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KÖSZÖNTŐ 

 

Ó-IÓ-CIÓ-ÁCIÓ-KÁCIÓ-AKÁCIÓ-VAKÁCIÓÓÓÓÓÓÓÓ! 

Ahogy címlapunk is világgá kürtöli, hál’ Istennek megint egy 

tanévvel öregebbek lettünk. Persze a tanévzáró és a 

bizonyítványosztás már kevésbé okoz egyértelműen pozitív 

érzelmi kitöréseket, de végzős diákjaink számára 

mindenképpen lezárul egy korszak: hivatalosan is érettek 

lesznek! 

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak 

néhány távozó kollégának az újság készítésében nyújtott 

segítségéért, már csak azért is, mert az egyelőre gyérebb 

számú gimis munkatársak fájón hiányozni fognak. Tehát: 

köszönöm a könyvajánlókat Kornis Daniellának, a rajzokat, 

cikkeket és a Garfield-képregényeket Bakti Boginak, a 

random cikkeket Nagy Ricsipínek, a tanárinterjúkat a 

nyolcadikból ballagó Tatárka Anginak, valamint az 

aranyköpéseket Demendi Zitának—reméljük, jövőre sem lesz 

gond az utánpótlással! 

Mostani számunkban egy kísérletbe is belevágunk: szeretnénk 

titeket, a suli tanulóit rendszeresen megszólaltatni az iskolai 

mindennapjaitokat érintő témákban. Kezdetben az 

ötödikeseket zaklattuk néhány mini-interjúért, legyen ez a 

bevezető, és ezentúl a ti ötleteikre is támaszkodva várjuk az 

építő jellegű kritikai észrevételeket!  

A megszokott rovatok továbbra is várják olvasóikat: a 

tanárinterjú, az aranyköpések, a horoszkóp és a mozi-rovat 

mellett ezúttal beszámoló olvasható erdei iskolás élményekről 

is! 

És most: tiszta erőből NYÁR! Kívánunk az év közben 

lazsálóknak jó tanulást, mindenki másnak, tanárnak, diáknak 

és egyéb állatfajtának pedig nagyon kellemes pihenést a 

szünetre! 

 SZ.N.H. 



AKTUÁLIS 

 

 

Erdei Tábor 2017, Nagyvisnyó 

6. évfolyam 
 

I. nap (05.08.) 

Reggel 9:00-kor történt az indulás a Horvátcukrászda 

elől. Az első nap programja, a poroszlói ökocentrum 

látogatása volt. Bent rengeteg vízi élőlénnyel, illetve 

kint, vadon élő állatokkal találtuk szemben magunkat. 

Legjobban persze mindenki a játszóházat élvezte. Ezért 

a vízitúra csak a II. helyre került a ranglistán. A 

kilátóban nagyon sok selfie készült. Kb. 17:45-kor 

indultunk el, és kb. 19:30 körül értünk a táborba. Elfoglaltuk a szállást, 

megvacsoráztunk, és a fiúk nem bírták sokáig, így  meg volt az első 

foci meccs is.  

 

II. nap (05.09.) 

Busszal átmentünk Szilvásváradra. Először mindenki igénybe vette 

a pénztárcáját, és elrohant a szuvenír boltokba. Háromnegyed  óra 

vásárlás után, kis vonattal felmentünk a Szalajka-völgybe, és sajnos 

nem tudtunk felmenni az Ősember-barlanghoz, mert le volt zárva. 

Így mindenki kedvére játszhatott a völgyben. Sőt, még egy foltos 

szalamandrával is találkoztak páran. Lesétáltunk a Fátyol-

vízeséshez, ami gyönyörű volt, és a kívánság tóba is hajított Márta 

néni, szerencsénkre egy 100-ast. Lefelé sétálva, még megcsodáltunk 

egy székely szobrot is. Majd jött a legizgalmasabb rész, a Bobozás. A-

sok, B-sek, C-sek és Anna néni is elment legalább egy körre. Talán ezt 

a programot élvezte a legjobban az évfolyam. Délután játékos 

vetélkedővel készültek a tanárok. Volt, hogy áriázva, vagy esetleg 

heavy-metalba kellett elénekelni a csapatoknak, gyerekdalokat. Este 

szintén volt még egy foci meccs.  

4 

 



AKTUÁLIS 

 

 

 

III. nap (05.10.) 

Ezen a napon is visszamentünk Szilvásváradra, de 

ezennel megmászni a Milleneumi kilátót. Nehezen 

vette a fele évfolyam az akadályokat, de végül 

mindenkinek sikerült felmásznia a meredek hegyen. 

Amikor lementünk, sok-sok osztálykép készült. 

Vacsora előtt, B-sek és C-sek, röplabdáztak vegyes 

csapatokban. Minimum 10 meccset lejátszottak a két 

osztály tagjai, ha nem többet, Anna néni segítségével, aki fújta a 

meccseket. Ezt a vacsora után, már csak poénból sikerült 

megvalósítani. Este lettek kihirdetve a versenyek eredményei. A 

röplabdások, külön elismerést kaptak, a tanárok jóvoltából. 

Mindenkinek Gratulálunk! 

IV. nap (05.11.) 

Az utolsó napon, ellátogattunk az Egri Várba. Egy ismeretterjesztő 

kiállításon, és szoborteremben vettek részt a 6.-osok. Ezután az A és C, 

illetve a B meg lett bontva így két csoportra. Ekkor még a kazamata 

egy részét jártuk be. Délben a Gárdonyi Géza Gimnázium menzáján 

ebédeltünk, és egy jót fagyiztunk a sétáló utcán. Végül kb.15:00-kor 

elindultak Pestre az osztályok. Nagyon jó volt a közösség, és a 

programok, így nagyon jól sikerült tábor!  

 

 

 

 

 

 

 

Vályi-Nagy Dóra, 6.b
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AKTUÁLIS 

 

LEZAJLOTT A KERÜLETI NÉPDALÉNEKLŐ VERSENY2017.04.28-ÁN. A HELYSZÍN A 

PÉCSI SEBESTYÉN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLA VOLT. 

A károlyisok eredményei 

 

ARANY MINŐSÍTÉST KAPTAK: 

 

Szólóének kategóriában 

– Varga Szófia Léna 1.a 

– Horváth Kata 1.c 

– Prekup Vilmos 2.b 

– Biró Alexa 4.b 

 

Csoportos ének kategóriában 
– A 2.c csoportja: Dombovári Kata, Papp Laura, Tatárka Mária 

– A 3.c csoportja: Baróti Lilla, Kun Alexa, Páncsity Panna, Pordán Kitti 

– A 4.d csoportja: Bori Boglárka, Hladony Kornélia, Hollós Mirjam, Kovács Fanni 

Noémi, Sándor Kinga, Sütő Emese  

 

EZÜST MINŐSÍTÉST KAPTAK: 

– Kovács Szilvia 3.a (szólóban) 
– Az 1.a csoportja: Melnicsok Alex, Suki Korina, Szabó Dorina, 

Varga Máté 
– A 4.c csoportja: Dombovári Eszter, Retzer Regina, Szauter Eszter 

 

BRONZ MINŐSÍTÉST KAPTAK: 
– Az 1.c csoportja: Baróti Bence, Drávucz Milán, Sándor András, Tiszavölgyi Bence 

Felkészítők voltak: Garamszegi Anett, Nagy Hajnal, Monori Karina, Fehérné Papp Ágnes, 

Dévai Anikó, Tari Magdolna 

és Antal Gáborné  Géczi Beáta 

 

GRATULÁLUNK! 
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 AKTUÁLIS 

 

  LÁTOGATÁS AZ ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁRBAN 

 

Iskolánk Könyvmoly szakkörének érdeklődő tagjai különleges foglalkozáson 

vettek részt 2017. ápr. 20-án az OSZK-ban. Dacoltunk a bolondos, nagyon hideg 

és esős áprilisi időjárással, kitartóan baktattunk fel a Budai Várba.  Jólesett a 

könyvtár melege és a barátságos fogadtatás. A tárlatvezető múzeumpedagógus 

röviden megismertetett minket az OSZK történetével, bár ebből már sokat 

tudtunk, mivel a molyos szakkörön már beszéltünk erről. Majd elindultunk az 

ismeretlen mélységbe, a föld alá, ami valójában a könyvtár 2. szintje volt.  Itt 

találhatóak a restaurátorok műhelyei és számos raktári részleg. Látogatásunk 

során bepillantást nyerhettünk abba, hogy hogyan keltik életre a sérült, koszos, 

papírhiányos, szinte használhatatlan állapotú könyveket a könyvrestaurátorok. 

