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KÖSZÖNTŐ
A tél az idén makacsul ragaszkodott hozzánk, de reméljük, a megjelenés idején
már tombol a valódi tavasz! Ráadásul a húsvét is érkezik, és hozza magával a
várva várt szünetet! Mivel szerkesztőségünk nem tűrheti, hogy akár erre a kis
időre is olvasnivaló nélkül maradj, végre kezedbe foghatod népszerű újságunk
húsvéti számát. Mondhatnám, a nyuszi hozza a csoki mellé !
Rég túl vagyunk már a féléven, de mégis fontosnak tartottuk kiemelni azokat a
tanulókat, akik remekül teljesítettek az első félév folyamán. Igazán büszkék
lehetünk rájuk, a kiváló eredményeken túl a legtöbben tantárgyi vagy egyéb
dicséretben is részesültek. Eseményekben sem volt hiány kora tavasszal,
természetesen minderről tájékoztatjuk olvasóinkat!
A megszokott rovatok továbbra is várják rajongóikat: a Tanárinterjú rovatban
ezúttal a testnevelés szekció két jeles tagja képviselteti magát Kisné Zámbó Éva
és Erdei Norbert személyében. Ezen kívül beszámolót olvashattok a nemrég
lezajlott rendhagyó március 15-i ünnepségekről, és képriportot láthattok a
sikeres Károlyi fesztiválról is. Az aranyköpések száma örvendetesen nőtt az
előző lapszám óta: ezúttal hét oldal! Gyűjtsetek!
Az újság elolvasása után reméljük, elrepül a tavaszi fáradtság, és újult erővel
vágtok neki a TANULÁSNAK! Gyerünk-gyerünk, már csak két hónap, azaz
látszik az alagút vége. Mindenkinek nagyon kellemes húsvéti ünnepeket, jó
olvasást kívánunk, a 12. osztályoknak pedig sok erőt a véghajrához!

SZ.N.H.
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LENGYEL-MAGYAR NAP
Egy ezer éves barátság újjászületése – Száz éves a modern lengyel állam címmel zajlott le a
rendezvény, 2018. március 21-én.
A Fiatalok Újpestért Egyesület és az Újpesti Károlyi István Gimnáziumszervezésében
megvalósuló rendezvény célja a lengyel-magyar kapcsolatok ápolása és a lengyel kultúra
megismertetése volt az újpestiekkel, kiemelten az újpesti fiatalsággal, a lengyel-magyar
barátság napja és Lengyelország újjászületésének 100. évfordulója alkalmából.
A rendezvény nyitányaként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Lengyel Tanszéke
mutatkozott be a 10-11. évfolyam diákjainak. Ezzel egy időben barátságos labdarúgó
mérkőzés zajlott a károlyis diákok és a budapesti lengyel általános iskola diákjai között a
sportcsarnokban. A meccseket - ahogyan az már lenni szokott - a két nemzet himnusza vezette
be. Lakosa Gyula tanár úr szervezésében, a lengyel gimnázium igazgatónőjének és tanárainak
jelenléte mellett zajlottak le a mérkőzések.
Eközben az érkező vendégek a budapesti Lengyel Intézet, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Lengyel Tanszéke és az Újpesti Lengyel Kisebbségi Önkormányzat standjaival
ismerkedhettek az aulában. Két lengyel légiós hagyományőrző is fogadta a gyerekeket.
A rendezvény kiemelt eseménye volt az újpesti diákok vetélkedője a lengyel kultúráról.
Ozsváth Kálmán zsűrielnök vezetésével Joanna Urbańska igazgató asszony (Lengyel Intézet)
és Gaál Jenőné (az Észak-Budapesti Tankerületi Központ munkatársa) értékelte a hat
középiskola eredményeit. Izgalmas PPT-ket, plakátokat láthatott a népes közönség.
A délután során szakmai konferencia kezdődött. Ezt a rendezvényrészt Dr. Zsigmond Barna
Pál alpolgármester úr és Marcin Sokołowski konzul úr köszöntői vezették be.
Az ezt követő szakmai beszélgetések témái is igen érdekesek voltak. Először Gerencsér
Tibor, a Könyves Gimnázium egykori tanára és a modern lengyel–magyar kapcsolatok
úttörője beszélgetett Hirmann László igazgató úrral. Ezt követte Szabó Balázs beszélgetése
Antos Gábor tanár úrral a lengyel-magyar futballtörténelemről, valamint az UTE lengyel
kapcsolatairól. Végül Bese Gergő beszélt Czestochowa szerepéről a magyar vallási életben.
A jó hangulatú előadásokat kötetlen beszélgetés zárta.

Köszönet a szervezőknek, Antos Gábor és Takács Judit pedagógusoknak, valamint Balla
Barbara egyetemi hallgatónak.
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Csata Újpesten – 1848 százhetvenedik évfordulójának üdvözlése

Március 14-én másfél tucatnyi újpesti iskola részvételével formabontó
ünnepségre került sor a Görgey szoborral szemben, a szánkózódombon. A Szent
János Apostol Általános Iskola kezdeményezésére, az Újpesti Károlyi István
Általános Iskola és Gimnázium közreműködésével valósult meg a program. A
18 iskola mintegy ezer diákja nem csupán nézője volt a műsornak. A
csatajelenetnél papírból és ragasztószalagból készült labdacsokkal dobálták meg
a szereplőket, így idézve fel a csatahangulatot.
Hogy a történelmi atmoszférát még jobban fel lehessen idézni, a szervezők
vendégszereplőket is meghívtak. A Mikecz hagyományőrző egyesület gyalogos
katonái, a veresegyházi Károlyi huszárok, a tápióbicskei honvéd tüzérek korhű
egyenruhákban parádéztak. Az üteg három ágyújának sortüzét hangos
zsivajgással fogadták a néző gyerekek. A hadifelvonuláshoz az indulókat az
Erkel Gyula Zeneiskola fúvószenekara szolgáltatta. A műsorban felléptek a
Szilas együttes néptáncosai is, akiknek a talpalávalót a Sárarany együttes húzta.
A műsor végén az újpesti iskolák képviselői az Önkormányzat ajándékaként
egy-egy 49-es hadizászlót vehettek át.
A rendezvény után a nézősereg nem oszlott fel, hiszen egyfajta honvédelmi
napként folytatódott a délután. A nézők megcsodálhatták a Turán egyesület jurta
sátrát és honfoglaláskori fegyvereit, a készenléti rendőrség eszközeit és az
újpesti tűzszerész alakulat modern technikáját. A résztvevő gyerekek végül egyegy Kossuth-kiflit is kaptak a szervezők jóvoltából.
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„Szabadság,szerelem!”
Iskolánk 2018. március 13-án tartotta ünnepségét az 1848. március 15-i
forradalom és szabadságharc tiszteletére. A rendhagyó és nagy tetszést arató
megemlékezést "Szabadság, szerelem!"címmel Petőfi Sándor verseiből,
visszaemlékezéseiből állította össze Várhalmi Márta tanárnő. Dramaturgia:
Veszprémi Gábor

Előadták: a 7.b osztály tanulói.
Közreműködött az énekkar, Aranyosi Lóránt tanár úr vezetésével.
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FÉLIDŐ!

