Dóri egy kedves kis tanmesét írt, melynek főhőse egy kis sárkány, aki egy titkos 

könyv segítségével beteljesíti vágyait, népszerű és sikeres lesz. A mese fő 

mondandója, váltsd valóra álmaidat, és ne a külső alapján ítélj! Dóri 

pályaművét saját rajzokkal illusztrálta. 

    Tanára: Várhalmi Márta 
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    7-8. évfolyam: 

    Próza kategória: 

        Demendi Zita 8.b 

Zita modern mesét írt, amit a mesehős nézőpontjából ábrázolt. A történet 

nyelvezete szellemes, párbeszédei pergőek és humorosak. A klasszikus 

meseelemek mellett sosemvolt reklámok tájékoztatják  a főszereplőt. Zita 

kiemelkedő, élvezetes munkát hozott létre 

    Tanára: Kallai Klára 

  

    Somogyi Lili 7.a 

Magyar tantárgyból az Abigél című regényhez készített könyvajánlót. Remek 

illusztrációk, rajzok, fotók kíséretében csinál kedvet a regény olvasásához. A mű 

keletkezésén túl megismerhetjük a fontosabb szereplőket, majd meggyőző 

érveket olvashatunk arról, miért érdemes foglalkozni Szabó Magda emlékezetes 

regényével. 

    Tanára: Baranyák Csaba 

  

Angol nyelv: 

        Erdei Anna 7.a 

A beérkezett pályázatok közül Anna pályázata magasan kiemelkedett a 

pályamunkák közül. Kiváló érzékkel találta meg a szöveg és a vizuális elemek 

megfelelő arányát. Jó érzékkel választotta ki a  képeket és sikerült az Olimpia 

legfontosabb eseményeit bemutatni. A képeket magyarázó szöveg lényegre törő, 

stílusa szép, koherens és érthető, szókincse változatos, nyelvtanilag pontos. 

    Tanára: Bögös Réka 

  

        Koleszár Szófia 8.b  
 Szofi a szövegértést ellenőrző kérdéseket kivétel nélkül pontosan, hibátlanul 

válaszolta meg. Az önálló fogalmazásában nagymamájával való kapcsolatáról 

szól. Megtudjuk, hogy a nagymama türelmes és megértő, szereti a szép tárgyakat 

és sokat tud mesélni, arról, milyen volt az  élet régen.  

    Tanára: Turányi-Simon Krisztina 

  

Német nyelv: 

    Somogyi Lili 7.a 

Német nyelvből Charlotte Habersack „Timodarf nicht sterben” (Timo nem 

halhat meg!) című ifjúsági kisregényének első fejezetét fordította le, melyhez egy 

szövegértési feladat is társult. A szókincsben bővelkedő szöveget rutinos 

könnyedséggel, gördülékeny stílusban ültette át magyar nyelvre. A saját rajzával 

illusztrált pályamű és a mellékelt szójegyzék is Lili igényességét tükrözi. 

    Tanára: Kisné Zámbó Éva                                                                       7 
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Biológia: 

        Kőhalmi Réka 7. b 

        Pályázatának a címe: Fűszernövények a világ minden tájáról 

Réka ügyesen válogatott a témában nagyon bőséges szakirodalomból. 

Elsősorban olyan növényeket választott a bemutatásra, amelyek nálunk is régóta 

ismertek. Külön értéke a munkájának, hogy növényeknek nem csak a 

gasztronómiából ismert felhasználását, hanem más például gyógyászati 

alkalmazását is bemutatta A pályázatához egy külön kis fűszergyűjteményt is 

mellékelt, ezzel lehetőséget adva a dolgozat olvasójának a közvetlen 

megfigyelésre.   

    Tanára: Nargang Lajos 

  

    Martinák Emese 8. a 
        Pályázatának címe: Gyümölcslevek C-vitamintartalmának 

összehasonlítása 

 Emese dolgozatát a biológia-laborban elvégzett kísérletre alapozta. Különböző 

márkájú gyümölcslevek  C-vitamintartalmát mutatta ki keményítő és jódoldat 

segítségével. Igazi kis laborjegyzőkönyv született. Munkáját leírással és 

fényképekkel is dokumentálta, illusztrálta. Az elemzést kiegészítette a C-vitamin 

felfedezésének történetével, élettani hatásaival. A pályázat  erénye, hogy a 

tapasztalatszerzés mellett még élményt is jelentett számára. 

    Tanára: Sárkány Anna 

  

 Fizika: 

    Salvador –Neto Perla Clara 7.c 
        Pályázatának a címe: A radioaktivitás alkalmazási területei 

Perla, egy olyan témát járt körbe, ami nem általános iskolai tananyag. 

Már régóta foglalkoztatta a radioaktivitás. Pályamunkájában részletezi mi a 

radioaktivitás és bomlás, leírja hogyan fedezte fel Becqverel magát a sugárzást. 

Összeszedett, átgondolt dolgozat, melynél a kivitelezésre is nagy hangsúlyt 

fektetett. 

    Tanára: Schmerczné Kormos Nóra 

 

    Fedorov Eszter 8. b 
        Pályázatának a címe: Energiatakarékosság otthonunkban 

Eszter pályázatában a háztartások energiatakarékossági lehetőségeit mutatja 

be. Már a fedőlap ötletes kivitelezése utal a belső tartalomra. Külön felhívja a 

figyelmet a háztartási gépek energiacímkéjének értelmezésére. Pályázata szépen 

szerkesztett, látványos, ábrákkal, grafikonokkal és táblázatokkal illusztrált. 

    Tanára: Szegedi-Vargháné Bednay Györgyi 
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 Földrajz: 

    Fedorov Eszter 8. b 
        Pályázatának a címe: Az Északi-középhegység kialakulása és természeti 

adottságai 

Ezt a pályázatát Eszter bemutató formájában készítette el. Kitér az Északi-

középhegység kialakulására, tájaira, természeti adottságaira. Külön foglalkozik 

hazánk legmagasabb hegységével, a Mátrával, valamint a területen található 

nemzeti parkok értékeivel. Pályázatát jól megválasztott képekkel és ábrákkal 

illusztrálta. 

    Tanára: Antos Gábor 

  

 Informatika: 

    5. évfolyam: 

        Paint kategória: két I. helyezés 

        Herczeg Kata 5.b és 

        Horváth – Tőkés Konrád 5.a 

A Paint program segítségével egy minimum 8 „képkockából” álló képregényt 

kellett készíteni. Kata Gesztenye Gizi és Gesztenye Guszti izgalmas történetét 

mesélte el nekünk, amit ő maga írt. A program lehetőségeit maximálisan 

felhasználva saját ötletes megoldásaival és a képkockák részletes kidolgozásával 

illusztrálta. Konrád, Petőfi Sándor: Arany Lacinak című versének egy részletét 

rajzolta meg, amit nagyon  aprólékosan kidolgozott. A képek szinte magukért 

beszélnek, akár még szöveg nélkül is hűen adják vissza a történetet. 

  

        Word kategória: 

        Vass Viktória Boglárka 5.a 

Bogi művének a „Hétköznapjaink kicsit másképp” címet adta. Annyira 

fellelkesült a feladat hallatán, hogy egy több fejezetből álló, fogalmazást írt. 

Pályázata előszóval kezdődik, amelyből röviden megtudhatjuk az előzményeket, 

valamint azt is, hogy kiknek ajánlja a történetet.  

  

     6. évfolyam: 

        Paint kategória: 

        Tomeg Zsófia 6.b 

 A kategóriában egy könyv fedő- és hátlapját lehetett elkészíteni. Zsófi „Az 

időtől kezdve” című könyvhöz a hátlapra rövid ismertetőt készített, amellyel 

igyekezett felkelteni az olvasók érdeklődését. Nemcsak a fedő és a hátlapot 

tervezte meg, hanem térhatással igyekezett szimbolizálni, hogy könyvről  van 

szó. 
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Bemutató kategória: 
        Vályi – Nagy  Dóra 6.b 

 A kategórián belül egy kedvenc filmet vagy könyvet lehetett bemutatni a 

program segítségével. Dóri a Nagyfiók című filmről készített filmajánlót. Az 

ismertetőben bepillantást nyerhetünk a film tartalmába, amit animációkkal, 

képekkel, és két, paint program segítségével készített rajzzal tett  szemléletessé. 