Először tájékoztató posztereken végignéztük a restaurálás folyamatának lépéseit 

és eszközeit. Ezután magunk is restaurátor-tanoncokká válhattunk, papírt 

fehérítettünk vízben (ez a papírmosás), préselhettünk százéves présgépen, 

vághattunk az ember nagyságú lemezollóval, papírpépből papírt merítettünk. A 

nap folyamán többször is kézbe vehettünk többszázéves könyveket, állapotukból 

megpróbáltuk kikövetkeztetni korukat. Ezen a napon még egy szakma fortélyait 

leshettük el. Belekóstoltunk a könyvkötés mesterségébe. Csodaszép füzeteket 

fűztünk, varrtunk, ragasztottunk, kötöttünk, majd magunkkal vihettük az 

elkészült alkotásokat. Kíváncsian várjuk a következő izgalmas könyvmolyos 

programot akár itt az OSZK-ban, akár egy másik könyvtárban! 

 

A Könyvmoly szakkör tagjai 

 

 
                                                                    7 



AKTUÁLIS 

 

KÁROLYI GALÉRIA 

Április 27-én ismét kiállítást nyitott az Újpesti Károlyi István Általános Iskola 

és Gimnázium Károlyi Galériája. Az úgynevezett diorámákban a régi újpesti 

világ elevenedik meg kicsiben. Tizenegy alkotóművész munkáit állították ki, a 

legtöbb mű esetében nagyítóra volt szükség a részletek meglátásához. A Magyar 

Miniatűr Műhely alkotásaiban május 25-ig  gyönyörködhettünk.  A megnyitóról 

meséljenek Kerekes György fotói! 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

 

INTERJÚ SÁRKÁNY ANNA TANÁRNŐVEL 

 

Az ország melyik részén született és nevelkedett? 

Ilyen szempontból nem vagyok egy nagy világjáró: itt születtem, Újpesten, 

abban a szülőotthonban, amit néhány éve bezártak. Nagyon boldog 

gyermekkorom volt, izgalmas időszak, mert olyan házban laktam, amit bontásra 

ítéltek a környéken épülő lakótelep miatt. Izgalmas játszótér volt, tele 

mindenféle limlommal és építkezéshez használt szerszámmal, ami jó buli volt a 

kalandvágyó gyerekeknek. Beszöktünk az építkezési területre, a bontásnál 

rengeteg kincset találtunk, gittet csórtunk és azzal csatáztunk: a csapatok a 

sóderdombok mögül mértek csapást az ellenségre. Máskor csak lefutottunk vagy 

leszaltóztunk a hatalmas homokhalmokról. Ezek mind borzasztóan veszélyes 

dolgok voltak, de mégis nagyon szórakoztató időszakát jelentették az életemnek. 

Akkoriban épült a mostani tesi tagozatos iskola, úgyhogy negyedikben 

átiratkoztam  oda. Szerettem a sulit, és nagyon jól éreztem magam ott.  Úgyhogy 

lakótelepi gyereknek klassz volt lenni. Mindig lejöhettünk, játszhattunk, nem 

láttak minket a szülők, oda mentünk, ahova akartunk.  

 

Van olyan kedves emléke a helyről, amit esetleg kiemelne?  

Minden évben versenyeztünk a diákolimpián—akkor már megvolt a Szilágyi úti 

atlétikai stadion—arról csak jó emlékeim vannak. A másik szép emlékem is az 

atlétikához kötődik, ugyan nem újpesti helyszínhez. A mostani Tesco helyén 

volt a hajógyár atlétikai pályája, ahova gyakran kijártam edzeni, ide is rengeteg 

boldog emlékem köthető. 

 

Mi volt a gyerekkori álma?  
Volt sok. Először akrobata szerettem volna lenni, de nem az a fajta, aki csak 

tartja az embereket, hanem artista, jobban mondva légtornász. Aztán szerettem 

volna tűzoltó lenni, mert egyszer láttam a tévében egy önkéntes gyermektűzoltó 

csapatversenyt. Végül is tűzoltó nem lettem, de egyszer nyertem egy önkéntes 

tűzoltóversenyt—erre az eredményre nagyon büszke vagyok. A lángot ugyan 

nem sikerült eloltani, viszont én értem oda a leghamarabb! Aztán szerettem 

volna állatorvos lenni, majd orvos, de a számításaimat mindig keresztülhúzta a 

fizika.   

 

Mire nem sajnálja az időt?  

Olvasásra, gyöngyfűzésre és barátokra. Igazából bármi szóba jöhet, akár a 

munka is—csak nehogy főzés vagy vasalás legyen. 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

Ha már így szóba jött az olvasás, tudna ajánlani jó könyvet a diákoknak? 
Rejtő Jenő műveit nagyon tudom ajánlani! A rengeteg könyv közül, amit eddig 

olvastam, ami igazán megfogott és a kedvencemmé vált, az a 22-es csapdája 

Hellertől—bár az inkább a gimis korosztálynak való. Meg persze 

biológiatanárként ajánlom a Durell-könyveket, és a Ne féljünk a farkastól-t.  

 

Hogyan lett tanár? 

Szerintem ez a természetemből adódik. Mindig szerettem egy kicsit okoskodni, 

közösségben lenni, és meglepő módon iskolába is szerettem járni. Emellett a 

sport mindig is szerves része volt az életemnek, így hát magától adódott, hogy 

amikor eljött az ideje, akkor a biológia mellé a testnevelést vettem fel.  

 

Melyik elért eredményére a legbüszkébb? 

Azt hiszem arra, amikor a barátnőmmel az amatőr országos strandröplabda 

bajnokságon harmadikok lettünk. A Balatonnál rendezték, és nem egységes, 

hanem több állomásból álló kiesős verseny volt. A legtöbb ponttal bíró csapat 

mehetett mindig tovább, és a legjobb tíz páros jutott az elődöntőbe. A másik 

pedig egy egyéni siker, a '98-as pesti maraton teljesítése.  

 

Hova menne szívesen nyaralni?  
Mindenhová, de azt hiszem főleg olyan helyre, ahol lehetséges a hegymászás. 

Vagy egy röplabdás társasággal bármelyik olyan strandra a világon, ahol egész 

nyáron strandröpizni lehetne. Tehát fontos a hegység, de a víz és a homok is! 

 

Gyűjt valamit?  
Már nem igazán. Gyerekként sok mindent gyűjtöttem: naptárakat, 

sörösdobozokat, ugyanis akkoriban még nagy szám volt a nyugati termék az 

országban. Gyűjtöttem még szappanos dobozokat és dezodoros flakonokat. De a 

legfontosabb gyűjteményemet nagyon régi képeslapok alkották. Volt olyan 

közöttük, amiket a frontról küldtek haza, de még 1906-ból őrzött lapok is 

megmaradtak a családunk tulajdonában! De most már semmit sem gyűjtök.  

 

Mit üzen a diákoknak? 
Hm, ez jó kérdés... erre valami frappánsat kellene mondanom. Talán azt, hogy 

soha ne felejtsenek el sportolni és játszani! Ezek olyan tevékenységek, 

melyeknek során egész életre szóló barátságok köthetők.  

 
Tatárka Angelina, 8.b 
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MINI-INTERJÚK 
 

Vége a tanévnek! 
 

Ismét elrepült egy év, amely a ballagó osztályokon kívül az ötödikesek számára 

volt meghatározó, hiszen elhagyva megszokott osztályukat és tanító nénijüket, 

komoly felső tagozatosok lettek! Őket kérdeztük tapasztalataikról. 

 

 

Kérdések: 

1.   Mi volt a legnagyobb változás az alsó tagozatos élethez képest? 

2. Mi az, ami a legjobban tetszik a felső tagozaton? 

3. Milyen szakkörön vennél részt szívesen, ha indulna? 

4.   Melyik a kedvenc tantárgyad, és miért? 

5.   Ha tehetnéd, mit változtatnál meg a felső tagozaton?  

 

 

Andó Nikolett, 5.a 

1.   A könnyebb órák. 

2.   Az, hogy nem egy tanár tanít mindent, hanem több, ezért színesebb a 

tanulás. Az, hogy szabadabb, és könnyebb megismerni az évfolyamtársakat. 

