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KÖSZÖNTŐ

Így június elején már bátran leszögezhetjük: beköszöntött a nyár! Bár
gondolom ez már többünk fejében megfogalmazódott, mialatt hetek
óta a tantermekben aszalódtunk. Számításaim szerint az újság
megjelenésének időpontjában tetőzik a téboly, témazáró dolgozatok,
felelések és végső zárások formájában. De kellemesen szomorkás
események is várnak ránk: három ballagó osztály hagyja el az iskolát,
a legtöbben nyolc év után…
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak néhány
távozó kollégának az újság készítésében nyújtott segítségéért! Tehát:
köszönöm a klassz novellákat Salvador-Neto Perlának, a címlapok
Padfirka-kreációit Stermeczky Boginak, és az aranyköpéseket Fodor
Krisztának—reméljük, aki itt marad, az továbbra is a munkatársuk
lesz, és így jövőre sincs gond az utánpótlással!
A megszokott rovatok is várják olvasóikat: a versenyeredmények, az
aranyköpések, a recept és a könyvajánló mellett ezúttal szomorú hírek
is akadnak. A közelmúltban iskolánk egyik jeles tanárát vesztettük el
Csatlósné Miklós Anna személyében, róla Sárkány Anna tanárnő
tollából olvashattok nekrológot. Emellett több itt oktató pedagógus is
máshol folytatja munkáját a következő tanévben, köztük Nargang
Lajos tanár úr, akivel az aktuális tanárinterjút is készítettük. Reméljük,
az érkező új pedagógusokat kíváncsisággal vegyes lelkesedéssel
fogadjátok majd! 
De most a legfontosabbat: pillanatokon belül VAKÁCIÓÓÓÓÓÓÓÓ!
Kívánunk valamennyi „károlyisnak” hosszú, tartalmas, és főleg
pihentető nyarat!
SZ.N.H.
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AKTUÁLIS
Pedagógusnapi elismerések
Pedagógusnap – június 2-a – alkalmából a fenntartó Észak-Budapesti Tankerületi Központ
idén több károlyis pedagógust is igazgatói elismerő oklevélben részesít.
Közülük ketten a központi rendezvényen, az Ifjúsági Házban vehették át okleveleiket.
Ők Kissné Burka Margit és Nargang Lajos oktatók. Ugyan ezen alkalomból Hirmann
László is elismerésben részesült.
További tanáraink, akik az okleveleket helyben, a tagozatonkénti tanévzáró ünnepségeken
vehetik át:
Széll Beáta
Nagy Hajnal
Solymos Andrea
Márkus Csilla
Kárpáti Beatrix
Aranyosi Lóránt
Gut Eszter
Várhalmi Márta
Virga Mariann
Sárkány Anna
Schmerczné Kormos Nóra
Szabadszállási Nagy Hajnalka

tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
általános iskolai tanár
általános iskolai tanár
általános iskolai tanár
általános iskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár

Ezen felül Katona András kollégánk Újpest Önkormányzatától június 1-jén vehette át a
Sándor István Újpest Gyermekeiért Díjat.
Gratulálunk minden díjazottnak!
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AKTUÁLIS
Hollós Mirjam nemzetközi sikere

Az Esztrházy Magánalapítvány Estöri-Kreatív Történelmi versenyén belül rajzi
és makett feladatokkal rendeztek pályázatot. Itt indult Hollós Mirjam 5.d
osztályos tanuló (aki korábban a kerületi rajzverseny győzelme után a fővárosi
rajzversenyt is megnyerte) a 7-8. osztályosokkal együtt, mert csak abban a
korcsoportban indítottak "képregény" kategóriát.
Mimi második helyezést ért el.
Óriási eredmény, hiszen nagyon komoly versenyről van szó, amelyet az
osztrákokkal közösen szerveznek. A döntő Eisenstadtban (Kismarton) az
Eszterházy Kastélyban volt 2018. április 18-án. díjátadó gálával, fogadásokkal,
tárlatvezetéssel. Fantasztikus élmény volt a gyerekeknek!
Szívből gratulálunk Hollós Mirjam 5.d osztályos tanulónknak!
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AKTUÁLIS