8. évfolyam: 

 

    Bemutató kategória: 

        Csabakerti Kitti 8.c 
Ebben a kategóriában egy elektronikai berendezés fejlődését lehetett 

bemutatniuk.  Kitti témájául a telefont választotta. A kezdetektől bemutatja, mik 

a feladatuk, és milyen veszélyeket rejthetnek. Munkáját képekkel, animációk 

segítségével és a Paint program felhasználásával tette még  látványosabbá. 

    Tanáruk: Virga Mariann 

  

Kémia: 

    Salvador –Neto Perla Clara 7.c 
        Pályázatának címe: A levegő összetétele és környezeti problémái 

Perla kiemelkedően igényes és kifejezetten esztétikus dolgozatot készített. 

Káposztásmegyer levegőjének tisztaságát vizsgálta, 10 napon át. Az Országos 

Légszennyezettség Mérőhálózat automata mérőállomásainak adatait is 

összegezte majd értékelte. Dolgozatában kitért a megelőzés lehetőségeire is. 

    Tanára: Katona András 

  

    Martinák Emese 8. a 
        Pályázatának címe: Különleges anyagok 

 Emese dolgozatában érdekfeszítően, gazdagon illusztrálva, szinte tanári 

alapossággal ad áttekintést a kevlárról, a karbonszálas és az üvegszálas 

anyagok szerkezetéről. Pályamunkájának értékét  növeli, hogy kitér ezen 

izgalmas anyagok előállítására és széleskörű felhasználására is. 

    Tanára: Katona András 

  

Technika: 

     Makett készítés kategória: 

        Tóth Dóra 6.b  és   Szántó Zalán  6.b    

 A makett készítéshez sok türelem és kitartás kell, az apró alkatrészek elkészítése 

és összeállítása  rendkívül időigényes munka. Dóra és Zalán az Eiffel torony 

makettjét készítették el rézhuzalból. A méretarányos makett  elkészítéséhez 

komoly kreativitásra és kitartásra volt szükség. 

    Tanáruk: Gut Mihály 
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 Magyar Emma 5.b 

    Pályázatának címe: Az erdők pusztulásának következménye, hatása a 

környezetre 

Emma, dolgozatában korunk egyik legnagyobb problémájával, a természetes 

környezet pusztulásával  foglalkozik. Erre a ma még visszafordítható folyamatra 

hívja fel figyelmünket dolgozatával, melyet szép természet fotókkal illusztrált. 

    Tanára: Gut Mihály 

  

Természetismeret: 

        Kocsy Emese 5. c 

        Biokertész leszek           
 Emese jó érzékkel készítette el pályázati munkáját. Az elmúlt évtizedekben, 

hazánkban is elterjedt és népszerű gazdálkodási módszert az „Öko 

gazdálkodást” választotta témájául. E gazdálkodás  lényegét, szemléletét rövid 

és átfogó írásban mutatta be. Munkája elsősorban azzal emelkedett ki a többi 

dolgozat közül, hogy írását egy dekoratív és saját készítésű makettel egészített 

ki. 

  

        Bukovenszki Ábel 6. c   

        A Naprendszer csodálatos bolygói 
 Idén a témával kapcsolatban többen is készítettek színvonalas dolgozatot. Ábel 

sikerének a kulcsa az volt, hogy diavetítésében saját maga által készített rajzos 

illusztrációkat is bemutatott. Ezzel egy kicsit feloldotta a témával kapcsolatban 

elkerülhetetlen tudományos írások szövegének és képeinek  merevségét. 

    Tanáruk: Nargang Lajos 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

 

INTERJÚ ARANYOSI LÓRÁNT TANÁR ÚRRAL 

 

Az első kérdésem az lenne, hogy az ország melyik részén született és nevelkedett? 

Sátoraljaújhelyen születtem, ez az ország északkeleti részén található település, a szlovák 

határ mellett. Itt is éltem egészen 25 éves koromig, és 26 évesen jöttem fel Budapestre. Ez az 

első iskola, ahova sikerült bekerülni, akkor még külön volt ez a két intézmény, és 

tulajdonképpen 1994-től én itt dolgozom.  

 

Ez volt az első alkalom, hogy itt járt Pesten? 

Nem, természetesen nem, rokonaim is laktak itt, és gyakran látogattuk őket. Igazából az oka 

annak, hogy feljöttem nem is a munka volt, hanem volt egy zenekarom, amivel verseket 

zenésítettünk meg, és az együttes tagjai közül többen  itt dolgoztak Pesten. A próbák miatt 

úgy döntöttünk mi, a zenekar azon tagjai, akik otthon maradtak Sátoraljaújhelyen, hogy 

felköltözünk Budapestre.  

 

Mi volt a gyerekkori álma? 

 Nekem nem voltak olyan nagy elképzeléseim, mint például a tűzoltó vagy a kéményseprő. 

Mivel egy ének-zene tagozatos általános iskolába jártam, már korán kapcsolatba kerültem a 

zenével, és játszottam hangszeren, először furulyán, majd trombitán tanultam meg zenélni, és 

bekerültem a fúvós zenekarba. Akkor még úgy hívták, hogy úttörő zenekar. És onnantól 

kezdve tulajdonképpen megpecsételődött a sorsom.  

 

Akkor a gitározást később kezdte el? 

 Igen, azt már huszonéves koromban. Tehát a fő hangszerem az tulajdonképpen a trombita, 

amit kevésszer használok itt, az iskolában, így sokan nem is tudják, hogy azon is játszom. 

Néha-néha ha behozom, megy a meglepődés, hogy ó! Tanár úr! Maga játszik trombitán is? 

 

Hova menne szívesen nyaralni? 

Hát, hova jár a pedagógus nyaralni? Krétára! Én egy  melegebb égövbe szívesen mennék, 

zenekarokkal már sokat utaztam, de istenigazából számomra a nyaralás a Balatonban merül 

ki.  Egy tökéletes nyaralás talán egy Brazíliához közeli szigeten lenne, bungalókkal és 

pálmafákkal körülöttem.  

 

Mire nem sajnálja az időt? 

Pihenésre, és mindenféleképpen zenélésre. Nekem is vannak zenekari próbáim hetente 

néhányszor, és ezek mellett szívesen megyek, ha az egyik régi zenész barátom szól, hogy 

fellépés lesz, kellene énekelni vagy hangszeren kísérni.  

 

Mire nem sajnálja kiadni a pénzt? 

Hát... az az igazság hogy nem igazán gondolkodtam el ezen. Talán egy igazán jó hangszerre 

nem sajnálnék kiadni. Autó is számításba jöhet, de alapvetően nem szükséges. Aki lát, az 

látja, hogy biciklivel járok, ezt is a vidékről hoztam, szeretek biciklizni, akkor is, ha csak napi 

három percről van szó.  
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A TANÁR IS EMBER! (?) 

 
Ki a kedvenc írója? Tudna valami jó olvasmányt ajánlani a diákoknak?  

Írókban nem túlságosan vagyok otthon, én inkább a verseket ismerem, mivel ugye verseket 

zenésítettünk, ezért sok költővel kerültem kapcsolatba. Weöres Sándort, József Attilát és 

Tamkó Sirató Károlyt tudom ajánlani, az ő verseik állnak a legközelebb hozzám. 

 
Említette, hogy van két fia. Ők milyen kapcsolatban állnak a zenével? 

Ők még apróbb gyerekek, még csak óvodába járnak. A nagyobbik gyerek most, 

szeptemberben kezdi majd az iskolát, és úgy néz ki, hogy egy ének-zene tagozatos iskolába 

fog járni, ha sikerül. Úgy gondolom, hogy ez egy jó alap lesz, azonban nem szeretném 

egyikükre sem ráerőltetni a zenét, hiszen ez mindenkinek a saját döntése. 

 

Melyik elért eredményére  legbüszkébb? 