3.   Filmezés, videózás, vágás. 

4.   Történelem, mert nagyon érdekes, jól tanít a tanár és a tananyag is nagyon 

izgalmas. 

5.   A menzás kaját lecserélném helyben főzött meleg ételre, szerintem így 

sokkal finomabb lenne.  

 
 

Nagy Réka, 5.c: 

1.   A tanárok. 

2.   A nagyobb szabadság. 

3.   A színjátszás. 

4.   A töri. Érdekel, és nagyon gyorsan megtanulom. 

5.  A dolgozatok sűrűségén, szerintem túl sok! 

 
 

 

 

12 



MINI-INTERJÚK 
 

 
Pál Viktória, 5.b 

 

1.   A sokkal könnyebb órák. 

2.   Az, hogy nem figyelnek ránk olyan nagyon a tanárok szünetekben is. 

3.   Főzőszakkör! 

4.   Történelem. A tanárom tanítási módszere miatt, meg a tananyag is nagyon 

érdekel. 

5.   Azt, hogy húszpercesek legyenek az órák! 

 

 
 

 

Magyar Emma, 5.b 

 
1.   A tanárok, az, hogy sokkal többen vannak. 

2.   Sokkal szabadabbak vagyunk. 

3.   Valamilyen jó sportszakkör. 

4.   Tesi, mert sok jó dolgot csinálunk és sokat játszunk is! 

5.   Bevezetném, hogy senki ne vegye elő a telefonját, és jobban figyeljenek a 

tanárokra. Meg jobb kaját szeretnék a menzán. 
 

 

 
 

Bálint Laura, 5.c 

 

1.   A tanárok és az engedelmesség. 

2.   Az, hogy megkérdezés nélkül is kimehetünk az udvarra vagy a büfébe. 

3.   Sportolni szeretnék. 

4.   A töri, mert nagyon jó a tanár és izgalmas az ókor. 

5.   Nagyon szeretnék sulirádiót, szerintem akkor az összes diák vidámabb 

lenne! 
 

 

 

 

 

 

 

Varga Eszter Sára, 5.b 
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ÍGY ÍRTOK TI! 

 
Álarc mögött 

4. rész 

 

Mindjárt végem. A szívem a torkomban dobog, de már nem sokáig. Még nem is 

találkoztam Theresával de máris alulról szagolom az ibolyát. 

 ,,El kell tűnnöm innen.” A teleportálás eddig még soha nem sikerült, ráadásul 

az éles helyzetekben a platsformon kívül még ami ment, azt se tudtam. De a 

vágy, hogy éljek. Hiszen ott a többi szerencsétlen, akik az én hülyeségem miatt 

fognak meghalni… Egy próbát megért. Végül így is úgyis végem vagy nem? Na 

lássuk. 

Ekkor hirtelen egy villanás, egy éles fájdalom (majdnem otthagytam a karom), 

de sikerült. Még élek!  

És amikor már azt hittem, hogy a kígyófejű póknál rosszabb már nem lehet 

rájöttem, hogy kihez is jöttem eredetileg. Mellesleg otthon Whastrianban azt 

mondták, hogy a teleportálásnál, ha nincs kijelölt úti cél, akkor oda kerülünk, 

ahova a leginkább menni szeretnénk… Nos, szerintem itt valami tévedés van, 

ugyanis előbb megyek vissza a kígyófészekbe, mint hogy szemtől szembe álljak 

a nővéremmel. 

Egy gúnyos vigyor, hangos taps és hallgathatom, a lekezelő monológját mielőtt 

megöl. 

- Jé, már megúszod egy sebhellyel a teleportálást. Gratulálok! Rég 

találkoztunk Samanta.  

A nevemen szólított. Ez baj. 

- Látom a kis barátnőd fuvarozott, de ő már nem éli meg a holnapot. 

- Úrnőm! - ,,Már megint ez a dög. Pedig reméltem, hogy többet nem látom. 

Bele kell írnom a végrendeletembe, hogy otthon a szobámból nyírják ki az 

összes pókot.”- kint… tűz….. hamar… A katonák java odaveszett. 

Na ez viszont lehet, hogy én voltam. Amikor meghallottam, hogy nála van 

Wanda elpattant bennem néhány ideg. 

A gondolatmenetem alatt Theresa elkapta a torkomat és a falhoz szorított. 

 

- Tudom, hogy te voltál te álnok! Megbánod még, hogy megszülettél, te és 

a barátaid is. 

Ekkor eszembe jutott az az éj. A tűz. A síró gyerekek a sikító emberek. D e nem 

hiszem, hogy véletlen volt. Ha nem jövök ide és tartom meg a láncot, akkor már 

mindenki halott lenne. Elszúrtam. Nagyon.  
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ÍGY ÍRTOK TI! 
 

 

De még élek. Igaz lassan félholtan, de még élek. Még vannak akik Whastrianból 

élnek. És amíg én élek és ők élnek addig még helyrehozhatom. Ugyan még 

mindig nem értem, hogy az növény miért engem választott, hiszen Wanda 

nélkül még a pótvizsgákon se mentem volna át. Ilyen szempontból a 

nővéremnek igaza van. De a kő őrzése nem egy, élő feladata. Mert 

Whastrianban sem egy valaki él. 

 Ekkor megcsillant a falon lévő széttört tükörnek a szilánkja. Theresa már 

arra készült, hogy egy fénycsóvával végez velem, amikor ijadtemben 

felkaptam a szilánkot és hozzávágtam. (Hasznos tipp: a kezet nem kell 

megidézni.) Ekkor a szilánk belefúródott a mellkasába, majd szétporladt és 

eltűnt.  

Még fel sem ocsúdtam amikor már Wanda szólongatott. 

- Samanta! Samanta élsz még? Haza kéne menni, mert a sziget mindjárt 

megsemmisül.  

- Menj csak én maradok, de figyelj! 

- Igen? 

- Rád bízhatnám ezt? - leakasztottam a láncom mert megértettem. Nem 

egyedül kell vigyáznom rá és még van pár elintézetlen ügyem. – 

Vigyáznál rá egy kicsit? Nekem még dolgom van. 

- Jó, de ugye nem… 

- Mi? Nem, nehogy azt hidd nem leszek öngyilkos csak hát mégsem 

tűnhetek el csak úgy… 

- De visszajössz ugye? 

- Persze, amint itt végeztem. 

 

 

 (Folytatása következik.) 
 

 

Salvador-Neto Perla, 7.c 
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KÖNYVMOLYKÉPZŐ 

 
Anna és a francia csók 

 
A könyv tartalma: 

 Anna nagy várakozással tekint végzős évének kezdete elé atlantai 

középiskolájában, ahol van egy remek munkája, egy hűséges legjobb barátnője, 

és egy alakulófélben levő, ígéretesnek tűnő kapcsolata. Így aztán eléggé 

elkeseredik amiatt, hogy Párizsba kell költöznie egy bentlakásos iskolába – 

egészen addig, amíg ott nem találkozik Étienne St. Clairrel, aki okos, sármos, 

gyönyörű, szóval tökéletes… lenne, ha nem volna foglalt. De a Fények 

Városában a vágyak valahogy mindig utat törnek maguknak. Vajon a szerelmes 

majdnem-ek éve a hőn óhajtott francia csókkal ér véget? Stephanie Perkins a 

romantikus feszültséget mindvégig sistergőn, a vonzalmat pedig magas hőfokon 

tartja debütáló regényében, amely garantáltan megbizserget minket a fejünk 

búbjától a lábujjainkig és megolvasztja a szívünket. 

Tudni kell, hogy mielőtt a kezembe vettem volna ezt a történetet, számtalanszor 

szembetalálkoztam a könyvvel. Akármelyik könyvesboltba léptem be, a végén 

mindig megakadt rajta a szemem, de még a buszon is megláttam egy lány 

kezében. Ez ment úgy egy hónapig. Valamiért nem igazán fogott meg a borítója, 

ezért nem keltette fel az érdeklődésemet, és akkoriban inkább fantasy-ket 

olvastam. Azonban egy nap, mikor már elegem lett, fogtam magam, és 

beszereztem. Egyetlen este alatt kiolvastam, ami mondjuk nem olyan nagy 

újdonság, előfordult már párszor, de ezt konkrétan egy ültő helyemben izgultam 

végig. Szomjas voltam, mosdóba kellett mennem, és a végére már kicsit 

megfájdult a szemem, de nem érdekelt, egyszerűen annyira magával ragadott a 

történet, hogy nem tudtam, nem akartam letenni. Észre se vettem és már a 

Köszönetnyilvánításnál tartottam. 