Képes beszámoló az alsós Károlyi Fesztiválról
2018. április 7-én és 28-én ismét bemutatták az alsós gyerekek, hogy komoly teljesítményre
képesek a művészeti tevékenységek azon területén is, melyhez színpadi előadói képességek
szükségesek.
Nem lesz mindenkiből színész vagy énekes, és a fesztivál megrendezésével nem is ez a cél. A
"színházcsinálás" folyamata azonban olyan élményekkel gazdagíthatja őket és tanáraikat is,
melyek érzékenyebbé tesznek a művészetek befogadására bárhol, bármikor.
Az előadásra való felkészülés közben fejlődhetnek az egyéni képességek,; felszínre
kerülhetnek a kiemelkedő tehetségek; és nem utolsósorban erősödhet a közösség, mert jó
együtt munkálkodni, és együtt örülni a sikernek. De a legnagyobb siker talán az, hogy a
nézőtéren ülő felnőtteken túl a kis és nagy testvérek is mind örömüket lelik a produkciókban,
elismerésüket fejezik ki, és nem csak azt a műsort dicsérik, amiben testvérük szerepelt.
Köszönjük a szülők, nagyszülők támogató tevékenységét, gratulációit, és külön köszönjük
azoknak, akik elismerésüket - írásban vagy szóban, tortával, virággal - külön is kifejezték a
felkészítő tanítóknak!
A szülők otthoni támogatása és a tanítók felkészítő munkája nélkül persze nem jöhetett volna
létre ez a program, de az eredményt látva nincs okunk kételkedni abban, hogy érdemes volt.
Idézzük föl képekkel az előadások hangulatát!
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AKTUÁLIS-A BALLAGÁS
Május 4-én a hangulatos fáklyás ballagás után a gimnáziumban is elbúcsúzott a
két 12.-es osztály. Toldi Bálint, iskolánk tanulója rendkívül profi rövidfilmet
forgatott az eseményről. A film megtekinthető az alábbi linken:
https://youtube/ag4kt0GVOFg Nézzétek meg, érdemes! Köszönjük Bálint profi
munkáját!
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A TANÁR IS EMBER! (?)

INTERJÚ NARGANG LAJOS TANÁR ÚRRAL

--Az ország mely területén született és nevelkedett?
NL: Budapesten születtem, a XIII. kerületben.
--Gyerekkorában gondolkozott-e azon, mi szeretne lenni, ha nagy lesz?
NL: 20-22 éves koromig sportoló szerettem volna lenni, egészen pontosan
kézilabdázó. Azután húszévesen mégis úgy döntöttem, hogy továbbtanulok.
--Van gyermeke, vagy testvére?
NL: Testvérem nincs, egy fiam van.
--Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke?
NL: A lakóhelyem közelében volt a Rákos-patak, és amellett csatangoltunk
nyáron, le egészen a Dunáig. Eljártunk a Vasas-pályára, és belopóztunk
focizni—persze hamar kizavartak!
--Mikor és hogyan került a Károlyiba?
NL: 1988-ban, amikor még Erzsébet utcai általános iskolának hívták. Anna néni
helyére jöttem, ő akkor maradt otthon az első gyerekével.
--Milyen tantárgyakat tanít az iskolánkban?
NL: Alapvetően biológia-földrajz szakos tanár vagyok, de természetismeretet,
valamint az utóbbi négy évben etikát, és kényszerűségből technikát is tanítottam.
--Hogyan nézne ki egy tökéletes napja?
NL: Egy tökéletes nap tulajdonképpen olyan, mint ezek a hétköznapok, csak
most már arra vágyom, hogy délutánonként a családomhoz menjek haza.
--Mi volt az eddigi legjobb nyaralása?
NL: A jugoszláv tengerpartot említeném, ahol a barátaimmal jártam, két év alatt
háromszor is. Horvátországban voltunk, az Isztriai-félszigeten, ami hat-hét óra
kocsival, átmentünk Krk szigetére, aztán később Velencébe és Firenzébe is.
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A TANÁR IS EMBER! (?)
--Mire nem sajnálja az idejét?
NL: Hogy a barátaimmal és a családommal legyek.
--Mire sajnálja kiadni a pénzt?
NL: A közüzemi számlákra.
--Van olyan álma, ami nem valósult meg?
NL: Igen, az iskolában szerettem volna pár évig gimiseket is tanítani.
--Ki a kedvenc írója, van-e kedvenc könyve, illetve tudna-e valami jó
olvasnivalót ajánlani a diákoknak?
NL: Fekete Istvántól a Zsellérek, de neki az összes regényét tudom ajánlani.
--Van-e kedvenc zenekara, zenésze?
NL: Az egyik kedvenc zenészem Vangelis görög zeneszerző. Pár évtizeddel
ezelőtt, amikor a szintetizátorok ellepték a rockzenét, ő egy különleges hangzást
hozott. De alapvetően nagyon szeretem a hetvenes évek nagy rock-zenekarait! A
maiak közül is tetszik bármelyik zene, aminek jó ritmusa vagy egyedi hangzása
van.
--Gyűjtött életében valamit?
NL: Igen, sok mindent: bélyeget, gyufacímkéket, söralátéteket és érmeket.
--Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét?
NL: Szeretek kirándulni, de nem nehéz túrákat, hanem szép sétákat tenni, akár a
természetben, akár a városban-esetlegesen kerékpárral.
--A jövő tanévben sajnos nem fog már az iskolánkban tanítani. Üzenne valamit a
diákoknak búcsúzóul?
NL: Édesanyámnak volt egy mondása, talán ezt mondanám el: „Magam el nem
hagyom, soha fel nem adom”!
Csiki Mónika, Pályi Zoltán, 7.c
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KÁROLYI GALÉRIA