Két dolgot tudnék kiemelni. Mindkettőt a zenélésnek köszönhetem. Az első '95 nyarán a 

Kaláka együttes által kihirdetett kazettapályázat volt, egy országos verseny, amit 

megnyertünk a volt zenekarommal, és főnyereményként az együttes előzenekaraként 

léphettünk fel az együttes folk- fesztiváli koncertjén. A második rá három évre történt, amikor 

három zenésztársammal egy országos zenei találkozót nyertünk meg.  

 

Ki a kedvenc együttese és zeneszerzője?  

Nem nagyon tudnék ilyet mondani, talán régebbiek közül a Korál, vagy Balázs Fecó... de 

igazából zene terén mindenevő vagyok. A Halott Pénz nevű együttest viszont tudom ajánlani 

a diákoknak, ez egy fiatalokból álló formáció, fiataloknak szóló dalokkal. 

  

Pamkutyáékat ismeri? 

Csak felszínesen, még nem hallottam egyik számukat sem.  

 

Fontos az ön számára a humor? 

Nagyon. Úgy gondolom, hogy naponta egy jóízűt nevetni hozzájárul az ember egészségéhez, 

vagy ha ahhoz nem is, de a boldogsághoz igen. 

 

És honnan szerzi a vicceit? 

Soha nem szoktam vicceket letöltögetni, vagy direkt keresni, ezek általában maguktól jönnek, 

és ha hallok valakitől, akkor azokat szoktam néha-néha felhasználni. Magyartanár kollégák 

szokták is mondani, hogy én sokkal érzékenyebb vagyok a szójátékokra! 

 

Gyűjt valamit? 

Konkrét dolgokat nem, talán ha valamit gyűjteménynek lehet nevezni, akkor az a pályám 

során készült képek gyűjteménye lenne. Legelső osztályomtól kaptam egy fényképalbumot, és 

utána elterveztem, amíg én ebben az iskolában fogok tanítani, addig összegyűjtöm a képeket, 

amiket mindig kapok az osztályoktól, és albumokba rakom. Az az igazság, hogy két albumig 

bírtam, utána már összegyűltek a harmadikra a képek, de még nincs meg az album.  

 

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét? 

Pihenéssel, feltöltődéssel, halk zenehallgatással, kirándulással, és átlagos dolgokkal. 

 

Mit üzen a diákoknak? 

Valami frappánsat... Engem a hang nem zavar, csak a hangzavar! 

Tatárka Angelina, 8.b 



AKTUÁLIS 
 

Kerületi képzőművészeti verseny képekkel 
 

2017 január 31-én és február 1-én rendezték meg a komplex kerületi 

képzőművészeti versenyt az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és 

Gimnáziumban. Rengeteg diák mutatta meg tehetségét alsó,felső tagozaton és 

középfokon is. A diákok a kerület általános és középiskoláiból érkeztek. 

Utazásra hívtuk a tanulókat világtájakra. Benevezésként festményt hoztak 

magukkal,a helyszínen grafikával dolgoztak. A zsűri tagjai: Somos Zsuzsa 

képzőművész és Várai Mihály az Újpest Napló fotósa volt. Az eseményről a 

fotókat Kerekes György készítette. 

 Károlyis eredmények: 

7-8. osztály: 
    I. Kereszturi Dalma  8.o  Újpesti Károlyi István Általános Iskola és 

Gimnázium  

        Felkészítő: Lozsekné Tuza Márta 

 

 Középiskola  9-12. osztály: 
    I. Al-Khrasani Amira  9.o   Újpesti Károlyi István Általános Iskola és 

Gimnázium  

        Felkészítő: Péliné Szincsok Zsuzsanna 

    II. Ősz – Varga Lilla  9.o  Újpesti Károlyi István Általános Iskola és 

Gimnázium  

        Felkészítő: Péliné Szincsok Zsuzsanna 

    IV. Garamszegi Laura  9.o  Újpesti Károlyi István Általános Iskola és 

Gimnázium  

        Felkészítő: Péliné Szincsok Zsuzsanna 
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AKTUÁLIS 
 

 
Könyvajándék-nap a könyvtárban 

 
2017. február 14-én, a nagyszünetben nagy érdeklődés mellett lezajlott az 
első könyvajándék nap vakrandival, szív alakúra hajtogatott szerelmes 
versekkel a Károlyiban.  

 
 

Jázmin az alábbi ajánló alapján választott magának könyvet: Szerelemmel 
átszőtt krimi – gimisekről. 

A mű címe: Varga Bálint: Váltságdíj nélkül 
 

Jázmin véleménye a műről: „Ez a könyv nekem azért tetszett, mert izgalmas 
és szinte minden fejezetben van némi csavar. Nem vagyok egy könyvmoly, 
mégis csupán pár nap alatt kiolvastam. Akció, vígjáték, kaland, minden, ami 
kell, ebben a könyvben megtalálható. Nem bántam meg, hogy eljöttem a 
könyvajándékozási rendezvényre a könyvtárba, mert ugyan benne volt, 
hogy olyan könyvet választok, amelyet nem szeretnék elolvasni, mégsem 
így lett. Köszönöm, hogy megrendezték a vakrandi a könyvekkel 
rendezvényt.” 

 
Herczog Jázmin 6.a 

 

             
  

Az iskola honlapján a Könyvtár menüben még több kép látható! 
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ÍGY ÍRTOK TI! 

 
Álarc mögött 

3. rész 

  Itt a tavaszi szünet. Ilyenkor mindenki otthon húzza a lóbőrt, ül a gép előtt, 

elutazik a barátaival, vagy elmegy a nagyszüleihez, családi programokat 

terveznek egyszóval pihennek. 

  Én pedig elmentem néhány osztálytársammal valami 5 napos táborba. 

Legalábbis elvileg. Gyakorlatilag meg másfél napja ülök egy helikopterben és 

szelem a tengert ráadásul még a hátam is beállt és nem lehet nyújtózkodni. De 

még mindig jobb, mintha megpróbáltam volna átteleportálni egy olyan szigetre, 

ahol még az élet legcsekélyebb jelenlétét sem lehet érzékelni egy burok miatt, 

tehát a műholdak szerint nincs. Mellesleg amennyi sikerem volt a platsformmal 

borítékolható lenne, hogy a fél testemet itthon hagyom. Mert az, hogy napokra 

eltűnök otthonról még oké, de ha egy sikátorban megtalálják az egyik felemet 

azt már kicsit nehéz kimagyarázni. A helikopterre visszatérve szerintem rendes 

dolog Wandától, hogy segít főleg úgy, hogy semmiről nem tehet. Persze most 

jön a kérdés, hogy mégis honnan a csudából van neki helikoptere. Nos, a helyzet 

az, hogy nincs neki. Wanda néhány hónap (!!!) alatt beilleszkedett a Földön és 

most egy állatvédő egyesületnél dolgozik légi felderítőként. Nekem pusztán az, 

hogy nem használhatom nyilvánosan az erőmet évtizedekbe telt az önkontrollom 

miatt, ezért ő ebből a szempontból mázlista. 

 Na, de a lényeg.: 

Nem sokára elérkezünk a célponthoz, amit nekem kell érzékelnem, de 

megnehezíti a dolgomat az, hogy szétvet az ideg. Mert sem szellemileg, sem 

pedig fizikailag, de még lelkileg sem állok készen arra, hogy kinyírjanak. 

Ráadásul ha már most úgy megyek csatába, hogy meg fogok halni, akkor az már 

rég rossz. Ja, és amit kihagytam. A sziget ahova megyünk nem létezik, ugyanis 

Theresa hozta létre ideiglenes búvóhelyként. És amint meghal vagy engem 

megöl, a szigetnek vége. Szóval az esélyeim egyenlőek egy pókhálóban ragadt 

rovarral. 

- Mindjárt megérkezünk. Most nagyon figyelj. A burok és a csapdák miatt 

nem tudok leszállni, úgy hogy kiugrassz és áttöröd az akadályt. 

Remélhetőleg eleget gyakoroltál, mert különben könnyen otthagyhatod a 

fogad. 

Wandának az ilyen kijelentéseitől kiráz a hideg, már csak azért is mert 

komolyan beszél. 

- Mégis mi vagyok én, egy kézigránát? 

- Nem, de az vigasztaljon, hogy ha elszúrod én is meghalok. 

- Ez igazán megnyugtat, köszönöm. 



ÍGY ÍRTOK TI! 