Szóval, a főszereplő (ahogy azt a cím is mutatja) Anna, akit a nemrég sikeressé 

vált, íróként dolgozó apja Párizsba küld, hogy ott fejezze be gimnáziumi 

tanulmányait. Ő persze nem akarja otthagyni az egész jól alakuló életét, de nem 

tud mit tenni. Ugyan „nyavalyog” egy kicsit emiatt, ám szerencsére az írónő 

nem esett túlzásba a nyafogással, már csak ezért is egy hatalmas ölelést küldök 

neki. Tehát Anna épp a megfelelő mennyiségű drámával kezeli a helyzetet, de 

persze minden kezdet nehéz. A kollégiumi szobájában szomorkodik, mikor a 

szomszédja, Meredith a „megmentésére” siet. Anna így ismerkedik meg leendő 

barátaival; Josh-sal, Rashmival és Étienne St. Clairrel, akit mindenki csak a 

vezetéknevén szólít. 

„(…) francia név, angol akcentus, amerikai iskola. Anna összezavarodott.” 
A fiúval való első találkozásukkor szó szerint egymásba botlanak. Ez nagyjából 

jellemzi is az egész kapcsolatukat. St. Clair vicces, érdeklődő, figyelmes, 

barátságos, kedves és segítőkész. Minden lánynak ilyen pasi kéne, de komolyan,  



KÖNYVMOLYKÉPZŐ 
 

én totál belezúgtam a srácba könyv olvasása közben, egyből ráírtam a legjobb 

barátomra, hogy „Nekem kell, szükségem van egy Étienne St. Clairre!” Már az 

elején látszik, mennyire összeillenek Annával. Imádtam az összes 

párbeszédüket.  

„ -  Na, látod.Batman amerikai. Nem jár az M1-es úton. 
 - Amikor nyaral, akkor igen. 

 - És ki mondja, hogy Batmannek van ideje nyaralni?” 
St. Clair rángatja ki Annát a kollégiumi szobájából várost nézni, amit egyébként 

fantasztikusan körülír az írónő. Még egy ölelést neki! Én egészen eddig a 

könyvig nem voltam túlságosan oda Párizsért, mármint, persze, ha lehetőségem 

lett volna rá, szívesen elmentem volna oda, de azt hittem, hogy csak túl 

felkapott. Viszont ezután már tényleg nagyon el szeretnék menni és a saját 

szememmel látni az Eiffel-tornyot, a Notre-Dome-ot, a Point Zérót (ahol 

majdnem biztos, hogy Étienne-t kívánnám), és muszáj lesz elmennem a 

Shakespeare and company-ba.  

A két főhős annyira hétköznapi, hogy akár az utcán is találkozhatnánk velük. 

Ahogy Anna rajong a mozikért, Étienne pedig löki a történelmi információkat, 

ha akarod, ha nem… Olyan szimpatikusak, már az első fejezetben 

megkedveltem őket. Ugyan néha számomra érthetetlen volt a logikájuk, de a 

végén minden jól alakult, ahogyan arra számítani lehetett. Tipikusan olyan 

könyv, aminek már az elején sejted tudod, mi lesz a vége, és végig drukkolsz 

nekik, izgulsz értük, hogy „na, gyerünk, jöjjetek már össze!”. Ugyanis számtalan 

lehetőségük lett volna rá, természetesen ez akkor és ott sose esett le nekik. Néha 

már kínomban mosolyogtam, a végére pedig kiderült, hogy mindennek úgy 

kellett történnie, ahogy történt. 

„Lehetséges volna, hogy az otthon egy személy, nem pedig egy hely? (…) Sohasem 
tudnám neki elmondani, de igaz. Ez az otthonom. Mi ketten.” 

Hogy ne éljek spoilerrel, de mégse hagyjam említés nélkül a kedvenc 

részeimet… Imádtam, mikor St. Clair részeg, amikor a Luxembourg-kertben 

vannak, ezeken kívül meg úgy kábé az egész könyv. 

„Mi lett volna, ha történik valami? 
– Sssör. Ppppálinka. Ez történt.” 

Összefoglalva, ez egy ilyen csajos, nyálas, szivárványosan romantikus, 

szórakoztató, vicces, imádnivaló történet. Eszméletlenül örülök neki, hogy végre 

a kezembe vettem ezt a könyvet, mert számomra nagy élmény volt kiolvasni. 

„Titkosan szeretlek, ahogy a bünös dolgokat; akár a lélek az árnyat.” 
 

Kornis Daniella, 12.b 
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AZ ÉJSZAKAI FOCI 
 
Lehet ennél nagyszerűbb szórakozás? Cikkünkben egy veterán kapussal, 
Nagy Richárddal készítettünk rövid interjút. Richárd gimnáziumi pályafutása 
alatt mind a négy éjszakai focin részt vett, ezeken sok góltól mentette meg 
a csapatát, és nagyszerű teljesítményüknek köszönhetően a négy év alatt 
két bronzérmet sikerült szerezniük. 
 Az eseményt most is feszült figyelem övezi: „Az előző napokban kézzel 
tapintható a feszültség. A résztvevők az informatika terem előtt kihelyezett 
listán mérik fel az ellenfelek ütőképességét.” – mondta a veterán kapus 
lapunknak az egyik szünetben. „Az igazi izgalom azonban az este. Antos 
tanár úr 22.00 kor engedi be az embereket. Általában már 21.30 körül 
kezdenek gyülekezni a játékosok” Az igazi izgalom a beengedés utáni 
készülődés. Az emberek az öltözés után rövid bemelegítőt tartanak. A 
meccsek sorrendjét az ajtón találjuk, és az első fél órában nem lehet közel 
férni, hiszen mindenki az esélyeket latolgatja. „Amikor elkezdődik az első 
meccs, kitör mindenkin a futball-láz. Szurkolnak a csapatoknak az éppen 
nem játszók. Amikor az ember először lép pályára csodálatos érzés.” Nagy 
Richárdot élete első meccséről kérdeztük: „Úgy emlékszem mintha tegnap 
lett volna. Az első percben kaptam egy óriási potyagólt. Nagyon rossz érzés 
volt. Ekkor két védő odajött és megnyugtattak. Ez után egyenlítettünk, majd 
kaptunk három gólt.” Lehetett volna több is, ha nincsen hátul egy biztos 
kapus. Az akkori 9. évfolyam 1-ese állta a sarat, és az első félidőben több 
bravúrt bemutatva őrizte csapata hálóját. „Ezután jött az álom. A csapat gólt 
gólra halmozva 6-4-re nyerte meg a meccset. Nem is hittük el. Óriási 
teljesítmény volt.” Az éjszakai foci mindig nagy látogatottságnak örvend, és 
nagyszerű program. „Mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt a következő 
versenyeken, szurkolóként és játékosként is!”- tette hozzá Nagy. Cikkünk 
ezzel zárul, lapunk is bátorít mindenkit, hogy mind játékosként mind 
szurkolóként vegyen részt az eseményen 

Nagy Richárd, 12.b 
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BÚCSÚZÓ 

 
Ez az első és egyben az utolsó cikkem a Padfirkában. Idáig annyit tettem hozzá az újsághoz, hogy az én 

tollamból született meg a PADFIRKA felirat a borítóra, és számról-számra az én javaslatom került a 

Garfield rovatba. Hogy miért ez az utolsó cikkem az újságban? 

Végzős vagyok. Idén ballagok, érettségizek. Négy évvel ezelőtt, mikor Károlyis lettem, azt hittem: „Négy 

év? Az rengeteg! Érettségi? Messze van az még!” Kilencedikben fogalmam sem volt, hogy hova menjek 

az általános iskola után. (Egyébként ez most is így volt, mikor egyetemre kellett jelentkeznem. Az utolsó 

pillanatban beírtam egy egyetemet… Nem akarom leírni az egész élettörténetem, mert az a kutyát sem 

érdekelné. Csak gondoltam leírom, hogy milyen visszagondolni a négy évemre, hogy milyen hamar 

elrepült.  