2017/2018. félévi eredmények, felső tagozat
Az első félévben tagozaton elért legjobb tanulmányi átlag:
5.a (4,38) osztályfőnök: Aranyosi Lóránt
Az első félévben az évfolyamon elért legjobb tanulmányi átlag:
6.c (4,44) osztályfőnök: Gut Eszter
7.b (4,01) osztályfőnök: Várhalmi Márta
8.a (4,17) osztályfőnök: Farkasné Balogh Éva
Az első félévben a tagozaton kapott legtöbb tantárgyi dicséret:
7.b (49)

osztályfőnök: Várhalmi Márta

Az első félévben a tagozaton kapott kiemelkedő számú tantárgyi dicséret:
6.a (34) osztályfőnök: Virga Mariann
8.c (34)

osztályfőnök: Deák Krisztina

6.c (33)

osztályfőnök: Gut Eszter

8.a (30)

osztályfőnök: Farkasné Balogh Éva
Az első félévben a tagozaton kapott legtöbb dicsérő fokozat:
5.a (47)

osztályfőnök: Aranyosi Lóránt

Az első félévben a tagozaton kapott dicsérő fokozat:
7.a (39) osztályfőnök: Boér Boglárka
8.c (38) osztályfőnök: Deák Krisztina
6.b (35) osztályfőnök: Ghiráné Jónás Erzsébet
5.c (34) osztályfőnök: Gulyás Katalin
7.b (34) osztályfőnök: Várhalmi Márta
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Az első félévben a tagozaton kapott legtöbb tantárgyi dicséretért és kitűnő
tanulmányi eredmény:
Szilasi Zsófia 7.b 12 db

Az első félévében elért kitűnő tanulmányi eredmény:

8 db tantárgyi dicsérettel:

4 db tantárgyi dicsérettel:

Tomeg Zsófia 7.b

Dömötör Réka 8.b

Bukovenszki Ábel 7.c

Andó Nikolett 6.a

Cseke Jácint 6.b

Szabady Zsófia 6.c

7 db tantárgyi dicsérettel:
Lukácsovics Eszter 8.c
Szellák Daniella 6.b
6 db tantárgyi dicsérettel:
Barna Réka 7.b
5 db tantárgyi dicsérettel:

Hangay Luca 5.c
3 db tantárgyi dicsérettel:
Salvador - Neto Perla 8.c
Steierlein Balázs 8.c
Kovács - Márkosi Liza 5.a
Bori Boglárka 5.d

Fóris Laura 6.a

Pál Viktória 6.b

Horváth - Tőkés Konrád 6.a

Sütő Emese 5.d

Szvedovicz Lea 5.b

11

FÉLIDŐ!

Az első félévében elért jeles tanulmányi eredmény:
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Barta Eszter 6.c

9 db tantárgyi dicséret

Szántó Zalán 7.b

8 db tantárgyi dicséret

Ratkai Dóra 8.a

5 db tantárgyi dicséret

Fontányi Alexandra 5.c

5 db tantárgyi dicséret

Vass Viktória Boglárka 6.a

5 db tantárgyi dicséret

Hladony Kristóf 8.a

3 db tantárgyi dicséret

Szeghalmi Nadin 6.c

3 db tantárgyi dicséret

Somogyi Lili 8.a

3 db tantárgyi dicséret

Farkas Anna 6.a

3 db tantárgyi dicséret

Abért Petra 6.b

3 db tantárgyi dicséret

Kis Gergő 6.b

3 db tantárgyi dicséret

Kocsy Emese 6.c

3 db tantárgyi dicséret

Rácz Lujza 6.c

3 db tantárgyi dicséret

Vigh Teodóra 6.c

3 db tantárgyi dicséret

Retzer Regina 5.c

3 db tantárgyi dicséret

Hollós Mirjam 5.d

3 db tantárgyi dicséret

FÉLIDŐ!

Az első félévben a tagozaton kapott tantárgyi dicséret:

Budai-Balogh Lili 8.a

5 db tantárgyi dicséret

Debreczeni Nóra 8.c

5 db tantárgyi dicséret

Kiss Eszter 8.a

4 db tantárgyi dicséret

Balogh Fanni 8.c

4 db tantárgyi dicséret

Szabó Viktória 5.a

4 db tantárgyi dicséret

Kovács Anikó 8.c

3 db tantárgyi dicséret

Csikós Fruzsina

7.a

3 db tantárgyi dicséret

Karászi Dorina 7.a

3 db tantárgyi dicséret

Polgár Patrik 7.a

3 db tantárgyi dicséret

Salamon Anna 7.a

3 db tantárgyi dicséret

Nerada Balázs 7.b

3 db tantárgyi dicséret

Harmati Janka 6.c

3 db tantárgyi dicséret

Szeghalmi Nadin 6.c

3 db tantárgyi dicséret

Hubai Lili 5.a

3 db tantárgyi dicséret

Schindler Anna 5.a

3 db tantárgyi dicséret

Ilyés Bianka 5.b

3 db tantárgyi dicséret

Sándor Zsombor 5.c

3 db tantárgyi dicséret
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2017/2018. félévi eredmények, gimnáziumi tagozat
Az első félévben tagozaton elért legjobb tanulmányi átlag:
12.a (4,1) osztályfőnök: Dora István
Az első félévben gyűjtött legtöbb dicsérő fokozat:
9.b (47)

osztályfőnök: Antos Gábor

Az első félévben gyűjtött legtöbb tantárgyi dicséret:
11.a (16)

osztályfőnök: Friczné Rausch Katalin

12.a (16)

osztályfőnök: Dora István
Az első félévében elért kitűnő tanulmányi eredmény:
Szigeti Panka 11.b

5 db tantárgyi dicséret

Hladony Károly 11.a

3 db tantárgyi dicséret

Törőcsik Máté 11.a

2 db tantárgyi dicséret

Az első félévében elért tanulmányi átlag:
4,8 feletti eredmény:
Schubert Márton 11.a

4,83

4,7 feletti eredmény:
Nagy Brigitta 12.b

4,7

2 db tantárgyi dicséret

Farkas Zsófia 12.a

4,7

2 db tantárgyi dicséret

Pribék Máté 12.a

4,7

Huzina Hunor 11.a

4,75

Fodor Bernadett 11.a

4,75

Lehelvári Laura 11.a

4,73

Büte Beatrix 10.a
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4,71

2 db tantárgyi dicséret
6 db tantárgyi dicséret

FÉLIDŐ!