 

Elmenekülni nem fogok, de nem is tudok, így hát marad az, hogy 50 m 

magasból kihajítanak ejtőernyő nélkül egy védőfallal körbevett szigetre. (Végül 

is én akartam hősi halált, de ez jobban hasonlít egy öngyilkos merényletre, mint 

a hazám megmentésére.) 

- Oké, kész vagyok nyithatod az ajtót. 

- Rendben. Miután áttörted a burkot, én is utánad megyek és a sziget 

közepén találkozunk. 

 Ekkor mindenfajta előrejelzés nélkül tett egy éles fordulatot, én meg a 

hátizsákommal együtt kizuhantam a gépből. Haragudnom kellene rá, de 

szerintem ebben a cselekedetében benne van háromszáztizenhat évnyi sérelme. 

- Most vagy soha. 

A régi világomban az itt mutánsnak számító lények és a napi szinten 

bekövetkező életveszély mindennapos, de azért száznyolcvan év alatt el lehet 

tőle szokni. Na lássuk menyit fejlődtem vissza. És ilyenkor örülök annak, hogy 

vannak dolgok amik nem változnak, mert a burok egy nagy robajjal ketté tört. 

Jobban nem is lehetne besurranni az ellenség búvóhelyére. Különben is.: A 

látványelemeket csak akkor szabad használni, ha 100%-ban biztos vagy a 

győzelmedben. De ez az én esetemben nem igaz. Mellesleg miközben itt 

elmélkedem azon töprengek, hogy vajon a platsformom nélkül, hogy fogok 

földet érni. lehetőleg egy darabban. 

 Néhány óra eszméletvesztés után egy gödörben ébredek és már majdnem 

felteszem a ,,Hol vagyok?” kérdést mire rájövök, hogy sajnos nincs itt senki. 

 Már egy ideje bolyongok az erdőben mikor egy nyugtalanító hangot hallok a 

hátam mögött. 

- Micoda osztoba láány. Méhrt nem adta a követ asz úrnőnek. Asszt hisszi, 

hogy ilyen gyengén bármi esszélye van. De ha már itt vagy, akkor maradj 

vacorára. 

Visszaszívom. Így utólag örülök, hogy nem volt itt senki. Jó az tény, hogy 

sosem voltam valami jó Whastrian fajismeretében, de kígyófejű pókról biztos 

nem hallottam. Szegénykének meg vannak számlálva az órái, de úgy tűnik 

nekem is. Repülni nem tudok, úgy hogy futás! És ilyenkor bánom meg, hogy 

legyilkoltam a hangyákat a lakásban. Már azt hittem sikerült leráznom őt amikor 

egy gejzírekkel teli mezőre értem. Na, most választhatok.: Legyek pókvacsi 

vagy égjek szénné? Olyan nehéz dönteni. És még vérendeletet sem írtam. 

 (Folytatása következik.) 
Salvador-Neto Perla, 7.c 
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ÍGY ÍRTOK TI! 

 
 

Csak egy jó tanács 

 

A tanárok a munkából 

Szinte kis sem látszanak, 

Most egész éjjel témazárót, 

S dolgozatot javítanak. 

 

Ezért sokkal fáradtabbak, 

Így a türelmük is kevesebb. 

A legjobban akkor jársz, 

Ha tiszteletben tartod ezt. 

 

Jó dolgokat mondanak, 

Amikből még hasznod lesz, 

Figyelj oda az órán, 

És szabadidőd is több lesz. 

 

Nem kell annyit bújni majd 

A sok vastag tankönyvet, 

Helyette tán olvasgathatsz, 

Gépezhetsz vagy tévézhetsz. 

 

Odafigyelni az órákon 

Tudom, hogy nehéz lesz. 

Diák vagyok, tapasztaltam, 

Hidd el nekem ezt kérlek! 

 

Abért Petra, 5.b 
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AKTUÁLIS 

 

Csináltuk a fesztivált! 

Több évtizedes múltra tekint vissza az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és 

Gimnáziumban, hogy az iskola tanulói fesztiválok keretében mutatják meg, 

milyen tehetségesek, sokoldalúak.  Hetekig tartó készülődés, próba, jelmez- és 

díszletkészítés előzi meg a nagy eseményt, melyen szinte az összes osztály 

fellép. Idén sem volt ez másként. 2017. február 18-án zsúfolásig megtelt az 

újpesti Ady Endre Művelődési Központ, ahol ezen a szombaton a felsős tanulók 

léptek fel szüleik, tanáraik, ismerőseik előtt. 

Minden évben igyekszünk változatos produkciókkal készülni, megmozgatni 

minél több tanulót. A csetlő-botló, gyakran esetlen kiskamaszok az előadásra 

bátor „színészekké” válnak, és állnak ki a publikum elé. Fontos 

közösségformáló ereje is van a rendezvénynek, hiszen a siker közös, és a próbák 

alatt egy olyan oldalukról is megismerhetik egymást, ami a tanórákon nem 

lehetséges. A kollégák minden évben újabb ötletekkel állnak elő függetlenül 

attól, milyen tantárgyat tanítanak a hétköznapokban. 

Az idei évben is jellemző volt az a színes sokoldalúság, ami iskolánkat amúgy is 

jellemzi. A közönség láthatott zenés és táncos produkciókat, megelevenedett 

előttünk a Hazudós kisegér meséje, Kern András halhatatlan kabaréja, a Halló 

Belváros, de láthattunk vicces jelenetet arról, hogy mi történik akkor, ha nem a 

királyfi áll ki három próbát, hanem ő „castingoltatja” a lányokat. Azt is 

megtudtuk, hogy milyen nehéz férjhez menni, ha az ember ostoba. Az is 

kiderült, hogy a 6.-osok „Humorban nem ismernek tréfát”. Az 5.-esek a múltba 

kalauzoltak el bennünket, az ókori színjátszás világába, míg a 8.-osok a saját 

múltjukba, az óvodák világába vezették be a publikumot. Színpadra állítottunk 

egyéb produkciókat is. A Négy évszak című zeneműre készített kézjáték és egy 

jelbeszéddel elénekelt dal igazán különleges perceket okozott. Tovább 

színesítette a palettát az angol- és német nyelvtanáraink által színpadra vitt két 

idegennyelvű kisjelenet és az énekkar előadása is. 

Hagyományosan ekkor hirdetjük ki ünnepélyes keretek között a Károlyi 

pályázatok első helyezettjeit. A kiemelkedő pályamunkák díjazottjait elismerő 

oklevél és vastaps illette. 

Ezen a szombaton ismét büszkék lehettünk kollegáinkra és tanítványainkra. Jó 

volt károlyisnak lenni!  

Deák Krisztina 

szervező,  magyartanár 



KÉPRIPORT A KÁROLYI-FESZTIVÁLRÓL 

 

 
 

 
 

 
 



KÉPRIPORT A KÁROLYI-FESZTIVÁLRÓL 

 

 
 

 
 

 



HAHOTA 
 

ARANYKÖPÉSEK 

A Biblia két része: Újbabilon, Óbabilon. 

 

A próféta régen egy újság volt, ebben írták le a híreket! 

 

Szász-Kiskun megyében… 

 

A honfoglaló magyarok vallása a sátánizmus volt. 

 

Bethlen lefejlesztette a nehézipart. 

 

A szabadok között cellákat osztottak ki! 

 

-Mi alakul ki, ha bezárják a gyárakat? 

-Oázis! 

 

Ádám teremtette meg először Jézust. 

 

Noé felvett a bárkára egy fiút és egy lányt, hogy majd tudja őket 

szaporítani. 

 

Athént a jódok alapították. 

 

Fekete-Afrika az a hely, ahol nagyon fekete néger rabszolgák vannak. 

 

Rikárdó: Luther az emlékcédulák miatt indította el a reformációt. 

Antos tanár úr: Én meg az emlékkönyvedbe írom be az egyest! 

 

A múmia egy meghalt egyiptomi ember, akit megtömtek szalmával és 

papírba tekerték! 
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HAHOTA 
 

Antos tanár úr: Jövő héten dolgozat Európa földrajzából! 

Diák: Földrajz ugye nem lesz benne? 

 

Anikó: Amikor voltunk azon a száz buckán...  