A gimis éveink alatt sok mindent tanultunk, bár az osztály fele nem tud levelet vagy csekket feladni, de 

azt már tudjuk, hogy Kati néni mindig a ragozott ige, vagy, hogy csak úgy mehetünk ki mosdóba, ha 

előtte elmondjuk: „Darf ich auf die Toalette gehen?”, de sokat megtudtam a sejtlégzésről is, ami az 

elkövetkező nyolcvan évben nagyon fontos lesz számomra… Tudom fejből a másodfokú egyenlet 

megoldó képletét, szóval szerintem semmi gondom nem lesz a nagybetűs ÉLETBEN. De azt is 

megtanultam, hogy az előítéleteim, általában helytelennek bizonyultak. Gólyatáborban, akik nem lopták 

be magukat a szívembe, azokkal most nagyon jóban vagyok, viszont ugyanez igaz fordítva is. Akikkel 

akkor jobb kapcsolatba kerültem, azokkal most nap  mint nap nagyon keveset beszélek, vagy semennyit. 

Viszont volt olyan is, a kivétel erősíti a szabályt alapon, akivel már gólyatáborban jóba lettem, három 

évig barátok voltunk, de a negyedik évre kimutatta a foga fehérjét…  

Megtudtam, hogy állítólag gyerekes vagyok. Gyerekes voltam, vagyok és leszek is. Ki fogom válogatni a 

gumicukrot, és utoljára fogom hagyni a zöldeket, mert azok finomabbak.  Ezredjére is újra fogom olvasni 

Leiner Laura könyveit, és várni fogok a Nagy Márkomra. (#márker) És igen, a négy év nagyon hamar 

elrepült. Kilenc-és tizedikben még naiv voltam, hogy az érettségi még messze van. Későn kezdett csak 

tudatosulni bennem, hogy már csak öt hónap, és nekem érettségiznem kell. Nem fogjuk tudni már 

kikönyörögni, hogy toljuk el egy órával a dolgozatot, vagy nem fogjuk tudni kipuskázni a megoldásokat. 

Nem lesz több április elsejei szívatás, és nagy valószínűséggel olyan sem lesz, hogy bent maradunk a 

teremben kidobósozni.  

A gimnázium meghatározó pillanatokat szerzett nekem: a suli újság, részt vettem a Károlyi Pályázaton, 

volt, hogy nyertem is, ott voltam mindegyik Pódiumon, ugyan csak nézőként, és részt vettem az éjszakai 

sportokon is. Hiányozni fognak a kirándulások, ott az esti bandázások, néhány tanárom is biztosan 

hiányozni fog, akik sokat segítettek nekem; a tizedikes pénteki első óráim, amikor „elég volt”  8.15-re 

beérni; mikor hülyébbnél-hülyébb indokokat találtunk ki, hogy miért késtünk (visszagurult a busz a 

felüljárón, késett a vonat, vagy ami a legjobb volt:  a reptéren lekapcsoltak, mert lejárt a vízumunk) 

Visszagondolva azt nem merném kijelenteni, hogy újra végig csinálnám, vagy végig tudnám csinálni. de 

szép négy év volt!  

 

Bakti Boglárka, 12.a 
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KÉPRIPORT A FÁKLYÁS BALLAGÁSRÓL 
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KÉPRIPORT AZ ALSÓS KÁROLYI-FESZTIVÁLRÓL 
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HAHOTA 
 

ARANYKÖPÉSEK 

Dominik: Boldog nőnapot, Gábor bá’! 

Antos tanár úr: Ennyi? Azt hittem, énekelni is fogsz nekem!  

 

Antos tanár úr: Mennyi a japánok átlagéletkora? 

Matyi: Kétszáz! 

 

Lóránt bácsi: Csukd be az ablakot, nehogy kiszálljon a hangod! 

 
Dancs Zsuzsa néni (játékórán): Én azért csináltatom ezt veletek, 

mert élvezem, hogy szenvedtek. 

 

Lóránt bácsi: Ezt a dalt tudom dánul is. Elénekeljem? 

Osztály: IGEN! 

Lóránt bácsi: Dán dándándán dán dá’ dán… 

 

Lóránt bácsi: Hányszor mondtad ebben a feleletben, hogy nem 

tudom? 

Dominik: Nem tudom… 

 

Hajni néni íjászaton: A telitalálat titka, hogy odaképzeled a céltábla 

elé kedvenc tanárodat. . . éééés lősz!  

 

Valaki: A növény zárvatermelő… 

 

Lili: Ez szőke szemű! 

 

Anna néni: A drog felborítja a tüdő működését és elfoglalja a levegő 

helyét. 

Dóri: Akkor inkább nem drogozok! 
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Antos tanár úr: Miket építenél, ha te lennél a miniszterelnök? 

Rómeó: Sok temetőt. Sokan halnak meg! 

 

Antos tanár úr: Miért vannak sokan a harmincévesek? 

Lili: Mert akkoriban termékeny volt az időszak! 

 

Antos tanár úr: Az mondjuk elég gáz, ha egy 15 éves srácnak olyan a 

mája, mint egy 30 éves bányásznak! 

 

Csaba bácsi: Kérlek, öltöztesd fel azt a szendvicset, fázik szegény! 

 

Májki: Melyik van messzebb, a Nap vagy Debrecen? Szerintem 

Debrecen, mert azt nem látom! 

 

A 8.c fizikán: Derékszögű merőleges! 

 

Tünde néni: Te úgy taszítod a tudást, mint kínai mosogatórongy a 

vizet! 

 

Tünde néni fizikán: A beesési merőlegest is tessék berajzolni! 

Kristóf (vízszintesre fordított fejjel): Most így rajzoljam be? 

 

Csaba bá’ nevel: Miszi! Szünnyé’ meg! 

 

Lili: Honnan veszi ezeket a poénokat? 

Csaba bá’: Így születtem. 

 

Táblán: „Szomorú lesz.” 

Gabika: Lehet rövidíteni, hogy szomcsi lesz? 

 
Antos tanár úr: Én az egyeseket szoktam dobálni. Jobban koppan! 
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Betti flakonnal megdobta Renit. 

Csaba bá’: Remélem, fájt! 

 

Csaba bá’, mikor a lányok adják körbe egymásnak az innivalót: Add 

ide, majd én odaadom neki. Bár inkább megiszom én, most már elegem 

van! 

 

András bácsi magyaráz: Hát én teljesen hülye vagyok hozzá! Na jó, 

nem teljesen, de hülye vagyok hozzá! 

 

Vani egy diagrammnál: Niki, azt kell nézni, hogy hol a legtöbb a kék! 

 

Anna néni jelentésnél: Jaj de nehezen emelkednek azok a 

fenekecskék! 

 

Vanessza csettint, amikor leesik neki valami. 

Antos tanár úr: Táncolni is fogsz? Marci, pakolj le gyorsan az 

asztalról! 

 

Ádám, miután felállt matekon, hogy a táblához menjen: Tanárnő, 

felállhatok?  
 
András bá’ kommentje sztori közben: Ezt tényleg tudom, rokon! 

 

András bá’: Észnél kell lenni! Ez Magyarország! 

 

Antos tanár úr: A földgáznál mi a gáz? 

 

Marci kémián jelentkezik. 

András bá’: Jó, menjél ki pisilni! 
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Anna néni: Ki emlékszik még egy kistestvére vagy más kisbaba 

reflexére? 

Gabika: Mászás? 

Anna néni: Hát az nem nagyon. 

Mező úr: Tolatás! 

 

Anna néni: Mire jó a térdreflex? 

Gergő: Ha valaki megrúg, visszarúgod! 

Gabika: Bocs, csak reflex volt! 

 
Antos bá’: Vanessza, súgás, egyes! 

Vani: Bocsánat! 

Antos bá’: Nem baj, szívesen adom! 

 

Gergőnek súg Vanessza feleléskor: Van még egy, az sárga…mondom 

SÁRGA! 

Gergő: De nincs itt sárga, csak barna, zöld és kék!! 

 

Mező úr: A víz olvad! 

 

Hajni néni töriórán: Jó étvágyat, Máté! Ne hozzak egy sört is?! 

 

Anikó néni kakukktojás –feladata törin: Melyik nem illik a sorba? 

Ferenc József—Ferenc Ferdinánd—IV. Károly 

Péter: IV. Károly. Ő nem a Ferenc családból származott! 