4,6 feletti eredmény:

4,5 feletti tanulmányi eredmény:

Schmelczer Dóra 12.b

4,6

Eperjesi Erik 12.b

4,5

Füleki Boglárka 12.a

4,6

Gyulay Gábor 11.b

4,55

Ádám Henrietta 11.b

4,64

Hódi Nikolett 11.b

4,55

Domak Zsófia 11.b

4,64

Nikolova Natália 11.b

4,55

Deák Angela 11.a

4,67

Tóth Vanessza 11.b

4,55

Németh Martin 9.b

4,69

Szigeti Balázs 11.a

4,58

Ács Vivien Mónika 9.b

4,69

Herczku Bianka 11.a

4,55

Gyurik Ramóna 9.b

4,62

Cseke Kamilla 10.b

4,5

Szávity Blanka 10.b

4,5

Garamszegi Laura 10.a

4,5

Csíkos Dóra 9.a

4,5

Mező Ádám 9.a

4,5

Az első félévben a tagozaton kapott 3 tantárgyi dicséret:
Bacsa Bence 12.a
Sztakó Dániel 12.a
Az első félévben a tagozaton kapott 2 tantárgyi dicséret:
Etzl Regina 11.a
Nervetti Anna 10.b
Ősz-Varga Lilla 10.b
Al Khrasani Amira 10.a
Major Míra 9.a
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KÁROLYI GALÉRIA
L. Ritók Nóra képzőművész kiállítása
A második félévben ismét rangos kiállításokat rendezett iskolánk Galériája.
Januárban L Ritók Nóra képzőművész kiállítását tekinthették meg az
érdeklődők. Köszöntőt Hirmann László, iskolánk igazgatója mondott, a kiállítást
Faltisz Alexandra gyerekkönyv – illusztrátor nyitotta meg. A megnyitón
közreműködött Kriszik Alfonz színművész és Szűts István, a Kormorán
együttes tagja, zongorán. A művésznő szavai is arról tanúskodnak, hogy
kellemes délutánt tölthetett itt a megjelent közönség!

Elég húzós hetem volt... amikor elindultam tegnap Pestre, a kiállítás
megnyitójára, a kolléganőm azt mondta: meglátod, feltöltődsz majd… És így
lett! Nagyon sok szeretetet és figyelmet kaptam. Köszönöm szépen a kiállítás
rendezőinek, és mindenkinek, aki eljött.... Ajándék volt számomra ez a pár óra.
Néha egészen zavarba jöttem az elhangzott mondatoktól...
Sok fotót is kaptam, ezeket is köszönöm.
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KÁROLYI GALÉRIA
Somos Zsuzsa kiállítása
2018.március 13-án megnyílt Somos Zsuzsa képzőművész kiállítása iskolánk
galériájában.
Az "Újpesti Piac -Pállya Celesztin nyomában" című anyag a lassan a múltba
vesző régi piacnak állít emléket. Az "Anno Budapest - Képek a századforduló
Budapestjéről" rész az egykori pesti utcák, terek hangulatát mutatta be.
A kiállítást Dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester nyitotta meg.
Köszöntőt mondott Hirmann László igazgató.
Közreműködött: Szűts István a Kormorán együttes billentyűse.
A megnyitón ott volt nagyon sok ismert újpesti művész, barát és ismerős, Somos
Zsuzsa munkájának tisztelői.
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A TANÁR IS EMBER!
Interjú Kisné Zámbó Éva tanárnővel
Az ország mely területén született, és nevelkedett?
Békés megyei vagyok, Orosházán születtem. Nagy családban nevelkedtem,
négyen voltunk testvérek. Pesterzsébeten, a XX. kerületben nőttem fel.
Gyermekkorában gondolkodott már azon, hogy mi szeretne lenni, ha nagy
lesz?
- Igen, 11 éves korom óta tudtam, éreztem, hogy mi szeretnék lenni.
Nagyon jó tanáraim voltak, akiket példaképnek tekintettem. Ötödikes
voltam, amikor egy új testnevelő érkezett az iskolába, Popovics Ákosné
Éva néninek hívták. Ő indította el az én sportolói pályafutásomat, ugyanis
helyben volt a testnevelés és az egyesületi edzésünk is. Én már akkor
megfogalmaztam magamban, hogy olyan szeretnék lenni, mint az „Éva
néni”!
Mi a legkedvesebb gyermekkori emléke?
- Amikor külföldre utazhattam kézilabdázni. Mindig a sport kapcsán voltak
a legjobb élményeim, de az is emlékezetes volt, amikor a családommal
elutazhattam a Balatonra.
Mi volt az eddigi legnagyobb élménye?
- 1992-ben két hónapot töltöttünk Kanadában. Bejártuk Ottawát, Torontót
és megnéztük a Niagara vízesést!
Mióta tanít a Károlyiban, milyen tantárgyakat tanít, és miért ezeket
választotta?
- Már 14 éve tanítok a Károlyiban. A testnevelés adott volt, már kiskorom
óta, így 1991-ben orosz-testnevelés szakon végeztem Szegeden, a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán. Viszont később már nem sok iskolában
választották az oroszt, ettől függetlenül az első munkahelyemen még
tanítottam a nyelvet egy évig. Ezután kezdtem el foglalkozni a német
nyelvvel, ami második idegen nyelv volt a gimnáziumban.
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A TANÁR IS EMBER!(?)
Hogyan néz/nézne ki egy tökéletes napja?
- Korán felkelek, munkába járok, a családommal vagyok, de azért magamra
is szánok időt. Szeretek úszni. Egyébként sok tökéletes napom van,
próbálom céltudatosan élni az életem, talán erre a sport nevelt. Amire még
több időt szeretnék szánni, az az olvasás, szellemi továbbképzés. Akár
szakmai téren, akár privát szinten. Talán többet szeretnék kirándulni (még
ennél is), mert szeretem aktívan megélni a napjaimat.
Mire nem sajnálja az időt?
- A családomra.
Mire nem sajnálja kiadni a pénzt?
- A gyermekeim jövőjére, taníttatására, céljaik megvalósítására.
Van kedvenc írója vagy könyve?
- Inkább szakmai könyveket szoktam olvasni, a bestsellereket kevésbé
szeretem. Általában mindig a témát választom ki, nem az írót, így talán
kedvenc íróm nincs.
Mit üzen a tanulóknak?
- „Soha nem adják ingyen a sikert, a győzelmet!”
Tóth Dóra és Vályi - Nagy Dóra 7/b
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A TANÁR IS EMBER!(?)
Mini-interjú Erdei Norbert „Norbibával”
- Mikor volt az első tanítási napja?
- 1995. szeptember 1-én.
- Miért ezeket a tantárgyakat választotta és szóba jöhetett volna-e más
tantárgy is?
- Valószínűleg nem, mert ehhez értettem igazán már általános iskolás
korom óta: a biológiához és a testneveléshez. Sokat úsztam, karatéztam,
röplabdáztam. Tehát a testnevelés adott volt, e mellet pedig állandóan a
természetet jártam. Talán a földrajz jöhetett volna még szóba, de a bioszt
jobban szerettem.
- Mi szeretett volna lenni kiskorában?
- Nem tudtam, fogalmam sem volt még róla.
- Ha most tudna változtatni, itt hagyná a tanári szakmát?
- Szerintem nem, mert szeretem az embereket. Esetleg még orvosnak
tudnám magam elképzelni, de azt már ugye nem lehet.
- Mennyire látja aktívnak a diákokat az óráján?
- Változó. Minden osztályban vannak olyanok, akik nagyon szépen
teljesítenek, de olyanok is, akik alig várják, hogy forduljak el, és ne
kelljen dolgozniuk. De a tanulók 70-80%-a szerintem szorgalmas!  .
- Mit gondol, mivel tudná motiválni a kevésbé szorgalmas diákokat?
- Nehéz kérdés, akkor már 100%-nál járnánk! Van olyan, akit az sem
érdekelne, ha óra helyett elvinném az AquaParkba… Előfordult, hogy kint
voltunk a pályán síelni, szakadt a hó, gyönyörű volt a táj, de a diák mégis
a szobájában ült és nyomkodta a telefonját. Azért próbálkozom mindig új
módszerekkel és játékokkal!
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Karászi Dorina, 7.a

ÍGY ÍRTOK TI!
Dolgozat

Oly nehéz a felmérés,
Sokat kell rá tanulni.
Miért is kell megírni
Amikor lehet felelni?