Művésztanárok kiállítása
Az Újpesti Károlyi István általános Iskola és Gimnázium Károlyi Galériájában
2018.április 18-án nyílt meg a Művésztanárok Képző- és Iparművészeti
kiállítása.
Hagyomány ez már az iskolában. Két-háromévente kapnak lehetőséget a kerület
tanárai ,hogy elhozzák alkotásaikat.
Idén csatlakoztak hozzánk a harmadik kerület pedagógusai is. Tizenhat
művésztanár alkotása volt látható május közepéig.
A rendezvény fővédnöke Tamás Ilona tankerületi igazgató volt, aki jelenlétével
megtisztelte a rendezvényt, oklevéllel köszönte meg a kollégák munkáját.
Köszöntőt mondott Hirmann László igazgató. Műsort a Pécsi Sebestyén Ének és
Zene tagozatos Általános Iskola művésztanárai adtak.
A kiállítást Gaul Emil egyetemi tanár nyitotta meg, méltatva a kollégák
munkáját.
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KÁROLYI GALÉRIA
Parizán Mihály szobrászművész kiállítása képekkel

2018.május 17-én nyílt meg iskolánk galériájában Parizán Mihály
újpesti szobrászművész köztéri alkotásainak fotóiból, szobraiból
készült emlékkiállítás. A kiállítást Kő Pál, a Nemzet művésze címmel
kitüntetett Kossuth - díjas szobrászművész, egyetemi tanár, a MMA
tagja nyitotta meg, köszöntőt Hirmann László igazgató és ifj. Parizán
Mihály szobrászművész mondott.
Közreműködött: Botos Gergely
Gimnázium 7. évfolyamos tanulója

(zongora),

a

Károlyi

István

Fővédnök: Dr. Zsigmond Barna Pál , újpest alpolgármestere
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GYÁSZHÍR
Búcsú Csatlósné Miklós Anna tanárnőtől
Pár napja szembesültünk kedves kolléganőnk, barátunk halálának hírével.
Megtisztelő, de nehéz és fájdalmas feladat nekrológot írni arról az Emberről,
akit nagyon szerettünk, és aki néhány hete még gőzerővel tanított, nevelt,
nevetett közöttünk.