Bogi: Százhalombatta? 

 

Kriszta néni: Mit jelent az, hogy valaki szeleskedve csinál valamit?      

Máté: Hát, hogy szeles a kedve! 

 

Lajos bácsi: Milyen színű a jegesmedve szőre?      

Netti: Viaszos! 

Lajos bácsi: Igen, esténként gyertyával locsolja magát... 

 

Bogi: Te melyik Harry Potter részt láttad?      

Kata: Azt, amelyikben benne volt Voldemort! 

 

Éva néni, matekon: Hol élsz?      

Balázs: Földön! 

 

Petőfi Sándor felesége Vörösmarty Mihály. 

 

Petőfi Segesváron ismerkedett meg Bemmel.  

 

A vaddisznó mindenevő, futva táplálkozik. 

 

Réka: Romulus fejbevágta Remust egy lapáttal. 

 

Kriszta néni: Mit jelent az amnesztia? 

Vanessza: Feledés! 

 

Kriszta néninek arra a kérdésre, hogy mi a döfőorr: Ők állnak a 

társadalom végén! 
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Antos tanár úr: Jézus mit tanított? 

Katona Dani: Ördögűzést! 

 

A spártaiaknak titokban kellett hazamenni gyereket csinálni! 

 

Hajni néni: Van valakinek kérdése a témazáróval kapcsolatban? 

Patrik: Meg kell írni a témazárót? 

Hajni néni: Akkor átfogalmazom. Van valakinek értelmes kérdése a 

témazáróval kapcsolatban? 

 

Nagy Réka: Hajni néni, én úgy fogok megbukni magyarból, mint Róma! 

 

Kriszta néni: Ki váltotta Rákosit a pártfőtitkári székben? Segítek: 

…Ernő. 

Márk: Teknőc Ernő? 

 

Kriszta néni feladata, hibát kell javítani: ” Kölcsey pesszimista 

szemmel írta a Himnuszt.” 

Márk megoldása: „Kölcsey félszemmel írta a Himnuszt!” 

 

Konor: Az indiánok régimódi sátánisták voltak! 

 

Jázmin: Kolumbusz a halála után tudta meg, hogy új földrészt 

fedezett fel! 

 

Az osztály a régi római pénzeket nézegeti, mikor valaki bekiabál: 

Tanárnő, mennyit kapok ezért, ha eladom a bolhapiacon? 

Hajni néni: Kábé két évet, és tőlem egy csárdás pofont. 

 

Tünde néni: Miért kell ismerni a Bibliát? 

Diák: Mert benne van a tantervben. 
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Izsák feláldozásánál: Ábrahám átment Istennél a teszten! 

 

A Vizsolyi Biblia az hungaricum. 

 

Az isten a hetedik napon, mint aki jól végezte dolgát, megpihent. 

 

Éva a Bibliában mindig is feszegette a határait, amit Ádám nem 

nézett jó szemmel. 

 

Toldi idegességében elhajított egy marokkövet. 

 

Guszti a Bach-rendszernél: És van még a masszív ellenállás… 

 

Kristóf: Az értelmiség értelmes, de nem túl jól kereső réteg! 

 

Antos tanár úr: Mi Ausztria fővárosa? 

Angi: Vietnám! 

 

Hajni néni: Mitől hideg a hidegháború? 

Majoros: Mert télen volt! 

 

Antos tanár úr, vaktérkép: B csoport: Újvidék. 

Angi: Ott lakik a nagymamám. 

Antos tanár úr: Akkor rajzold oda! 

 

Antos tanár úr: Nagyrészt hol hullott az a csapadék, ami a Duna 

áradását okozta? 

Majoros: Ahol kék a térkép! 

 

Klára néni: Zsófia, te hol laksz? 

Zsófi: Itt! 
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Dancs Zsuzsa néni: Ma diktatúra van, és mi vagyunk a diktátorok! 

Kristóf: Oh, mein Führer! 

 

Éva néni, matekon: X • X, az mennyi? 

Lacika: ASTERIX!!!  

 

Eszti: A busszal mászkáljak a szánkón?!  

 

Kriszta néni, nyelvtanon: Mondjatok olyan szavakat, amelyek TÁR- ra 

végződnek! Meghatározás:  "Üzenetet, hírt továbbító, hírvivő"  Ez 

ki?   

Marci: POSTÁR!!! 

 

Kövi: "Istenek itala a görög régékben"  Ez mi? 

Balázs: BORTÁR!!! 

 

Kriszta néni, irodalmon: Mondjatok szerelmet jelentő állatokat 

népdalokból! 

Marci: BABÁM!!!    

 

A Landerer nyomdában lefénymásolták a Nemzeti Dalt. 

 

Petőfi Sándor 1848. március 15-én meghalt. 

 

Petőfinek az apja svájci volt, az anyja meg svéd. 

 

Kriszta néni Vivihez: Mi csinálsz a padtársad két lába közt?? 

 

Zrínyi Miklós hősiesen meghalt. 

 

Petőfi szeretett verseket írni. 
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Zrínyi Miklós kiszaladt Szigetvárról.  

 

Iza: Petőfinek két gyereke volt: Jancsi és Juliska. 

 

Máté: Esik a hó! 

Misi bá: Az havas eső. 

Máté: Nem, az hó. 

Misi bá: Ne húzz velem ujjat, az havas eső! 

Máté: Most el tetszik akarni venni a kedvünket? 

Marci később: Savas eső?! 

 

Marci: Áldott állapotban=kómás! 

 

Márió: Mi az időfutár? 

Kondor: Egy könyv. 

Márió: Az mi? 

 
Marci: Tőrszárnyú delfin! 

 

Kriszta néni: „A költő tollal és karddal harcolt a népért.” Mit állítok? 

Dávid: Harcolt. 

Kriszta néni: Ki harcolt? 

Dávid: Petőfi! 

 

Sára: Az angol királynő a Fehér Házban él. 

 

Eszter: A moszatok száraz és édesvizekben élnek. 

 

Bogi: A víz 100 fok felett jéggé válik. 

 

Konor: Van iszlám templom? 

Hajni néni: Van. 

Konor: Mi van benne? Bomba? 
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Áron: Összehozom a törteket. Majd elviszem őket randizni. 

 

Anna néni: Anna néni elkutyulta. 

 

Anna néni: Speciálisan ronda. 

 

Anna néni: Minek van összetett gyomra? 

Bence: Tehén! 

 

Anna néni: Na … ez meg mi Balázs? 

Bali: Pokeball! 

Anna néni: És mit lehet vele csinálni? 

Bali: A figurát ki meg be lehet rakni. 

Anna néni: Pont Neked való! 

 

Bali: A levest esszük vagy isszuk? 

 

Hajni néni: Most már látta, mi lesz a vége az abszolút hatalomnak. 

Dénes: Abszolút lefejezik! 

 

Bali: A hím a bika, a lány a …hölgy, az üsző! 

 

Réka: A gímszarvas hajnalban jár vadászni. 

 

Áron: Én Mozartra szoktam elaludni. A kedvencem tőle a Négy 

évszak. 

 

Dóri nagypapája: Egyél natellás kenyeret! 

 

Mariann néni: Mi vagyok én? Computer?  
 
Konor: A fülesbagoly megeszi egyben a kaját, aztán visszakérődzi. 
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Anna néni: Hogy nem kap a harkály agyrázkódást? 

Áron: Én is mindennap a fába verem a fejem. Mégsem lesz bajom. 

 

Laci: Mi a szép definíciója? Csúnya. 

 

Misi bácsi: Miért nem akarsz megbukni? 

Bali: Most nincs kedvem. 

 

Anna néni: Olyan dolgok voltak a dolgozatban, mint: a harkálynak 

rovarevő fogazata van. 

 

Bali: Mit csináltatok múlt órán? 

Réka: A vasgyártást. 

Bali: Törin? 

 

Misi bácsi: Ismerkedés a szomszéd nénivel. 

 

Misi bácsi: Széka Réka: 6 … 5 

 

Bali: De miért? 

Gergő: De miért? 

Mariann néni: De miért nem maradtok csöndben? 

 

Anna néni: Mivel foglalkoztunk a múlt órán? 

Lala: A dolgozattal. 