Csend van az osztályban
Elkészült a sok puska.
De ha felelne az osztály
Nem érne semmit a munka!

Ilyés Bianka, Guth Boglárka 5.b
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ÍGY ÍRTOK TI!

Fordítva
(2. rész)
- És itt elfordítod a kart jobbra, aztán meghúzod a kézi féket hogyha esetleg a
váltó…
Nem kifizetődő elbambulni. Ha csak egy pillanatra is félrekapom a fejem, azon
veszem észre magam, hogy egy tengeralattjáró kormánya mögött ülök és
éppen a halálba, akarom mondani a célponthoz viszem a csapatot. Ami mily
meglepő, egy hajó rajta egy emberrel, akit át kéne segíteni a másvilágra.
Szubjektív vélemény, hogy gazdaságosabb lenne mindezt a szárazföldön
elvégezni és akkor nem zuhan a tengerbe több tonna haltetem (amik között ott
rejlik az illegális áru). Ráadásul nem hiszem, hogy a Radar használata a 21.
században luxus lenne.
- 15 perc az érkezésig. Mindenki menjen a kiindulási ponthoz. Ismétlem,
mindenki menjen a…
Kivételesen nem én voltam. De egy félresikerült bevetés és minimális vezetői
készségek fényében ki hinné ezt el. A hátsó tartály berobbant és léket kaptunk.
Pár másodpercen belül a hajó megtelik vízzel… Vagy már megtelt. Hallottam
egy sikolyt… Süllyedek.
***
- Egy világos fénnyel telt szobában fekszem. De az előbb még… szóval ilyen
a halál.
- Egy kicsit beütötte a fejét és sok vizet nyelt, de amúgy rendben lesz.
- Köszönjük.
- Nagyon szívesen. Később még visszanézek.
Egy világos fénnyel telt szobában fekszem és egy idegen fickó ül az ágy szélén,
akinek az arca olyan ismerős…
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ÍGY ÍRTOK TI!
- Ki maga?
- Hát egy köszönöm jobban esett volna azok után, hogy meg akartak ölni,
de itt is kezdhetjük. A nevem Thomas Kenneth. De mostantól szólítson
csak Mr. Kennethnek.
Mit érdemel az a bűnös, aki szabotál egy megbízatást, felrobbant egy
tengeralattjárót és egy ágyon ül azzal az emberrel, akit meg kellene ölnie? Hogy
én mit kapok ezért…
- Na, nem kell rögtön ilyen rémült arcot vágni. Miután bemutatkozott és
elszállásoltuk megbeszéljük a továbbiakat és..
- Nekem nincs dolgom magával. És ha most megbocsájt…
- Elárulja, hogy hova akar menni? Talán a csapatához akinek több mint a
fele odaveszett? Vagy csak nem a főnökéhez, aki szintén azonnal végezne
önnel, mint árulóval, aki az élők közt hagyott engem?
- Mit akar tőlem?
- Lássa be, nincs hova mennie. Miért nem jön hozzám?
- Tudja ez elég félreérthetően hangzott. Szerintem egy kicsit idős lenne
ahhoz, hogy…
- Nagyon jól tudja, hogy értettem! Miért nem dolgozik nekem? Kellő
ellátás jó fizetés és még…
- Felejtse el. Tudja, mikor fogok egy bűnözőnek dolgozni?!
- Mert maguk olyan hőstetteket hajtottak végre. Hány ártatlanul
elhalálozott személyt írhatok az önök listájára? És ha nem tévedek az ön
élete is egy ideje borotvaélen táncol…
- Miért kellene segítenem?
- Mert van nála valami, ami nekik, ahogyan nekem is kell, de önmagában
értéktelen. És van nálam valami, ami számára hasznos lehet, feltéve, ha
elfogadja a feltételeimet. Hiszen csak egy valaki veszélyesebb egy olyan
embernél, aki korlátok nélkül bármit megtehet…
- Egy olyan, akinek nincs vesztenivalója.
(Folytatása következik.)
Salvador-Neto Perla, 8.c
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KÉPRIPORT A KÁROLYI FESZTIVÁLRÓL
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KÉPRIPORT A KÁROLYI FESZTIVÁLRÓL
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KÉPRIPORT A KÁROLYI FESZTIVÁLRÓL

A Károlyi fesztivál helyezettjei a közönségszavazatok alapján:
III. helyezést értek el:
Pletykás asszonyok
Öcsi a Vámpírral
Boborján, az iker
Osztályfőnöki óra

8.c

Deák Krisztina

6.a

Virga Mariann

II. helyezést értek el:
Add tovább
Értékes vagy

7.a
5.b

Boér Boglárka
Turányi Simon Krisztina

I. helyezést értek el:
János vitéz
Dzsungel könyve
Gyalog Galopp

5.c
6.b
6.c

Gulyás Katalin
Ghiráné Jónás Erzsébet
Gut Eszter
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VERSENYEK
Iskolánk alsó-, felső-, valamint gimnázium tagozatán
számtalan versenyeredménynek örülhettünk a második
félév eddigi hónapjaiban. Az újság keretei (hála az égnek
 ) szűkösek ahhoz, hogy valamennyi szép eredményt
felsoroljuk, ezért a következő oldalakon csak néhány
eseményt mutatunk meg nektek, a teljesség igénye nélkül!
Műveltségi vetélkedő
Műveltségi vetélkedő az Impresszionizmus jegyében—zenében, képzőművészetben,
irodalomban.
Kerületi műveltségi vetélkedőnek adott helyt iskolánk 2018. március 5 - én délután.
Totó, zenefelismerés, feladatlap, kreatív kép összerakó, képelemzés....mindez egy izgalmas
délutánon.
A vetélkedőt az impresszionista stílusban készített alkotások értékelése előzte meg.
Iskolánkban ezen a pályázaton Ősz Varga Lilla 10. évfolyamos tanuló különdíjban részesült.
A csapatversenyen a II. díjat szereztük meg.
A csapat tagjai:
Debreczeni Nóra 8.c
Botos Gergely 7.a
Szellák Daniella 6.b osztályos tanulók.
Gratulálunk!
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VERSENYEK

Alsós siker a kerületi diákolimpián!
Az eredmények a következőképpen alakultak:
A csapat tagjai:
Garaba Panna, Komár Boglárka, Papp Tímea,
Ihász Kevin, Király Levente (1.a)
Veres Noémi, Böszörményi Zalán, Udvary
Boldizsár (1.b) Bankó Lili, Kucsora Bence
(1.c)
I. helyet szerzett az 1. évfolyam csapata
Dittrich Márta vezetésével.
A csapat tagjai:
Hirbik Zalán, Milavecz Kevin, Szabó Dorina,
Varga Szófia, Huber Kleopátra (2.a)
Andavölgyi Máté, Révai Balázs (2.b) Baróti
Bence, Lukács Regina, Singer Petra (2.c)
I. helyezést ért el a 2. évfolyam csapata
Faragó Zsóka vezetésével.
A csapat tagjai:
Barna Kinga, Horváth Lili, Kincses Zorka,
Apostol Kilián, Brehel Attila, Polcz Dániel
(3.b) Szabó Melissza, Szabó Vivien, Kalmár
Ákos,Keszte Ádám (3.c)
I. helyezést ért el a 3. évfolyam csapata
Szigeti Zsuzsanna vezetésével.