 

Bianka a tankönyvével vadul agyonver egy poloskát. 

Hajnalka tanárnő: Te ennyire utálod ezt a rovart, vagy a trianoni 

béke zaklatott fel ennyire? 

 

Orsi: A new-yorki tőzsde összement. 
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HAHOTA 
 
Lilla: A Balkán volt a puskagolyós hordó. 

 

Benedek: A legénynek remekelni kellett, hogy mester lehessen. 

 

Marci: Petőfi tagja lett a Tüzek Társaságának. 

 

A kék nyakkendő a kisdobosoké, a piros a nagydobosoké. 

 

Betti: Kádár egy diktaturista! 

 

Vénusz: A Sztálin-szobrot szétpusztították! 

 

Matyi: Lágy diktatúra! 

 

Éva néni: Miben hasonlít az atom és a molekula? 

Gergő: Mind a kettő láthatatlanul kicsi. 

 

Gergő: Az oxigén színtelen, szagtalan, szúrós szagú mérgező gáz. 

 

Kati néni: A Biblia mely részében található A tékozló fiú című 

történet? 

Diák: János evangéliuma 2. kiadás! 

 

Dereglye: A szentté avatott tárgya. 

 

Palló: lepedőszerű, puha, meleg ruha. 

 

Variációk a mondára: 

-egy régi történet, amiről nem tudjuk, hogy igaz-e. 

-azt nevezzük így, ami szájról szájra halad. 
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HAHOTA 
 
Daidalosz féltékenységből megölte unokaöccsét és tanítványát, 

Talószt, a fűrész feltalálóját! 

 

Jázmin: Ki az a hülye, aki jével írja a muszájt?  

Kriszta néni: Például én, mert úgy kell!  

 
Attila: Tanárnő, miért tetszik kidobni az ablakon a poloskát, ahelyett 

hogy lecsapná? 

Hajnalka tanárnő: Egyrészt büdös lesz a kezem, másrészt mi van, ha 

poloskaként reinkarnálódom?! 

 

Anikó: Lórántbátanárúrnak jelentem… 

 

Zsófi: Ez lebélyegezte a parasztokat! 

 

Boti: Megyek, megsétáltatom a májkrémet. 

 

Valaki: Ki súgott? 

Boti: Isten! 

 

Máté: A Gestapo a német télapó! 

 

Zsófi: Rudolf Hitler. 

 

Kata: Fúj a hó! 

 

Krisztina: Ha sárgát eszek, répa leszek. 

 

Dzsenifer: A halak nyálkahártyája csökkenti a súrlódást és a 

tömegközlekedést. 

 

Márió olvas: Van mit aprítani a fejbe. (tejbe). 
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HAHOTA 
 

Marcell: Lajos király Toldi Miklóst elnökké tette. 

 

Máté: Részeges határozó. 

 

Sára: A rozsomák szédítően okos! 

 

Szimónia: a mai Szófia! 

 

A kereszténység törzsfontosságú lett. 

 

A középkorban voltak keresztlovagok.  

 

A 18. században az emberek elkezdtek gondolkodni.  
 

Mentősök érkeznek a suliba. 

Bali: Gyertek ide! Vigyetek el! 

A mentősök elfordulnak. 

Eszti néni: Úgy látszik, Bali túl ronda volt. 

 

Ervin bácsi: Hány isten van? 

Kinga: Öt? 

 

Konor: Bali, de szép ciánzöld telefonod van! 

 

Réka: Az XPeria az nyomogatós? 

 

Misi bácsi: Aki csal, aki puskázik, aki gondolkozik … ja, gondolkodni, 

azt szabad! 

 

Anna néni: Ugye tudjátok, hogy a beszélgetők szponzorálják a 

következő dolgozatot? 
 

 

28 



HAHOTA 
 

 

Lajos bácsi: Mindenki kapcsolja ki a telefont! Murphy törvénye 

szerint most fognak felhívni. 

 

Lilla: Megkérdeztük a testvéremet, hogy mi szeretne lenni, ha nagy 

lesz. Azt válaszolta, hogy öngyilkos. 

 

Ervin bácsi: A bíborosok felszállnak egy repülőre. 

Lala: Pápa repcsi. 

 

Laci: Hamis. 

Mariann néni: Miért? 

Laci: Höm… akkor igaz? 

Mariann néni: Miért? 

 

Anna néni: Mi készül a nyárból (mint fa)? 

Lilla: Ősz. 

 

Konor: Az anyukám nőstény. 

 

Laci: Ervin bácsi elment szülni. 

 

Adrián behozta a kisöccsét. 

Bali: Honnan loptad azt a gyereket? 

 

Robi: Egyszer volt egy irodalom dolgozat. Megkérdezték benne, hogy 

milyen volt a történet. Odaírtam, hogy „szar”. Erre a tanár odaírta, 

hogy „igazad van”. 

 

Lala: A gólya hoz … a bálna visz… 
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HAHOTA 
 

Kecskefarmon 

Gyerek: Jaj! Kecsketejes lett a cipőm! 

A farm vezetője: Nyugi! Lesz még kakis is. 

 

Márta néni: Remélem értelmeset írtál Konor! 

Gergő: Az lehetetlen! Akkor értelmesnek kellene lenned. 

 

Eszti néni:  Woher kommt Alice? 

Gergő: Csodaországból. 

 

Melyik gerinces állat? 

Adrián: A tavikagyló. 

 

Húsvét előtti hétvégén egy állatfarmon voltunk, ahol kis nyulakkal is 

lehetett játszani. A kisebb gyerekek nyúzták a nyulakat. 

Apa megkérdezte: Milyen nyulak ezek? 

Gazda válasza: Túlélők. 

 

Kriszta néni: Napóleon halála a történelem egyik nagy rejtélye. 

Lehet, hogy az ólomtartalmú tapétától lett beteg. 

Patrik: Tapétát evett, vagy ezt hogy?? 

 

Eszti néni: Majd behozom a filmet és lejátszom. 

Bali: Magnón? 

 

Hajni néni: Ugye nem van a kezedben elektromos eszköz? 

Áron: Hajszárító? 

 

Anna néni: Nem! Nem nézünk békapornót! 
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JÁTSZÓDJUNK! 

 
JÁTÉKAJÁNLÓ 

 

 

A kocka népnek: 
Elnézést kérek a ,,kedves közönségtől” de a PlayStation guruknak kedvezek 

most. Ha a családod még nem gyarapodott ilyennel olvasd el ,,A friss levegőt 

szívóknak” részt. 

A március legelején megjelent a Horizon: Zero Dawn nevű játék, de engem 

még most is magával ragad a story. A játékban egy Aloy nevű lányt irányítunk, 

aki egy olyan poszt-apokaliptikus világban él, ahol állatokra hasonlító robotok 

járják a világot, folyamatos veszélyt jelentve a törzsekbe tömörülő emberi 

populációra. 

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy aki még játszott a régi PlayStation-ökön 

bizonyára ismeri a játékot. Hiszen nem túlzás mondani, hogy a platform egyik 

legjobb játéka volt. Viszont most 2017-re megalkották újra, nagy felbontásban, 

hiszen az Activision és a Vicarious Visions gyűjteményében a trilógia 

mindhárom részét megtaláljuk majd. 

  

A friss levegőt is szívóknak: 
Az új innováció az úúúj őrület: Fidget Spinner. Nehéz nem ismerni, ha nem a 

boltba láttad egymás, hegyén-hátán akkor az osztálytársaidnak a kezében ott 

pörgött az a vacak, és még a YouTube is tele van trükkökkel. Ui: Ha minőségit 

akarsz:  Duna Pláza, de ha nem esik le percenként, zsaljál el a sulitól nem 

messzi kínai boltba és vegyél ott. 

 

Amennyiben az ősök száműztek a nagyszülőkhöz, ahol se wifi nincsen, de még 

játék sincsen, ajánlom, hogy tanulj meg snapszerozni, sakkozni, malmozni. 

 

 
Tánczos Lilla, 6.a 
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GYERÜNK A MOZIBA BE! 
 

A galaxis őrzői 2. 
 

Ha nem láttad az előző részt, akkor is feltétlenül nézd meg!!! 

Bár ez a film az első rész folytatása és sokat alapoz az előző részre, 

mégis érdemes megnézni, akkor is, ha nem láttad az első részt. Most 

még jobban megismerkedhetünk a szereplők történetével. A galaxis 

őrzőinek az a feladata, hogy védjék a galaxist a támadásoktól. 