 

Áron: Én ötöst kapok. Én is boldog vagyok, meg a tanárok is. 

 

Márta néni: Konor, jobban szidd a szereped! 

Konor: Egyébként is szidom az embereket. 

 

Józsi szenszej: Nem az internet hülyítette meg az embereket, csak 

az internet ébresztette rá őket, hogy milyen sok a hülye. 
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Áron: Ne fenyegetőzzön, mert elrágom a zsinórt! 

 
Éva néni: Tudjátok, hogy 1972-ben miért nem volt kézilabda 

világbajnokság? 

Csenge: Akkor volt a II. világháború! 

 

Kriszta néni: Mondj egy növényt f-fel! 

Kondor: Fal! 

Boti: Fekete Pákó! 

 

Hajni néni: Egyszer megkérdeztem a felelőt, ki küldte a koronát 

István királynak, mire azt mondta, hogy II. Húsvét pápa. Mikor 

magamhoz tértem, és pontosítottam, hogy Szilveszter, közölte: 

tudta, hogy valami ünnep. 

 

-Mi borítja a madarak testét? 

-Fólia! 

 

András bácsi: Sakk közben jó egy sört elropogtatni. 

 

András bácsi: Mi ez itt? CH3? Nem tudom, mi a franc lehetne más! 

 

András bácsi az áramszünetkor: Puff…vége…elszállt!  

 

Attila: Petőfi a szabadságharcban elvileg meghalt. 

 
Márk (Sirály): A második felvonásban a szereplők a krokettpályán 

beszélgetnek… 

Baranyák tanár úr: Na ne má’! A krokett konkrétan sült krumpli! 
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Enigma 

 
A könyv tartalma: A szülei halála után Lena Wall a bűntudatban fuldokolva 

utazik sosem látott nagybátyjához, hogy új életet kezdhessen. Mélyen magába 

zárja a titkot, amely fokozatosan felemészti: képes lett volna megakadályozni a 

tragédiát, ha hallgat az álmaira. A meggyötört lány nem tud felejteni, amit csak 

súlyosbít feltartóztathatatlanul éledező képessége, mely örökre az őrületbe 

taszíthatja. Megtagadja önmagától az emberi érintés melegét, mert retteg a 

következményektől, de új gondviselője ráébreszti, nem kell többé rácsok mögé 

bújnia. Lena lassanként erősebb lesz, és igazi érzővé válik. Egyetlen érintéssel 

belelát múltba, jelenbe, jövőbe. Biztos támaszra, barátra lel, majd ott, ahol nem 

is képzelné, a szerelem is rátalál. Sokáig úgy tűnik, minden egyenesbe jön, de 

aztán történik valami. Egy kisfiú sikolya töri meg az erdő csendjét. Lena 

iszonyúan fél, de elhatározza, soha többé nem hagyja, hogy a szeretteit baj érje. 

Ha kell, a saját élete árán is megvédi az övéit. 

Kellemes meglepetésként ért, mikor rájöttem, hogy egy magyar írónő kezéből 

került ki ez a könyv. Bár ezt csak akkor tudtam meg, miután kiolvastam 

(immáron másodjára), de puszta véletlen volt. Valamiért egy ideje szokásommá 

vált elolvasni a köszönetnyilvánítást is, ám ahogy az ebookon lapozgattam, hogy 

az utolsó oldalra is eljussak, az „olvasói vélemények” feliratot láttam. Még 

jobban meglepődtem, mikor a Jóslatok hálójában írójának véleménye is ott 

virított, mert róla sem gondoltam volna, hogy magyar. Benináról, Spirit Blissről 

és Szurovecz Kittiről tudtam, és nem is értem, miért lepett meg ennyire a dolog. 

Mindenesetre örültem neki, mert így a könyv mindent visszaadott, pont úgy, 

ahogyan azt az írónő akarta. Sajnos nem tudok jól angolul (ahányszor angol 

szóra nyitom a számat, meggyalázom a nyelvüket, és őszintén úgy gondolom, 

hogy olyankor felsír egy angol kisbaba. Azt hiszem, ezzel mindent 

elmondtam…), így legtöbbször fordított könyveket olvasok. Párszor már 

hallottam, hogy teljesen más egy könyv angolul és magyarul. Az egyik 

osztálytársam például az Útvesztőt olvasta eredeti nyelven, majd, csak 

kíváncsiságból beleolvasott a magyar fordításba, majd a fejét fogva közölte, 

hogy szerinte így, magyarul nem is tetszett volna neki. Azonban, hogy az írónő 

magyar, elgondolkoztatott, és nem tudom eldönteni, hogy az a 3-5 "muszály" a 

könyvben az a pdf hibája, vagy tényleg így lett kinyomtatva is. 

 

(Igen, elismerem, grammarnáci vagyok. Pereljetek be, de könyörgöm, legalább a 

saját nyelvünket beszéljük már legalább majdnem-tökéletesen!)  

Na, de térjünk rá a könyv sztorijára. 

 A könyv főszereplője, Lena különleges képességgel rendelkezik. A könyv első 

része eléggé szomorú, nyomott hangulatú, mert a lány önmagát hibáztatja szülei 

tragikus halála miatt. Mikor új otthonában csak egy picit is feloldódik, vagy  
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vidám lesz, azonnal ostorozni kezdi magát, ami egy kicsit már nekem is 

fárasztónak bizonyult.  

A környezetében mindenki kedves, könnyen megkedvelhető karakter. Ott van 

például az én személyes kedvencem, Zoe, aki a szomszédban lakik. A csajszi 

igazi energiabomba, állandóan beszél, nagyon vidám, extrovertált személyiség, 

pont kiegészítik egymást Lenával. Természetesen legjobb barátnők lesznek, így 

egészen a könyv végéig lehet élvezni Zoe „társaságát”.  

Ethel, a házvezetőnő rendkívül gondoskodó, és ahogy Zoe mondja: „Olyan 

mindenki nagymamája típus. Állandóan becézget, és panaszkodik, hogy keveset 

eszel a főztjéből.” Egy Ethel rendel, azonnali kiszállítással!  

Victor, Lena gyámja és befogadója nagyon izgult és örült, hogy végre 

megismerkedhetett testvére lányával, ráadásul sokat segít a lánynak a 

képességével. 

Aztán ott van Alex, Zoe bátyja. Nem mondhatnám, hogy megkedveltem, az 

elején elég bunkó Lenával, öntelt és idegesítő módon viselkedett. Persze a 

végére azért elég normális karaktert csinált belőle az írónő, és csípős 

megjegyzések se voltak rosszak, amikkel egymást szórakoztatta Alex meg Lena. 

„ – Eljön a pillanat, amikor megérted, hogy nem én vagyok az ellenséged – 

mondta rejtélyesen. 

 - Már alig várom – nevettem fel – Hogy integethessek, amikor ez a pillanat 

tovaszáll!” 

 

!VIGYÁZAT, SPOILER VESZÉLY! 

Gondolom, az okosabbak már kitalálták, hogy bizony Alex lesz a tartalomban 

említett szerelem. Aha. Én egy viszonylag romantikus embernek tartom magam, 

de még mindig nem értem, és talán nem is fogom soha megérteni ezt a szerelmi 

szálat. Kábé úgy nézett ki ez az egész, hogy *utállak utállak utállak JAJ MOST 

LESMÁROLLAK utállak utállak utállak JAJ BELÉDSZERETTEM*. De 

mindkettejük részéről. Én meg csak álltam, vagyis ültem totál tanácstalanul az  

ebookom kijelzőjére bámulva, hogy „ez most komoly?”. Jó, talán ennyire nem 

drámai a helyzet, és csak én túlzom el, de nekem tényleg így jött le. Persze lehet, 

hogy csak azért, mert már másodjára olvastam.  