Felsorolhatnám az iskoláit, elvégzett tanfolyamokat, megírt könyveket,
pályázatokat, tanítványaival megnyert versenyeket, megszerzett díjait. Mindez
azt sugallhatná, hogy hivatásában mindent elért már. De mi, akik ismertük,
tudjuk, hogy ez nincs így. Sosem állt meg, mindig valami újdonságon törte a
fejét. Képezte magát, bújta az internetet, hogy be tudja hozni az iskolába a
legújabb trendeket. Óriási tapasztalatát, szakmai, pedagógiai tudását nem tartotta
meg magának, mindig rátalált közülünk arra, akinek segíthette szakmai
fejlődését. MESTERPEDAGÓGUS volt a szó legigazibb értelmében! Számtalan
terve, ötlete volt, ami háromszor ilyen hosszú pályára is elegendő lett volna. És a
szeretet—amit diákjai iránt érzett és mutatott—sem akart fogyatkozni a pályán
eltöltött három évtized után sem...
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GYÁSZHÍR
Mióta elkezdtem az írást, azóta tolulnak fel az emlékek, érzelmek,
minden, ami Vele kapcsolatos. Közös ebédek, projektek, Öveges-órák,
ötletelések, jó beszélgetések, viták… De mindaz, ami a közös emlékekből,
torokszorító érzelmekből papírra került, nem adja vissza azt, aki Ő volt. Sokkal
találóbb és emberibb az a jellemzés, amit utolsó osztálya ballagásuk előtt adott
Róla:

„A kávéfüggő energiabomba, aki –nem csak az órán – pattog, pörög és
lehetetlen utolérni a folyosón, a legjobb osztályfőnök, aki szereti, ha a dolgok
nem a maguk megszokott, unalmas, hagyományos módján zajlanak, ezért mindig
bevisz egy kis újítást, a született pszichológus, aki az osztály érdekeit nagyon a
szívén viseli, de külön-külön is odafigyel mindenkire, a hiperaktív, szoknyás
föcitanár, aki mindig élénken gesztikulál a kezével és oldalra söpri a haját a
homlokából, az osztályTÁRS, aki nem okoz csalódást sem emberként sem
tanárként, és aki megismeri Őt, örökre a szívébe zárja, a lelkiismeretes
tyúkanyó, aki esetében nincs annyi lap, amennyire rá lehetne írni a jó
tulajdonságait, a mi anyuka 2.1-ünk, aki csendes, gondoskodó, és az a legjobb,
amikor azt mondja: elmensz…!”

Kedves Anna! Sajnos, most Te „mensz” el… A velünk töltött időd utolsó
másodpercéig tanítottál minket, felnőtt tanárokat is. Mindannyian csodáltuk azt
az életerőt, amivel kegyetlen betegségedet viselted. Az utolsó utáni pillanatig
tartó optimizmusod ránk is átragadt, és közösen hittük—mert hinni akartuk—
hogy Te ezt is megcsinálod! Meggyógyulsz, és folytatod majd tovább, amit a
legjobban szeretsz és tudsz: tanítasz…
Sajnos ez nem sikerült… de sok-sok tanítványod, barátod, kollégád
szívében megmarad mindaz, amire tanítottál minket! KÖSZÖNJÜK NEKED!

Sárkány Anna
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ÍGY ÍRTOK TI!