MORDÁLY (egy mutáns mosómedve), az őrzők egyike kristályokat 

lop el egy másik néptől, ezzel magára haragítja őket. ŰRLORDnak, a 

galaxis őrzői vezetőjének feltűnik rég elveszett apja, aki kimenekíti 

MORDÁLYt és társait szorult helyzetéből, és ekkor kezd bonyolódni, 

izgalmassá válni a történet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenkinek ajánlom, aki szereti az izgalmakat és a SCI-FIT! 

 
 

  

 

 
Szántó Zalán, 6.b 
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GYERÜNK A MOZIBA BE! 

 

 
Herczog Jázmin, 6.a 



PROGRAMAJÁNLÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Idén a Fina Masters Világbajnokságnak, fővárosunk Budapest- 
és Balatonfüred ad otthont, amit már 17. alkalommal rendeznek 
meg, szerte a világban. A versenyzők augusztus 07-20-ig, 13 
napon át versenyezhetnek. Két városban, összesen közel 2500 
sportoló fog majd versenyezni. Természetesen magyar 
úszók/úszónők is részt vesznek rajta. Persze, több vízi sportág 
is szerepelni fog a Fina listáján, az úszáson kívül. Magyar 
úszónőnk Hosszú Katinka már nagy felkészültségéről is 
nyilatkozott. 

 
Hajrá Magyarország! 

 
Ha valaki jegyet szeretne rendelni ezen a linken tud venni:  
http://www.eventim.hu/hu/jegyek/17th-fina-world-championships-budapest-

budapest-balatonfuered-167/events.html 
 

 

 

Vályi-Nagy Dóra, 6.b 
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KREATÍV SAROK 

 

  

  

SSzzíívv  ffoorrmmáájjúú    

ffüürrddőőbboommbbaa  kkéésszzííttééss 

  
Hozzávalók:  
200 g étkezési szódabikarbóna 
100 g étkezési citromsav 
150 g étkezési keményítő 
2 ek. kókuszolaj 
Málna illatú illóolaj 
Rózsaszín/piros ételszínezék 
Szív forma 
 
 

Elkészítés: 
 
Először alaposan keverjük el a száraz alapanyagokat, majd 
adjuk hozzá a kókusz olajat, amit szintén jól elkeverünk. Ezután 
következhet az illóolaj, és jöhet még az ételszínezék. Ha már 
úgy érezzük, hogy az állaga kissé hasonlít a gyurmára, akkor 
kezdődhet a formázás. Ha lehetséges a szívformánk 5-6 cm-nél 
ne nagyon legyen mélyebb, ha szilikonos formáról van szó. 
Tehát rakjuk bele az összekevert alapanyagokat, jól 
alakítgassuk a formába, hogy a forma minden pontját kitöltse. 
Végül egy-két perc elteltével kiszedhetjük óvatosan a formából, 
és már is készen vagyunk!  
Ha ajándékba adnánk, egy aranyos kis dobozba 
becsomagolhatjuk. 

 

Vályi-Nagy Dóra, 6.b 
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FALJUNK! 

Nyári hűsítő – fagylalt házilag 

Lassan itt a tanév vége, közeleg a nyár, ezzel együtt a meleg is. Jól esik egy 

kis hűsítő édesség. Ki ne szeretné ilyenkor a fagylaltot? Fagylaltot készíteni 

nem is olyan nagy ördöngösség. Íme néhány otthon is elkészíthető recept! 

Epres banános joghurtfagyi 

Hozzávalók:  - 1/2 kg fagyasztott eper 

- 6 db fagyasztott banán 

- 2,5 dl lecsepegtetett joghurt 

- 1 ek porcukor 

 

Az összes hozzávalót turmixgépbe tesszük és 6-8 perc alatt krémesre 

turmixoljuk. Frissen fogyasztva a legjobb. Ha mélyhűtőbe tesszük, fogyasztás 

előtt hagyjuk 5-10 percig felengedni. 

 

Krémes csokoládéfagylalt 

Hozzávalók:  - 2 tubus cukrozott sűrített tej (4 dl) 

- 2 dl tej 

- 2 dl tejszín 

- 17 dkg 65% kakaótartalmú csokoládé 

- 25 g cukrozatlan kakaó 

- 1 csipet só 

- 4 tk kukoricakeményítő 

- 2 ek hideg víz 

A sűrített tejet, a tejet és a tejszínt közepes lábosban, közepes láng felett 

felforraljuk. Lehúzzuk a tűzről, hozzáadjuk a kis kockákra tört csokoládét és a 

kakaóport és addig keverjük, amíg a csokoládé felolvad, a kakaó pedig 

feloldódik. Hozzákeverjük a sót. A keményítőt kikeverjük a hideg vízzel, majd a 

csokoládés masszához keverjük. Visszatesszük a tűzre és közepes láng felett 5 

percig főzzük, amíg kissé besűrűsödik. Elzárjuk a lángot, hagyjuk a fagyit 

kihűlni, majd mélyhűtőbe tesszük legalább 5 órára. 
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FALJUNK! 

 

Tejberizsfagylalt baracköntettel 

 

Hozzávalók:- 20 dkg rizs     A krémhez: 

- csipet só     - 25 dkg mascarpone 

- 2 evőkanál cukor     - 3 dl habtejszín 

- 2 dl tej     - 1 evőkanál porcukor 

- 2 csomag vaníliás cukor   - 6 evőkanál 

baracklekvár 

- 1 teáskanál citromaroma  

A rizst kevés sós, forró vízzel leöntve előfőzzük 20 percet, majd leszűrjük és a 

tejjel és az ízesítőkkel puhára főzzük. Ezután kihűtjük és a mascarponéval 

összekeverjük, majd a tejszínt a cukorral habbá verjük és lazán belekeverjük. 

Végül dobozokba adagoljuk, baracklekvárral leöntjük a tejszínes rizst és 

lefagyasztjuk. 

 

 

Kellemes hűsölést és jó pihenést a 

nyárra! 

 

 
 

 

                                                                                                                         Tóth Dóra 6.b 
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ÚJABB GONOSZ HOROSZKÓP 

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

Kos 
Temperamentumos vagy, aki nagyon tudja, mit akar: bárkin és bármin keresztülgázolsz, hogy 

elérd a célod. Úttörő típus vagy és a legtöbb emberről azt gondolod, hogy szemét. Gyorsan 

rápirítasz másokra, türelmetlen vagy és megveted az emberek tanácsait. Semmi máshoz nem 

értesz, mint hogy kiboríts mindenkit a környezetedben. Fejjel mész a falnak, viszont nem kell 

félteni, mert kemény a fejed. 

Bika 
Kötnek a földhöz érzelmeid, a karrier, az anyagi jólét, ugyanakkor nagyon kreatív vagy mind 

művészetek, mind vállalkozás terén . Gyakorlatias vagy és kitartó, szokatlan dolgokat 

művelsz, s ezzel fel is hívod magadra a figyelmet, ami nem biztos, hogy minden esetben 

szerencsés. Az eredményeidet sokan irigyelik, de persze senki sem hiszi el neked, hogy 

megdolgoztál értük. Rengeteget dolgozol, a legtöbb ember azt gondolja rólad, hogy egy 

csökönyös, makacs ember vagy. Hirtelen haragú vagy, s beszéd közben hajlamos a 

nyáladzásra és köpködésre: a számodra a világon minden csupán a szemeid előtt lobogó piros 

rongy. 

Ikrek 
Kiváló beszélgető partner vagy, tájékozott az élet minden területén, de mély ismeretekre nem 

teszel szert semmiben. Hajlamos vagy rá, hogy túl sokat várj vissza szinte semmiért. Az 

étteremben hagyott borravalód úgy néz ki, mintha eltévesztetted volna a tizedesvesszőt… Egy 

olcsójános fattyú vagy. Egyetlen jó tulajdonságod a veled született tehetség arra, hogy a 

legnagyobb baklövéseidet is képes legyél úgy tálalni, mintha az lenne a világ legpazarabb 

gondolata, és hogy mindig az a jó és a helyes, amit te csinálsz, vagy gondolsz… Nem, ettől 

még nem leszel népszerű. 