SPOILER VÉGE 

Úgy általánosságban szeretem a nagy drámákat (persze leginkább akkor, ha nem 

velem drámázik valaki), mert, hát, olyan… drámaiak. Hiszen történik valami 

kevésbé rossz, vagy nagyon rossz dolog, valaki rájön valamire, mert az 

aggodalom majd’ eszét veszi, és csak arra tud gondolni, ami igazán fontos, 

amiről nem is sejtette, hogy ennyire számít neki. A könyv első nagy drámájával 

még tök jól elvoltam, de ami a végén volt… Azt már egy kicsit én is soknak 

éreztem. Bár a lelkem egy része egészen a földig hajol az írónő előtt (már csak  
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azért is, mert a lelkem többi, nagyobb része már annak is örül, ha a térdét meg 

tudja érinteni), tényleg drámaira sikerült, és kifejezetten tetszett az ez után 

következő, kissé bizonytalanságba torkolló rész. (Ezt most elég hülyén 

fogalmaztam meg, talán még az se érti, mit akarok ezzel, aki már olvasta, de 

vagy ez, vagy egy jó nagy adag spoiler…) 

Összefoglalva, ez egy jó történet, már csak azért is ajánlom, mert eredeti 

formában lehet elolvasni, ami azért szerintem nagyot dob az élményen. Ugyan 

úgy rémlik, hogy az első olvasásnál (amire 2-3 éve kerítettem sort) valósággal 

odavoltam a könyvért, így, másodjára azért már nem olvadoztam annyira. Persze 

ez lehet azért volt, mert konkrétan alig emlékeztem valamire a sztoriból, és csak 

az maradt meg, milyen fantasztikus, és emiatt horribilisen magas elvárásaim 

voltak, vagy talán az ízlésem lett más azóta. Mindenesetre érdemes kézbe venni, 

főleg azoknak, akik nem teljesen hétköznapi emberekről akarnak olvasni, de már 

halálosan unják, és tele van a padlásuk a vámpíros, vérfarkasos, tündéres, 

tudomisénmis történetekkel. Az írónő nagyon jól tud hatni az ember érzelmeire, 

s játszani azokkal. Felváltva éreztem szomorúságot meg örömöt, miközben 

olvastam, és ugyan nem volt letehetetlen, de eléggé magába szippantós a 

történet. Örülök, hogy még egyszer elolvastam, főleg, mert megtudtam, hogy 

van egy második része is, az Ezüsthíd. Kíváncsian várom, mit hozott ki ebből 

Helena Silence. 

Az írónő blogja: http://helenasilence.blogspot.hu/  

Kornis Daniella, 12.b 

 

 
A Percy Jackson könyvek a mai és az ógörög világot ötvözik. 
Mint megtudjuk a könyvből még ma is léteznek görög istenek. Sőt nagyon is 
valósak és gyerekeik is vannak. Percy is egy isten fia, vagyis félisten és 
ő ezt nem is tudja. Azonban nem lehet titkolni az igazságot, végül kiderül, 
hogy Percy egy félisten, Poseidon fia. Közben az istenek között háború közeleg. 
Sajnos Percynek kell ezt a háborút megakadályozni. 
A könyv izgalmas, érdekes és kalandos. 
Ajánlom mindenkinek, aki érdeklődik a mitológia és az ógörög világ után! 
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Az 1848--49-es szabadságharc hősei a gasztronómiában – Kossuth-kifli 

 

 

Minden nemzet büszke a hőseire. Az általuk képviselt eszméket, kivívott változásokat 

nemzedékeken át életben tartják. Nincs ez másként nálunk sem. Számos intézményt, 

építményt, közterületet neveztek el híres magyarokról. Nevük a gasztronómiában is 

felbukkan: Jókai bableves, Rákóczi-túrós, Eszterházy-torta, Újházi-tyúkhúsleves, Kossuth-

kifli, Petőfi-rostélyos. 

 

Kossuth-rostélyos, Kossuth-kenyér, Kossuth-kifli… 

 

Az otthon köznemesi konyhához szokott Kossuth nem volt válogatós. Országjárásai során 

mindenütt jó szívvel fogadta, amivel kínálták, a szakácsok és vendéglősök pedig tiszteletük 

jeléül róla nevezték el, ami különösen ízlett neki. Vélhetően így kapta a nevét a Kossuth-

rostélyos és a Kossuth-kenyér is. Utóbbi a kor jellegzetes édessége volt, a mandulával és 

csokoládédarabkákkal ízesített szárazabb teasüteményt a Pilvaxban is kínálták. 

ában terjesztett kéziratos lapban a reformellenzéket népszerűsítette. 

Az ifjú ügyvéd Pozsonyban rendszerint Palugyay Jakab Vasforrás nevű vendéglőjében, az 

országgyűlési képviselők kedvenc helyén étkezett. A híres vendéglős konyhájának étlapján 

mindig szerepeltek a táj jellegzetes ételei, így a diós és mákos pozsonyi kifli is. Ennek 

mandulás változatát szerette legjobban Kossuth, ezért viseli a nevét a Palugyay által kitalált 

kifli formájú mandulás sütemény is. 

 

 
 

A Kossuth-kiflinek napjainkban többféle változatát készítik, de az alapja mindnek vajas 

piskótatészta és az „igazit” mandulával szórják meg.  

 

Hozzávalók: 

 20 dkg vaj, 18 dkg finomliszt, 20 dkg porcukor, 4 db tojás, 1 késhegynyi sütőpor, 1 

citromból nyert citromhéj (reszelve), 10 dkg dió (vagy mandula a tetejére) 

Elkészítés:  

1. A vajat a cukorral habosra keverjük, majd egyesével hozzákeverjük a tojássárgákat, a 

végén a citromhéjat is.A tojásfehérjéket kemény habbá verjük és óvatosan beleforgatjuk a 

masszába. Hozzászitáljuk a sütőporos lisztet, elkeverjük. 

2. Vajjal kikent, liszttel meghintett tepsibe simítjuk a tésztát kb. 1 centi magasan. A tetejét 

megszórjuk durvára vágott dióval vagy mandulával. Közepesnél kicsit erősebb tűzön kb. 

fél óra alatt megsütjük. Miután kihűlt, pogácsaszaggatóval félholdakat (kifliket) 

szaggatunk belőle. 

Jó étvágyat kívánok hozzá! 
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http://www.mindmegette.hu/kossuth-kifli-marcipannal.recept
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http://www.nosalty.hu/alapanyag/citromhej
http://www.nosalty.hu/alapanyag/dio


GONOSZ HOROSZKÓP 

( Természetesen nem kell komolyan venni, de azért érdemes elolvasni) 

Bak: 

Osztod az észt, miközben neked is alig van. Állandóan szélmalomharcot vívsz, olyan 

dolgokat akarsz, amiknek semmi reális esélyük nincs, hogy valaha is elérheted ebben az 

életben. Lennének barátaid, ha nem lennél olyan merev, mint egy 200 éves bükkfa, de 

téged csak az élet tud megfaragni. Még menni sem tudsz rendesen, mindig mindenben 

megbotlasz és elesel. A 12 jegy közül te vagy a legszerencsétlenebb. 

Vízöntő: 

Na, te aztán nagy rejtély vagy. Ülsz egész nap az ablaknál, az élet értelmén elmélkedsz 

és csodálkozol, hogy romokban hever a sajátod. Tervezgeted, mekkora ász leszel, de 

zárt ajtókat döngetsz, a kutya sem foglalkozik veled. Mindenkinek segítesz, csak 

magadnak nem, mert egyáltalán nincs önértékelésed. Az eszed valahol egy Pest környéki 

szeméttelepen vannak eltemetve, és a világért sem segítenél magadon. 

Halak: 

Te egy érdekes talány vagy, de alapvetően halál érzékeny. A környezeted már rég 

beszedte az összes tolerancia tablettáját, de te még mindig csinálod a feszültséget. 

Nyughatatlan vagy, és izgága. Szerencsére mindenen osztozol, és jó sok kaját hozol 

magaddal, ezért vannak még körülötted emberek. Úgy öltözködsz, mint egy 

elmegyógyintézetből szabadult, piros zoknihoz simán felveszed a zöld kezeslábast. 

Kos: 

Hát te egy igazi őrült vagy! Téged kényszerzubbonyban kéne fogva tartani egy gyros 

kocsiban! Állandóan üvöltesz, ha meg éppen nem pipacsvörös a nagy fejed, akkor lekarmol 

belül az idegbaj. Képtelenség veled bármit is közösen csinálni, mert irritálnak az 

emberek, de még az állatok és a növények is! Viszont, mivel ilyen antiszociális őstulok 

vagy, mindig csak magaddal foglalkozol. Általában fáj a fejed, ami nem csoda, hiszen 

azzal mész a falnak rendszeresen. 