A csapat tagjai:
Hirbik Ajsa, Farkas Réka, Puhnyák Máté (4.a)
Varga Vivien, Eke Roland, Horváth
Szebasztián, Varga Bálint (4.b)
Kovács-Pálfy Anna, Pordán Kitti, Nagy András
(4.c)
IV. helyet szerzett a 4. évfolyam csapata
Kordás-Kovács Beáta vezetésével.

Gratulálunk a sor- és váltóversenyen induló csapatoknak és felkészítőiknek!
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VERSENYEK
Kiemelkedő siker az országos Bolyai csapatversenyen!
Iskolánk 3.a osztályos csapata 5. helyezést ért el a Bolyai Természettudományi Csapatverseny
országos döntőjében! Bejutott a csapat a legjobb 6 közé, így szóbeliztek is.

Nagyon ügyesek voltak, büszkék vagyok a
PRÍMANÓKra: (3.a)
Harmati Borka
Szentiványi Imre
Nagy Balázs
Ziegler Zsombor
Felkészítőjük: Csábi Ágnes tanító

Egy másik osztály, a 4.a csapata is nagyon
ügyesen szerepelt, ők 13.helyezést értek el.
Baranyai Lilla
Dávid Márton
Demján Lilla
Pál Máté
Felkészítőjük: Buday Vera tanító

Nagyon jól élték meg a megmérettetést a gyerekek, örültünk a sikerüknek!
A Bolyai Természettudományi
csapatverseny területi fordulóján
iskolánk csapata II. helyezést ért el.
A csapat tagjai:
Fontányi Alexandra 5.c
Hangay Luca 5.c
Kaszab Nándor 5.c
Sándor Zsombor 5.c
Tanáruk: Sárkány Anna
Gratulálunk!
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VERSENYEK
Második helyezés országos versenyen - a lengyel történelemből
ismét jeles
Antos Gábor tanár úr vezetésével gimnáziumunk csapata immáron negyedik
alkalommal volt diadalmas a lengyel történelem témakörében szervezett
vetélkedőn. A korábbi három első helyezést most egy ezüst érem követte,
mindössze két ponttal lemaradva a győztes mögött. A csapat tagjai: Kele Nóra
és Balásfalvi Zoltán - 11.a, Kenyeres Dóra és Szigeti Panka - 11.b.
A nyeremény - a korábbiakhoz hasonlóan - egy lengyelországi utazás lesz.
Szívünkből gratulálunk!
https://obuda.hu/hirek/kozos-tortenelmi-csapatverseny-a-magyar-lengyelbaratsag-napjan/

Versenyeredményeink:
http://kig.hu/cikk/14053_Versenyeredmenyek_2017_2018_tanev
A Károlyi pályázatok eredményei:
http://kig.hu/cikk/14126_Karolyi_palyazat_helyezettek_2017_2018_tanev és
http://kig.hu/cikk/14131_Karolyi_palyazat_helyezettek
Nyelvvizsga-eredményeink: (A legújabb kimutatás szerint a középfokon tanulók között 59
tanuló rendelkezik 63 nyelvvizsgával!) http://kig.hu/cikk/14130_Nyelvvizsga_eredmenyek

HAHOTA
Levi kérdése Antos tanár úrhoz: Dolgozat?
Antos tanár úr: Nem, én tanár vagyok.
Anna néni: Tehát a szivacsokat a pórusokon átjárja …
Bali: …az ERŐ!
Kata: Tanárnő, a tavalyi Károlyi fesztiválon az Attila akkorát esett…!
Hajni néni: A fenébe! És én ezt kihagytam?
1505-ben a köznemesek elfogadták a rákosi kivégzést.
Magyarország három részre szakadt: Erdély, Horvátország és
Csehország.
Anglia 13 gyarmata Amerikába költözött.

Hajni néni: Komolyan, Mayer, ha választani kéne közted és a karóba
húzás között, megnézném magamnak azt a karót!!

Áron: Ja, hogy azért „felföld”, mert magasan van, de mégis lapos?
Antos tanár úr: Hol vannak indiánok?
Áron: Nemzeti parkban!
Hajni néni Japánról szóló törióráján a 7. b kórusban: Imááádlak,
szomorúú szamuráááááj…!

Antos tanár úr: Hol van az Amazonas?
Máté: Ott tolja az óceánt.
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HAHOTA
Hajnalka tanárnő: Manapság mindennek előkelő neve van.
Ádám: Nekem például van egy ismerősöm, akinek indulatkezelési
problémái vannak.

Hajnalka tanárnő: Na ugye. Régen ezt úgy hívták, hogy vadbarom.
Bence visszajön Mónitól (védőnő), mert rosszul volt.
Anna néni: Hát Bence, ettől a jegytől nem leszel jobban!
Antos tanár úr: Mi az oázis?
Zsófi: Talajvízből készült kút.
Antos tanár úr: Mi él a sivatagban?
Áron: Hegyi kecske!
Lala: Szarvas!
Réka: Bogár!
András bácsi: Hogy szokták a borászok ellenőrizni a CO2-t?
Áron: Kutyával.
Antos tanár úr: Agyorvos látott?
Konor: Nem.
Antos tanár úr: Nem is lenne sok dolga veled!
András bácsi: Az ammónia színtelen, szagtalan, szúrós szagú gáz.
Máté: Banánchipsből nő a banán?
Konor: Á … tanár úr, mi itt vagyunk Áronnal barátnak.
Antos tanár úr: Ha ilyen barátaim lennének, nem kéne ellenség.
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HAHOTA
Zsófi: Az ott a témazáró?
Áron: Te leütöd, én meg lefotózom!
Bence: Hármas, és nem kérem.
Anna néni: Egyes témazáró mellett én ezt kérném.
Bali: Hagyja Anna néni, Bence egy maximalista.
Lóránt bácsi: A hangsor tisztel engem, leborult előttem!
Antos tanár úr: Mit csinálnak a kitermelt gyémántból?
Áron: Ceruzát.
Antos tanár úr: Hát, ha gyémánt lenne a ceruzádban, keresztben
vágná ketté a füzeteidet!

Baranyák tanár úr: Renyhe, ha hiába mész vécére, nem tudsz kakilni.
Györgyi néni: Kész a négyes?
Bazsi: Igen.
Györgyi néni: Akkor ötös.
Bazsi: Nekem?!
Györgyi néni: Nem. Ötös feladat.
Misi bácsi: Akinek egyes lett, annak nem mondom a nevét. Tóth
Virág–ötös. Ennyi.

Baranyák tanár úr: Akinek nincs meg a Móricz végignyomása, az most
csinálja!