Fordítva
(3. rész)
Zuhog az eső. A szélvédők gyors tempóban mozognak ide-oda. Még tizenöt
perc, és megérkezem az új iskolámba. Valami gimnázium vagy ilyesmi. Fura
hely lehet, hiszen még egy pisztolyt sem lehet bevinni. Persze ha időközben
vérdíjat tűznek ki a fejemre csakis magamat hibáztathatom a gyengeségemért.
De azért itt találjak egy olyan embert, akit hasonló képeséggel sújtottak. ,,Van
nálam valami, ami nekik, ahogyan nekem is kell, de önmagában értéktelen.”
Onnan, ahonnan én jöttem mindenkinek volt valami képessége, ami csak az övé
volt. Tény, hogy az enyém elvileg erősebb, ugyanakkor hiányos és emiatt vált
veszélyessé. Nagy reményeket fűztek hozzám, de kinyírtam a fél osztagot és
engem is kérdés nélkül eltüntettek volna az élők közül, ha ellenszegülök.
Az élők közül… Lehet egyáltalán életnek, emberi életnek nevezni az eddigi
jelenlétemet, ha az eddigi tizenhat évemet azzal töltöttem, hogy megtanuljam,
hogyan kell parancsra ölni. Ha Mr. Kennethnek egy bérgyilkos kell bárki más
jobb választás lett volna.
- Kate, megérkeztünk. Ha kérdezik, én vagyok a nevelőapád. Az iskolába
érve, több száz diák közül neked kell kiválasztani azt, aki a te
képességeidhez hasonlókkal rendelkezik. Légy diszkrét és vigyázz rá,
mert nem csak te keresed.
- Tehát, akkor önnek most kell egy bérgyilkos, aki másodállásban
bébiszitter.
- Az iróniádból ítélve nagyon magabiztos lehetsz. De majd meglátjuk,
hogyan boldogulsz egy olyan környezetben, ahol a képességed és az
eszközeid nélkül kell teljesítened. Tehát nincs bomba, pisztoly hőérzékelő
szemüveg, egyéb szúró és lőfegyverek, valamint páncél a ruhádon lévő
övet is beleértve.
- Most feladatot ad, vagy csak megölet?
- Ha valóban onnan jöttél ahonnan mi gondoljuk, veheted feladatnak.
A föld alól jöttem, egy bérgyilkos suliból. Miért érzem úgy, hogy ez a fickó
többet tud rólam, mint én saját magamról?
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ÍGY ÍRTOK TI!
Az autóból kiszállva egy fura kőépület előtt találtam magam. Ha nem akarok
elázni, jobb, ha sietek.
Nincs is itt senki. Olyan, mint egy csatatér végén látható kihalt terület. Aztán
a hátam mögött lévő falon megszólalt a csengő. Reflexből lelőttem volna, de
a felszerelésemet elkobozták… Mekkora tömeg. Szóval itt keressek valakit,
aki vagy nem is tud magáról, vagy nagyon jól rejtegeti. Na, akkor lássuk.:
Osztálytermek, mosdók, fényképek, serlegek. Ja, és a tömeg. Az egyik
teremben voltak páran. Hátha felismerem azt, akit keresek, és minél
hamarabb leléphetek innen. Mondjuk mennyi az esélye annak, hogy pont itt
lesz? Egyáltalán felismerem?
- Hé, nem látsz a szemedtől?!- valaki meglökött és még neki áll feljebb?
Lehet az egyik utánam küldött támadó. Nem. Ahhoz túl koordinálatlanok
a mozdulatai. Nem lenne akkora tragédia, ha lelőném, persze ha lehetne.
- Ha szeretnéd, hogy odébb álljak, akkor szólhatsz is.
- Hogyne, majd le is borulok előtted. Na, húzz arrébb! Mi a…
Ekkora tuskót. Az altató lövedékeket nem tiltották. Mivel azonban egy
gyengébb verziót használtam, körülbelül tizenöt perc múlva magához kell
térnie. Ekkor kiáltást hallottam a folyosó végéről.
- Ryan! Gyere már, miattad fogunk elkésni.
- Megyek, csak még iszom.
De amikor, megnyitotta a csapot, hirtelen erős vízsugár töltötte meg a
folyosó ottani részét.
- Nem igaz, hogy ezt még mindig nem lehetett megjavítani.
Nekem vadonatújnak
működött…

tűnt.

Ráadásul

mindenki

másnál

normálisan

Mindenki másnál…
(Folytatása következik)
Salvator-Neto Perla, 8.c
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Egyre többen gyűjtitek az órai elmés megnyilvánulásokat, nagyon helyesen!
Ha valaki még kedvet kap jegyzetelni, nem habozzon! 
II. József türelmetlenül került trónra.

Úgydöntő népszavazás.
Hajnalka tanárnő: Annak köszönd az életedet, Horinka, hogy alacsony
a vérnyomásom!

Antos tanár úr: Hány évszak van?
Áron: Tizenkettő!
Györgyi néni: Aki magában beszél, annak javaslom az SZTK-t!
Györgyi néni: Amíg te ezerszer leírod, hogy „órán jelentkezés nélkül
nem szabad beszélni”, én addig nyugodtan csicsikázok!

Máté: Törpapa nem tudja nézni a Szulejmánt a törpefeszültség
nélkül!