Rák 
Igazi családcentrikus embernek hiszed magad, aki együtt érző és megértő mások 

problémáival, vagyis egy igazi palimadár. .. Te vagy az, aki telebőgi a 100-as papír 

zsebkendő-csomagot egy-egy szappanoperán, de aki mindeközben se lát, se hall, bármi is 

történjék körülötte. Nem vagy az a kimondott vezéregyéniség, inkább amolyan ideális 

beosztott, ezért aztán odahaza, a családon vezeted le az indulataidat és mindig tiéd az utolsó 

szó. Főleg úgy kerülöd a konfliktus helyzeteket, hogy befogod a füled. Szerinted mért épp 

rólatok nevezték el a világ legnyomorultabb betegségét? 

Oroszlán 
Mindig a legjobb akarsz lenni, és ezért mindent meg is teszel, akár tisztességes, akár nem. A 

versengés és persze a vetélytársak eltiprása veled született tulajdonság. Úgy gondolod, hogy 

született vezető vagy. A többiek úgy gondolják, hogy egy idióta vagy. A legtöbb Oroszlán 

erőszakos kötekedő. Hiú vagy és nem bírod elviselni az őszinte kritikát, az arroganciád pedig 

vérforraló. Nem vagy haragtartó, inkább könnyedén túllépsz hirtelen fellobbant haragodon, 

ami legfeljebb csak arra kiváló bizonyíték, hogy mennyire nem vagy képes kordában tartani 

az érzelmeidet. 

Szűz 
A tiéd talán a legkevésbé földies jegy, vagyis még ebben sem tudtál tökéletes lenni. 

Szerinted realisztikusan szemléled az életet de valójában csak reménytelenül földhözragadt 

vagy: te vagy a logikus típus, aki utálja a rendezetlenséget. Akadékoskodó természeted 

kiborítja a barátaidat és munkatársaidat. Munkában pontos és precíz vagy, mint a német 

ipar…hiszen másra sincs igényed és lehetőséged, mint órákig szöszmötölni apró és 

jelentéktelen dolgokkal. A Szüzekből jó politikusok és kerítők lesznek. 



        ÚJABB GONOSZ HOROSZKÓP 

Mérleg 
Általában bírják a dumádat, kevesen vannak, akik a valódi véleményedre is kíváncsiak. 

Szeretsz a felszínen maradni, ami azért van, mert nem szereted a döntéshelyzeteket, és a 

véleménynyilvánítást mások előtt. Nehezen döntöd el, mit is gondolj valamiről, viszont 

kapható vagy bármilyen marhaságra, ha nem a te ötleted. Esélyed egy jó álláshoz vagy a 

meggazdagodáshoz valahol nulla és mínusz ötmillió között… Főnökként nevetséges leszel és 

tutyimutyi, viszont legalább a beosztottaid szeretni fognak, mivel cérnán tudnak rángatni. 

Skorpió 
Titokzatos vagy, csöndes  vagyis tulajdonképpen sunyin ravasz és cseppet sem megbízható. 

Nem szeretsz reflektorfényben lenni, inkább a háttérből mozgatod a szálakat. A csúcsot azért 

fogod elérni, mert egy gramm erkölcs nem sok, annyi nem szorult beléd… Veled nem 

fordulhat elő, hogy többször ugyanabba a hibába esel, mert figyelemmel kíséred, mint esnek 

pofára embertársaid. Szólni persze egyiküknek se szoktál, legfeljebb utólag, és csak akkor, ha 

kikérik a véleményed. Nem szereted, ha beledumálnak a dolgodba, ugyanakkor nem vagy egy 

kimondott vezéregér sem. 

Nyilas 
Te vagy az az ember, akit ha valaki véletlenül a barátjának nevez, még idős korodra sem 

szállsz le róla, és levakarhatatlan kullancsként lógsz a nyakán. Barátaid bármikor 

kopogtathatnak az ajtódon, mindig örömmel fogadod őket (kivéve, ha otthon találnak).Mindig 

kész vagy ismereteid bővítésére, látóköröd kiszélesítésére, tapasztalatok szerzésére. Ha 

valahogy pénzhez jutsz 100%, hogy a nap végére nem marad belőle semmi, de még értelmes 

cuccot sem vettél. 

Bak 
 Saját árnyékodból nehezen tudsz kilépni: ha jobban utánagondolsz tulajdonképpen saját 

magadnak is keresztbeteszel. A többi emberrel szemben pesszimista vagy, és bizalmatlan, 

mindig mindenkit vizsgáztatsz, ezért aztán ne is csodálkozz azon, hogy az emberi 

kapcsolataid egyike sem éppen sikertörténet. A Bak jegyűek kitartóak, céltudatosak és 

megvesztegethetetlenek – az ilyennek csak az amcsi filmekben terem babér. Munkamániás 

törtető vagy, számodra minden a karrier, az előrejutás. Alapvetően egy értéktelen, ügyeskedő 

kis trágya vagy. 

Vízöntő 
Egy álomvilágban élsz, és végtelenül naiv vagy, mint egy csecsemő. 

A nap minden órájában igényled a szeretetet, mint egy csecsemő, és ha nem kapod meg, 

ordítasz, és törsz-zúzol. A számodra ideális hely, ahol egész nap járathatod a szádat, és 

gyakorlatilag semmit se kell csinálnod. Rengeteget hazudozol, ráadásul mindig ugyanazokat a 

hibákat követed el, mert annyira átkozottul ostoba vagy. Mindenki azt gondolja rólad, hogy 

elfuserált egy alak vagy és utálják a pofádat. 

 Halak 
Könnyen befolyásolható vagy, de csak a nálad erősebb akaratú emberek által… persze 

minden ismerősöd ilyen. Neked rendkívül csekély a befolyásod a barátaidra, ismerőseidre és 

az emberek kikérik maguknak állandó erőfitogtatásodat. Nehezen nyílsz meg az emberek 

előtt, ami kiismerhetetlenné és ez által rendkívül ellenszenvessé tesz. Sokszor önmagaddal se 

vagy tisztában. Te vagy a klasszikus ,,meg nem értett ember”, ami tovább vágja alattad a fát. 

Segítőkészséged alapja ugyan merő jóindulat, azonban a legtöbb esetben olyan vagy, mint az 

elefánt a porcelánboltban. Mivel azonban ezt az emberek nem tudják megérteni, és még 

kevésbé tolerálni, így előbb-utóbb magadba húzódsz, mint a csiga és próbálsz még annál is 

kisebb és jelentéktelenebb lenni, mint amilyen valójában vagy. 

                                                         Tánczos Lilla, 6.a 



MOZAIK 

 
Martinák Emese Újpest kiváló tanulója! 

 

Nyolcadik évfolyamos tanulónk, Emese, a Városházán vehette át a kitüntetést. Az 

elismerésben mindössze öt újpesti tanuló részesült idén. Gratulálunk, és további sikereket 

kívánunk! 

 
 

 

Ragyogó siker az újpesti diákolimpián! 

 

A Kihívás napja alkalmából került sor az újpesti főtéren a kerületi diákolimpia 

eredményhirdetésére. Iskolánk tanulói a rangos negyedik helyet szerezték meg, néhány 

ponttal lecsúszva a dobogóról. 

Gratulálunk a felkészítő pedagógusoknak és az eredményes sportoló diákoknak is! 

 
 

 

Siker a BENDEGÚZ internetes tanulmányi versenyen! 

 

Bendegúz tudásbajnokság – eredményhirdetés 
Alsós tanulóink évek óta lelkesen vesznek részt a Bendegúz levelező versenyeken. 

Az idei évben iskolánk tizenhét alsós tanulója, huszonhat tárgyból indult a BENDEGÚZ 

TUDÁSBAJNOKSÁG levelezős, internetes tanulmányi versenyében. 

A megyei döntő legjobb eredményei a következők voltak: 

I. helyezettek: 
Karasszon Ahmed 1.a osztály, irodalom-szövegértés 

Kaszab Enikő 2.c osztály, környezetismeret 

Kaszab Nándor 4.c osztály, környezetismeret 

 
 

 

Semsey-park avató 

 

Május 5-én volt az iskolánk mellett található, a közelmúltban gyönyörűen felújított 

Semsey-park átadása. 13.00-tól károlyis gyerekek léptek fel. A 2.b zászlós táncát, a 3.b 

hamburger-táncát, valamint a 4.d Cirkusz c. produkcióját láthatta, aki arra járt! 
 
 

 

 