Baranyák tanár úr: Én voltam a hülye, hogy szóba hoztam.
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HAHOTA
Anna néni: A madaraknak feszes gerincük van, hogy repülés közben
ne csuklódjanak össze.

Zsófi: Ők is hercegnő képzőbe jártak!
Márta néni: A fogalmazás címe: „Bármit el lehet adni, ha jól
becsomagoljuk.”

Áron: Ez a Meki mottója!
Lala: Ezt miért nem tanítják harmadikban?
Györgyi néni: Mert a gyerekek akkor még nem értenék. Mondjuk Te
most sem érted.

András bácsi: Én nehéz szívvel adok egyest. Ja, és ötöst!
Antos tanár úr: Na, Máté, essél neki a feladatnak!
Máté elvágódik.

Antos tanár úr: Nem szó szerint értettem!
Hajnalka tanárnő küzd a vetítővászonnal: Nem tudom lehúzni ezt a
vacakot!

Botond: Tessék erősebben!
Tanárnő: És ha leszakad?
Botond: Majd a gondnok megjavítja!
Tanárnő: És ha a fejemre esik??
Botond: Azt meg fizeti a tébé!
Lóránt bácsi: Mit mondott Darwin?
Laci: Szép a zene!
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HAHOTA
Perla: Akkora a szívem, mint a borsó!
Baranyák tanár úr: Régen sokkal tipikusabb volt a tudós tanár típus.
Egyet éppen itt láttok!

András bácsi: Milyen színű lesz a fenolftalein?
Balázs: Lúgos!
Baranyák tanár úr: Ez hogy a bránerbe függhet össze?!
Kikérdezés töriből.

Kriszti: Mi a KGST?
Eszti: Közgazdasági…?
Kriszti: Nem.
Eszti: Akkor közlekedési…?
Baranyák tanár úr: Zita nem…Nati nem…Tamás megvolt…
Györgyi néni: Európa második legnagyobb folyója?
Balázs: Az Amazonas!
Hajnalka tanárnő: Horinka, mondtam ma már, hogy hülye vagy?
Horinka: Eddig kétszer.
Hajnalka tanárnő:: Akkor meg is van a napi átlag!
Baranyák tanár úr: Egy betonnal teli talicskát kellett feltolnom a
pallón. Mondjuk ti betojtatok volna!

András bácsi: Milyen kémhatású a lúg?
Balázs: Savas!
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HAHOTA
Kriszta néni: Na Boti, kezdd el: „Születésnapomra”.
Boti: Kriszta néninek ma van a születésnapja??
Netti: Nem. József Attila: Születésnapomra. Mára kellett
megtanulni!!

Baranyák tanár úr: Találkoztam sárkányokkal.
Ottó: LSD…

Éva néni: Azért nem tudod összehajtani, mert béna, lusta alak vagy!
Dávid: Ilyet még sosem mondtak rám!
Baranyák tanár úr: Szilvalegvár.
Györgyi néni: Húsvétkor a tojásaimat szép színesre festik. Melyik
állat ez?

Netti, Kriszti, Dzseni, Anikó: NYÚL!
Baranyák tanár úr: Én nem felejtek el semmit, csak később jut
eszembe!

Kriszta néni: Milyen volt Nyilas Misi?
Dzseni: Fogyatékos…
Felvételi után, Eszti: Mit írt rád?

Kriszti: Hogy előkészítőn vagyok-e.
Eszti: Felvételi után? Hol lennél, utókészítőn?
Kriszti: Ez annyira utálja a bogarakat, hogy legjobban Adidas cipővel
szereti taposni őket!
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HAHOTA
Baranyák tanár úr: Fogalmazásgátlót vettem be!
Netti: Valaki megbukik az osztályból?
Éva néni: Hát persze. Te!
Netti: Ez most bíztatás?
Éva néni: De ha nem most, év végén mindenképp.
Netti: Köszönöm az együttérzést!
Eszti: Kocsmára nyílik az utcaajtó…
Baranyák tanár úr: Be vagy nyomva, Bianka? Vagy csak szimplán
szívtál?

Baranyák tanár úr: Szóval itt ez a mellérendelő nyavalya…
12.b: A tanár úr nagyot kapott?
Baranyák tanár úr: Nem, engem nem bántottak, mert túl picike
voltam…

Eszti: Fázok!
Kriszti: Én is. Kapcsold már be az ablakot!
Lajos bácsi: Mi kell ahhoz, hogy áram legyen?
Márió: Putyin barátsága!
Óra vége felé Boti: Éva néni azt mondta, hogy írom kell!

Éva néni: És miért most szólsz??
Boti: Hát azt hittem, eszébe jut!
Éva néni: Te normális vagy? De most őszintén!
Boti: Mi van az arab gyümölcsben? Vitaminbomba!
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GYERÜNK A MOZIBA BE!
A Fekete Párduc (eredeti cím: Black Panther)
amerikai szuperhős mozifilm, mely a Marvel
képregények egyik hőséről, a Fekete Párducról
szól. A film középpontjában T'Challa áll, aki
apja halálát követően hazatér otthonába, hogy
elfoglalja az őt illető trónt, mint Wakanda
királya. Ám egy nagy erejű ellenfél támadja meg
őket.
Hogy
megmeneküljenek,
Fekete
Párducként
maga
mellé
kell
állítania
szövetségeseit, és együttes erővel szembe kell
nézniük a támadókkal. A Fekete Párduc egy
rendbontó (nem szokványos) Marvel film. A
története érdekes és tartalmas, nem csak a
látványra épít, nem hatásvadász. A kiválasztott
szereplők
nagyon
illenek
a
játszott
karakterekhez. Az én kedvenc szereplőm a fő
gonosz, akivel Fekete Párduc felveszi a harcot.
Nekem ez a film az érdekes történet, a jó
szereplők (a legjobb a fő gonosz volt) és azért a
látvány miatt is tetszett. Ajánlom a filmet
azoknak, akik szeretik a Marvel filmeket, de
azoknak is érdemes megnézni, akik eddig nem
rajongtak értük, mert ebben a filmben tudtak
újat mutatni.

Szántó Zalán, 7.b
Ha kell lágy, ha kell extra kemény mi az?
Hát persze, hogy az apai szív! Ned (Bryan
Cranston) a széltől is óvta imádott lányát,
és boldogan figyelte, ahogy felnőtté válik.
És most végre megismerheti a lány (Zoey
Deutsch) szerelmét: aki eléggé bolond,
teljesen elviselhetetlen és meghökkentően
gazdag (James Franco) A családfő
bekeményít. Nem hajlandó eltűrni a srác
gátlástalan szeszélyeit, ellenfele viszont
nem nyugszik bele, hogy a csaja apja
morcos. A huzakodás küzdelemmé, azután
totális háborúvá válik.

Herczog Jázmin, 7.a
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KÖNYVMOLYKÉPZŐ

Laurie Halse Anderson:

Hadd mondjam el…
Miért kerülik Melindát iskolatársai? S ő miért viselkedik olyan
különösen? Alig beszél, egyre inkább magába zárkózik, pedig nagyon
is szeretne ismét a közösséghez tartozni. Történhetett valami, de mi és
mikor? Mi okozza a zavart a tizennégy éves lányban s körülötte?
Mi oszlathatja el annak a
borzalmas nyári bulinak
az emlékét, s teheti a
helyére az ott
történteket? Ezt meséli
el a szerző díjnyertes,
több nyelvre lefordított,
drámai erejű,
ugyanakkor az iróniát
sem nélkülöző
könyvében.