Antos tanár úr: Mi Mauritánia fővárosa?
Konor: Itália!
Antos tanár úr: Soroljuk fel az éghajlat tényezőit!
Áron: Hideg-meleg…
Konor: A fénymásolók védik a környezetet!
Kinga: Tessék elengedni légyszi, a csengetésig pont felérünk a
terembe!

Misi bácsi: Hát az elég nagy baj, hogy annyi idő, amíg felérsz! Akkor
vegyél járóbotot és gyorsabb lesz!
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Lóránt bá: Ez a hang olyan mint a tej…tartós!
András bá: Mit puskázik? Szemtengely ferdülése lesz!
Anna néni: Hogy születik a kannibál gyerek? ….. Levágják az anyjáról!
Lóránt bácsi: Tudjátok kik a kávéfőzők? Akik belekotyognak az
órába. És tudjátok, mi kapnak?

Osztály: Nem.
Lóránt bácsi: Egy feketét cukor nélkül.
Anna néni: Mi az a lucfenyő?.....A legkarácsonyosabb karácsonyfa!
Anna néni: Hogyan

alkalmazkodtak

a

szavannai

növények

a

szárazsághoz?

Lala: Kiszáradtak.
Anna néni: A fák is?
Konor: Lalának a növény az növény!
Máté: Hát én csak annyit tudok a kaktuszról, hogy abból lesz a
Topjoy.

Györgyi néni: Nem kell a versenyhez semmi. Meg józan paraszti ész.
Áron: Mi van a képen?
Livi: Itt látható az oroszlán a kölykével.
Lala: Patája van, biztos nem oroszlán.
Anna néni: Egyébként az egy antilop!
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Livi: A tevék párzáskor köpnek és harapnak.
Levi: Tipikus focisták.
Antos tanár úr: Ne nézzél, mint a nudistastrandon! Inkább írjál!
Máté elröfögi magát.
Antos tanár úr: Tök jó, hogy most már nudista strandon és
állatkertben is vagyok.

Lóránt bácsi: Adrián van?
Osztály: Nincs.
Lóránt bácsi: Hát akkor Adrián egy népmesei alak. Hol volt, hol nem
volt.

Lili: Mi az a Deutschkennen?
Eszti néni: Az, ami nektek nincs: némettudás.
Hajni néni, miután belépésekor Attila még eszelősen ugrál a
teremben: Idefigyelj Mayer, próbáld megkeresni a fenekedet, menni
fog, mert elég nagy, aztán ülj rá!!

Györgyi néni: Máté, mi a véleményed? Mi kéne legyen harminc év
múlva, ami most nincs?

Máté: Lézerkard!!
Balázs: Mit jelent az, hogy lesz helyettesítés?
Anna néni: Bejön egy tanár.
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Antos tanár úr: Konor, fájt a fejed? Mert mindenkinek az fáj, ami a
leggyengébb.

Györgyi néni: Olyan okosak vagytok, hogy tudjátok, ennek most vége,
ideje tanulni!

Zsófi: Szerintem túlbecsül minket.
Áron: Én hiányozni fogok.
Antos tanár úr: Nekem biztos nem!

Antos tanár úr: Máté, ne integess! Legyél inkább vasutas! Majd ott
fényképezhetnek a turisták.

Zsófi: De Mátét ki fényképezné le?
Antos tanár úr: Vannak még csodák.
Anna néni húsvétkor: Hát fiúk, ha ilyen marad az idő, akkor ráfagy a
lányok fejére a kölni.

Konor: Hallod, Györgyi néni, itt mit kell csinálni?
Antos tanár úr: Közérdekű közlemény! Zalán a hétvégén volt a
budapesti versenyen.

Konor: Döntő?
Antos tanár úr: Nem, eldöntő.
Konor: Ááá, értem. Elődöntő.
Zsófi: Hagyja már, tanár úr! Látszik, hogy soha nem volt versenyen.
Antos tanár úr: Nézz rá Zsófi! Ki vinné el versenyre?
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Zsófi: András bácsi! Vehetek egy lapot? Mondjuk ezt itt? (Elveszi.)
Ja, ez a dolgozat! Akkor nem kell!