Bika: 

3 dolog a fontos neked az életben: Étel, ital, alvás. Ennyi vagy, se több, se kevesebb. Ha 

ez a 3 megvan, akkor neked már tökéletes minden. Mivel óriási színész vagy ezért sokan 

szeretnek, mert azt adod elő, hogy te ilyen kis cukker vagy, de csak a közvetlen 

környezeted tudja, milyen tuskó vagy legbelül. Darálod a hétköznapokat és egész nap a 3 

életelemedre vágysz, miközben mindent felvásárolsz. 

Ikrek: 

Folyton hazudsz és hűtlen vagy a barátaidhoz. Van családod, de megvannak a magad kis 

kerülőid. Nagy az egód, állandóan kompenzálsz. Azt akarod elhitetni mindenkivel, hogy 

okos és tájékozott vagy, de általában a harmadik mondatod után kibukik, hogy nem egy 

nagymenő vagy. Lapátolod haza a jegyeket, hogy a szülők megnyugodjanak (amennyiben 

jó jegyek), te meg elvagy magadban. Irtó nehéz elviselni téged, azért ezt szögezzük le. 



GONOSZ HOROSZKÓP 

Rák: 

Finom kis lelked van, simán elbőgöd magad egy rágó reklámon. Szereted az embereket és 

igazi közösségi arc. Téged is szeretnek, de azért jó veled óvatosnak lenni. Tudsz ám 

sumákolni, kicsúszol az emberek kezei közül. Van humorod, szeretsz bulizni. Nem vagy 

egy agysebész, de nem is ez a célod. Soha nincs semmid és másoktól kunyerálsz. 

Mindenki ad neked, mert édes pofa vagy, de van, amikor lelépsz és eltűnsz az emberek 

életéből. Ha meg visszajössz, veszekednek veled, majd sírdogálsz a rágó reklámokon. 

Oroszlán: 

Mikor az egó testet ölt. Te vagy az, akinél jobban egyik jegy sem imádja önmagát. 

Állandóan a séródat igazgatod, tollászkodsz a tükör előtt. Szép akarsz lenni, de 

általában egyáltalán nem vagy az, maximum feltűnő. Van eszed és használod is, de 

eltaposol mindenkit. Rengeteg barátod, haverod van, imádsz elmászkálni, csavarogni. Ha 

valaki megbízik végre benned, azt kifacsarod, mint a citromot. 

Szűz: 

Te aztán a szappant is csipke kesztyűben fogod meg. Sőt, először lefertőtleníted! Ha 

találsz egy ráncot a pólódon, azonnal letéped magadról és korrigálod a hibát. Nehéz 

természeted van, olyan vagy mint aki karót nyelt. A lazaságról már olvastál valahol, de 

annyi közöd van hozzá, mint a humorhoz. Citromba harapott, aszott vénasszony stílus 

vagy, aki próbál trendi lenni, de belül csak egy ótvar múmia. 

 

Mérleg: 

Neked mindegy hogy kinek, de muszáj elmondanod a legújabb értelmetlen ötletedet. 

Állandóan okoskodsz, és azt hiszed mekkora egy zseni vagy. Mindig magadra hallgatsz, 

és inkább rohangálsz, mint a meszes egér, mint inkább segítséget kérjél. Amikor végre 

megérkezel Dr. Bubóhoz mint, hogy fogorvoshoz. Az úton is vagy tízszer elesel. 

Szereted a könnyű megoldásokat, mert a saját bőrödet a muslincától is félted, de ha 

nehezebbre fordul a dolog, mást áldozol be, hogy megtámadja a gonosz kis muslinca. 

 

Skorpió: 

Te is egy őstulok vagy az biztos. Benned az az átverés, hogy van szíved és mégis halálra 

szurkálsz mindenkit! Haragtartó  vagy ami rossz tulajdonság! Alapvetően szeretnek az 

emberek, mert szórakoztató is tudsz lenni, de nem árt veled vigyázni, mert ha kell, 40 

év múlva is megtorlod azokat a sérelmeket, amiket kaptál. Mindig szeretnél a 

középpontba lenni, de nem jön össze, ha meg igen, akkor a sarokban szorongsz, és onnan 

mesélsz vicceket. 

 

Nyilas: 

A magánéleted az valami nagyon elrontott "c" vágány, rendre elköveted ugyanazokat a 

hibákat és az istennek sem tanulsz a saját hibáidból. Szerethető arc vagy, a társaság 

középpontja, várod a sült galambot és nem érted, miért nem tartasz sehol. Kevés 

barátod van, akik értékállóak és tolerálják, hogy nem vagy normális. Nem vagy egy 

egyszerű történet.                                                                         Tánczos Lilla, 6.a 



MOZAIK 

 

Siker a népdalversenyen 

 
Szóló kategóriában 3. helyezést ért el Szellák Daniella 5.b osztályos tanuló.  

Felkészítő: Aranyosi Lóránt   Gratulálunk! 

 
 

Sikeres volt a Polgári Bál – iskolánk támogatása 

 

Február 25-én, a farsangi időszak utolsó szombatján került sor a Polgárcentrumban a XI. 

Polgári Bálra Újpesten. A rendezvénynek iskolánk volt a kedvezményezettje. 

Az estet megtisztelte jelenlétével Tamás Ilona tankerületi igazgató asszony és kedves férje is. 

A jó hangulatú estén jelen volt a városrész civil társadalmának jó néhány reprezentánsa. A 

vendégeket dr. Zsigmond Barna alpolgármester úr köszöntötte, majd Hirmann László 

igazgató mutatta be vetítéses előadással az iskolát. A fellépők között volt Benji is, iskolánk 

volt diákja. Azt est bevétele 340.000 Ft lett, amely összeget iskolánk alapítványának 

ügyvivője, Lugosi Antalné adományként vett át. Köszönet azon szülőknek és családoknak, 

azon cégeknek és intézményeknek, akik támogatták a rendezvényt! 

Külön köszönet illeti a szervezőket, akik a következők voltak: Dr. Ozsváth Gyuláné, Monori 

József Ferencné, Szabolcsi Ildikó, Derzsi Vera. Ozsváth Kálmán, Balla Barbara. 

 

 
 

 
 

 

Videó iskolánkról a világhálón - Számítógépek pályázati úton 

Még az óesztendőben került sor egy ünnepélyes eseményre iskolánkban. Professzor Bagdi 

Emőke alapítványa, a Humanitas, az OTP bank támogatásával számítógépeket adott 

iskolánknak, az alsó tagozat munkatársai által írt pályázat alapján. A Középsuli internetes 

portál ekként számolt be az eseményről: 

https://youtu.be/cuZbevMC44A 
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MOZAIK 

Siker a helytörténeti vetélkedőn! 

 Február utolsó napján lezajlott az újpesti középiskolák helytörténeti vetélkedője. A 

megmérettetésnek a Benkő Református Gimnázium adott otthont. Kiváló feladatokat állítottak 

össze a szervezők, jól szervezett volt a verseny. ISKOLÁNK CSAPATA ELSŐ 

HELYEZÉST ÉRT EL!  

A verseny helyezettjei:  I. Károlyi István Gimnázium, II. Könyves Kálmán Gimnázium, III. 

Újpesti Műszaki Szakgimnázium, IV. Újpesti Csokonai Gimnázium. 

Iskolánk győztes csapatának tagjai: Kele Nóra, Szabó Eszter, Lehelvári Laura, Törőcsik 

Máté és Hladony Károly, 10.a osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Dibusz Anikó. 

Gratulálunk! 

 

 
 

 

Bem József Díj 2017 
 

 Óbuda - Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26-án megtartott 

testületi ülésén döntött a  Bem József Díj idei évi odaítéléséről. A díjra a Bem József 

Kuratórium Antos Gábort, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 

történelem - földrajz szakos tanárát javasolta a magyar-lengyel barátság, valamint a 

közös történelmi hagyományok ápolása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként. 
A díjátadó ünnepségre 2017. március 14-én Varsó-Bemowoban kerül sor. Gratulálunk! 

 
 

 