Herczog Jázmin, 7.a
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SZERELMI HOROSZKÓP
Bika: A bikák végtelen türelemmel rendelkeznek és mindig megszerzik amit vagy akit akarnak. Ha
megkapták amit akarnak azt nem eresztik és végtelen szeretet adnak. Ne próbálj meg belerohanni egy
kapcsolatba egy bikákkal. Ők nagyon türelmesek és elvárják ugyan ezt tőled. Nevettesd meg őket,
nagyra értékelik a jó humort. Ha elvannak kápráztatva és jól szórakoznak veled, akkor élvezni fogják a
társaságodat. A bikák szívéhez az út a hasukon keresztül vezet. Vegyél neki kaját vagy hívd meg
valahova.
Ikrek: Az ikrek egy nagyon energikus és kreatív jegy. Szeress beszélgetni. Ez az első szabálya, hogy
lenyűgözz egy ikreket. Légy őszinte és hűséges az ikrekhez, mert hogy ha a bizalmuk megtörik,
általában sosem jön vissza. Az ikrekkel könnyű randizni, bármilyen tevékenységben benne vannak.
Csak szórakozz, mint ahogy a barátaiddal tennéd, mert az Ikrek nem másak, mint remek barátok. Az
ikrek jól összeillenek a kossal.
Rák: Eben az időszakban szülöttek nagyon magabiztosak de gyengédek. Romantikus, szerelmes típus.
Közvetlennek kell lenned, mert a Rák nem az. Hagyd, hogy megismerje az érzéseidet, ez az a
kapcsolat kezdeményezés első lépése a Rákokkal. Légy türelmes, ez a kulcsa annak, hogy magadhoz
vonzz egy Rákot. Légy elismerő és bókolj nekik, de óvatosan tedd, mert könnyen észreveszik, ha
ezeket nem gondolod komolyan. Légy őszinte. Ne számíts rá, hogy rögtön megnyílnak neked és bele
ugranak egy kapcsolatba. Nem ő fogja megtenni az első lépést. A bizalom az egyetlen és legfontosabb
dolog egy Rák számára. Ha valaha eljátszod a bizalmát, akkor tovább is léphetsz. Nekik szüksége van
szeretetre és biztonságra. A Rák és a Bika tökéletes párosítás.
Oroszlán: Tele vannak energiával és mágnesként hatnak a többi emberre. Mások az Oroszlánok
szellemességéhez, bájához vonzódnak, és amikor mondandójuk van, nagy és érdekes dolgokat
mondanak. Az Oroszlánok soha nem érik be a második hellyel. Csakis a legjobbat akarják. Mindig
bókold őket, hiszen az Oroszlánok szerint sosem lehet túl messzire menni a dicséretekkel. Még ha
csak meg is játszod, nem érdekli őket, egyszerűen imádják a figyelmet. Légy vicces. Az Oroszlánok
szeretik, ha szórakoztatják őket és imádnak nevetni. Ha megtudod nevettetni őket, már jó vagy! A
Kossal remek párost alkot.
Szűz: A nyugodt és hosszú párkapcsolat híve. Sosem hivalkodik aA Szüzek nem lassúak, az agyuk
dolgozik és mindent kiértékel. Ne próbálj belelátni a fejükbe, mert érzelmileg meglehetősen zártak,
amíg a kapcsolat nem szilárd és majd ők eldöntik, hogy mikor jön el ennek az ideje. A Szüzek nagyon
nyugtalankodó emberek, de ne engedd, hogy ez hatással legyen rád. Ne adj okot nekik az aggódásra,
mert ezzel nagyon felzaklatod őket. Hagyd, hogy átvegyék a vezetést; a Szüzek szeretik irányítani a
történéseket. szerelemmel. A Szűz jegyek jól meg tudják értetni magukat a Rákokkal.
Bak: Örök tervező, építő, ezért körültekintő és előrelátó is. A Bakok nagyon ambiciózus emberek,
mindig van valami, amiért törekednek, és azt akarják, hogy az életük kiteljesedett és fontos legyen.
Nevettesd meg őket, mert hajlamosak a szomorkodásra, így ha valaki képes megnevettetni őket, azt
értékelni fogják. Beszélgess velük bármiről, de ne kíváncsiskodj bele az érzéseikbe. Ők azonban
szívesen meghallgatják a tieidet. Ha a Bak biztonságban érzi magát, akkor elárulnak pár titkot
magukról. A Bika, Rák és a Nyilas tudja leginkább elkergetni szomorúságát.
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SZERELMI HOROSZKÓP
Kos: A kos egy nagyon dinamikus és szellemes személyiség. Így ha egy kost akarsz levenni a lábáról
áraszd el bókokkal. Ennek a csillagjegynek nagyon fontos, hogy a párkapcsolatban ő legyen a vezető
ezért meg se merd a megpróbáltatását,hogy elvedd ezt tőle. Kérj tőlük tanácsot és tudasd velük, hogy
felnézel rájuk. Nem is lehet nagyobb esélyed ha növeled az egójukat.
Mérleg: Ők azok akik mindig mindent helyesen akarnak csinálni és hogy egyensúly és harmónia
legyen az életükben, a környezetükben és más emberek életében, akik közel állnak hozzájuk.
Megnyerő bájjal rendelkeznek, elegáns ízléssel és könnyű őket szeretni a buzgón segítő és laza
természetük miatt. Cserébe a Mérleg csodás képességéért, hogy jó hallgatók, megnyugtatják az
embereket, csodálatot várnak. A Mérlegek imádnak beszélgetni, mindenről lehet velük beszélgetni, de
főleg magukról. Maradandó benyomást akarsz tenni? Tegyél fel kérdéseket róluk, beszélgess az
érdeklődéseikről, hobbijaikról, bármiről, ami róluk szól.A Mérleg a Kossal, az Ikrekkel, az
Oroszlánnak és a Szűzzel is remek párost alkotnak.
Skorpió: Igazi rejtélyes, kiismerhetetlen személyiség. Jó emberismerő képességgel rendelkezik. Ha
egyszer valamit a fejébe vett, azt mindenáron véghezviszi. Nagyon mély, élénk emberek, mindig több
van bennük, mint ami látszik. Hűvös, közönyös és érzelemmentes külsőt mutatnak a világnak, alatta
mégis hatalmas, rendkívüli erő lakozik, erős szenvedéllyel és akarattal, állandó hajtással. Ne legyél
csaló a Skorpióval, mert mérföldről észreveszik. Légy őszinte a megjegyzéseiddel és figyelmesen
hallgasd őket. A Skorpiók majdnem minden tevékenységben benne vannak, szóval nem jelenthet
problémát találni valami elfoglaltságot. Kiszámíthatatlanok és képesek megváltoztatni a randi menetét
a kellős közepén, szóval mosolyogva fogadd ezeket az utolsó perces változásokat és próbálj ki valami
újat. A Bikával és a Rákkal igazi álompárt alkotnak.
Nyilas: Őszinte, nyílt, de kiszámíthatatlan. Meglepő cselekedetekkel, hirtelen fellángoló
szenvedéllyel, intellektuális kalandokkal tarkított életet él. Hirtelen veti bele magát a szerelembe.
Sokszor a „vadászat” érdekesebb számára, mint a „zsákmány”. Tarts fent érzelmi távolságot és
vonzódni fognak hozzád. Ilyen egyszerű. Javasolj szabadtéri randit, valami vad és szokatlant, mint
például egy hajóutazást a folyón, majd menjetek el piknikezni a folyópartra. Imádják a
tevékenységeket. A Kos és az Ikrekkel alakulhat ki legjobban a szerelem amire vágyik.
Vízöntő: Különc vagy lángész, de mindenképpen rendkívüli személyiség. Akadályt nem ismerő,
nagyra törő típus, erős akaratú, állhatatos és idealista. Életformájába a szeretet és a hódítás egyaránt
beletartozik. Olyan kapcsolatot keres, ami a szellemi egyetértésen alapul, ha ezt megtalálja a Vízöntő a
legkedvesebb társ lesz. A kommunikáció a kulcs. Képesnek kell lenned ösztönözni őket fejben, részt
venni barátságos, szellemes verbális csatában, de ne várd azt, hogy bármilyen következtetést is
levontok, mert nem ez a lényeg. Arra vágynak, hogy megdolgoztassák az agyukat. A Vízöntőt a Kos,
Ikrek, Oroszlán és Mérleg tudja a legjobban elviselni.
Halak: A Halak jegyében született ember zárkózott, szűkszavú, gyakran lemondó, a küzdelmeket
kerülő, idealista és befelé forduló, aki álomvilágban él, ugyanakkor mérhetetlen emberszeretet lakik
benne. Kettőssége révén érzékeny álmodozó, titokzatos romantikus. Beszélj a spiritualizmusról,
okkultról, asztrológiáról, mindenről ami a valós világon kívülre esik. Könnyen el tudnak veszni egy jó
beszélgetésben. Meglehet, hogy vonzódnak az olyan emberekhez, akiknek számos problémájuk van és
reménytelenül szükségük van segítségre, ez több kárt csinál, mint hasznot. Nagyon megnyerőek és
lenyűgözőek. A Halak kettős tulajdonságát a Bika, Szűz, Skorpió, Bak és Vízöntő kedveli.

Karászi Dorina, 7.a
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KULTÚRA
Komolyzenei koncertsorozat iskolánkban
Nagy sikerrel zárult a három részből álló zenei programsorozat február 19-én a Filharmónia
Magyarország szervezésében, mely feladatának azt tartja, hogy a felnövekvő nemzedékhez
eljuttassa a komolyzenét.
Az első alkalommal, decemberben Mesék az arany hangszerek birodalmából címmel az In
Medias Rézfúvós Együttes muzsikájában gyönyörködhettünk, és megismerkedhettünk a teljes
rézfúvós családdal.

Januárban Muzsika az éjszakában címmel mutatta be koncertjét az Anima Musicae
Kamarazenekar. Előadásukban jelentős zeneszerzők szerenád-muzsikáit hallgattuk.

Februárban a Budapesti Kamaraopera előadásában G. B. Pergolesi Az úrhatnám
szolgáló című művét láthattuk, közreműködött a Savaria Barokk Zenekar három zenésze. Az
előadást a gyerekek vastapssal jutalmazták.
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Volt tanítványunk elvesztése
Mátyás Balázs szolgálat közben vesztette életét

Nehezen találom a szavakat. Sohasem kellett még nekrológot írnom egy nálam fiatalabb
emberről, különösen nem egy tanítványomról, akinek a fejlődését nap, mint nap átéltem,
láttam, segítettem. Nem ez az élet rendje…
Balázs impulzív és dinamikus egyéniség volt, akinek mindig a helyén volt a szíve. „Ami a
szívén, az a száján” - mondták rá sokan. Ezzel a tulajdonságával azonban sokszor átvállalta
osztálytársai helyett a kínos pillanatokban való megszólalást és az esetleges szembe szegülést
a tanári akarattal. Ment előre, megállíthatatlanul, úgy az életben, mint a futballpályán.
Emlékszem, hogy egy kevésbé jól sikerült félév után, szüleivel együtt nagyobb kitartásra,
több munkára ösztönöztük. És Balázs erőt merített, küzdött összeszorított fogakkal és munka
meghozta az eredményét. Sikerült javítani a jegyein, majd megszerezte a jogosítványt, végül
leérettségizett.
Érettségi előtt beszélgettem vele a jövőjéről. Azt mondta akkor, hogy olyan hivatást szeretne,
amelyben segíteni tud az embereknek. Megtalálta ezt a hivatást. Szeretettel csinálta, jól érezte
magát az állomány tagjaként a kék egyenruhában.
Furcsa erről múlt időben beszélni. Furcsa arról beszélni, hogy szolgálatteljesítés közben életét
vesztette egy értelmetlen közlekedési balesetben.
Halálával egy olyan károlyist veszítettünk el, aki sokaknak példát mutatott kitartásból és
önfeláldozásból. Egy olyan embert gyászolunk, aki az életét adta a magyarok, a budapestiek,
az újpestiek biztonságáért.

Nyugodj békében, Balázs! Emlékedet örökre megőrizzük!

Antos Gábor

MOZAIK
Siker a Hevesi György kémiaversenyen
Február 28-án zajlott a kerületi Hevesy György kémia verseny, melyen Salvador-Neto Perla
( 8.c )II. helyezést, Szilasi Zsófia (7.b) osztályos tanulónk II. helyezést, Tóth Dóra (7.b) IV.
helyezést ért el. Felkészítőjük Katona András tanár úr. Sikereikhez gratulálunk!
Rajzos siker
A reformáció 500.évfordulója tiszteletére kerületi rajzpályázatot hirdetett a Benkő István
Református Általános iskola és Gimnázium Iskolánk tanulói közül Horváth - Tőkés Konrád
6.a osztályos tanuló I. díjat kapott,Barta Eszter 6.c osztályos tanuló különdíjban részesült.
Gratulálunk!

Siker az Országos LOGO Programozási Versenyen
Sikeresen szerepeltek tanulóink az Országos Logo Verseny 1. fordulójában.
A 2018. március 10-i országos döntőbe bejutott: Fontányi Alexandra 5.c, Szántó Zalán
7.b és Fort Nándor a 10.bosztályos tanulónk. Felkészítő tanáruk: Lugosi Antalné

Kaán Károly országos természet - és környezetismereti verseny verseny
A kerületi versenyen: Kaszab Nándor (5.c felkészítő tanár: Sárkány Anna) I. helyezést, és
Schindler Anna (5.a, felkészítő tanár: Nargang Lajos) III. helyezést ért el.

Ezüstérmes helyezés hittanversenyen
Iskolánk református hittanra járó csapata
második helyezett lett egy, a Reformáció
500. évfordulójához kötődő versenyen.
Felkészítőjük Loránt Gáborné hitoktató
volt. Gratulálunk!