Györgyi néni: Kancsal nem vagyok, csak vak.
Áron: Misi bácsi! Jól tetszik lenni?
Misi bácsi: Most, hogy így megláttalak, már nem.
Réka: Nagyon sok a csapadék, nagyon meleg van és szárazság.
Anna néni: Mondjatok szavannai növényeket!
Áron: Teve.
Máté: Nyolc éve idejárok, de még sosem kaptam ilyen igazgatós
kézfogást.

Levi: Végre Lali visszajött a WC-ről.
Hajni néni: Jaj Levi, ne elemezgesd mások vécézési rutinját!
Máté: Áh, Levi mindig ezt jegyzeteli.
Eszti néni: Lala! Megtanultad a szöveget?
Lala: Hát… csak a számokat nem.
Bali: Meg a szavakat.
Berti: Magellán megkerülte a Földet egy Amerigo Vespucci nevű
hajóval.

Enikő: Európa és Amerika nagyon összeismerkedtek!
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Eszter: A punok a rómaiak ellentéte.
Ádám: Róma államformája: önuralom.
Dominik: Szerbia megöli Ferenc Ferdinándot.
Bogi: Jézust felakasztották.
Kriszta néni: Hogy hívták a labanc vezért a műben?
Jázmin: Valami Hóbelebanc!
Antos tanár úr diktál: Kistigrisek…
Lala leírja: Kistigrisegg…
Mohamed volt a középkor Schobert Norbija!
Hitler megszállta Hindenburgot.

Hajni néni: Tömegverekedés volt a tanári előtt, Kriszta nénivel
néztük. Egy varjú-meg egy szarkacsapat bunyózott!

Máté: Azt hittem, a tanárok verekedtek!
Balázs: Tünde néni győzött volna!
Éva néni ritmikusan tapsol hármat.
Eszti (folytatva a tapsot): Él-jen Rákosi!
Kriszta néni: Laci, a német nyelvet mióta írják th-val??
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Kriszta néni: Máté, te maradjál csöndben, mert téged is beutallak az
igazgatóhoz!

Fanni: Oda beutaló kell?
Lajos bá: Mindenki kinyitja a munkafüzetét. Krisztike, Esztike és
Satöbbicske!

Kriszta néni: Brezsnyev és a kommunista pártvezetők szájon
csókolták egymást.

Boti: Ez volt a forró pont a hidegháborúban!
Kriszta néni, miután egy percre kiszaladt az osztályból: Hú, de
csendben voltatok!

Boti: Paranormális jelenség!
Éva néni, miután tíz perccel azelőtt feladott egy feladatot: Lacika,
rossz helyen van nyitva a könyved!

Éva néni: Muszáj telefonoznod rágóval a szádban?
Kriszti: Ez nem rágó, hanem cukor. Fáj a torkom.
Éva néni: A Sárához beszéltem!
Kriszta néni: Zsófi, most vedd elő a legcukibb kislányarcod. Tudom,
hogy nincs, de most csinálsz magadnak!
Munkások a tetőn. Eszti: Essen le!

Bogi: Miért?
Eszti: Mert magasan van, azért!
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Laci: Kimehetek a mosdóba? Csak mert nem akarok bepisilni!
Kriszti: Mit molesztálsz, te tapír? Vagy mi…szatír!
Lóránt bá: Hát ez hármas.
Lacika: Négyharmadot nem kaphatok.
Lóránt bá: Dehogynem, öthatodot is!
Bogi néni: Na, ez itt a homework!
Eszti: Milyen színű volt a szeme?
Sára: Színe nem volt, barna volt!
Kriszti meséli a 3 kismalac és a farkast.
Anikó: De mi a francért kopognak, ha üldözik őket??
Boti mond valami hülyeséget.
Kriszta néni: Te nem vagy normális!
Boti: De igen! A hangok is azt mondták!
Anikó: Én egy ilyen egyéniség vagyok. Micimackós a törülközőm,
röplabdával alszom és kedvenc mesém a Barbie.

Eszti: És mondd, kifejlődtél rendesen?
Lajos bá: Nem tudom, tanultátok már az I. és II. világháborút?
Márió: Mi már a harmadikat is!
Máté: Találkoztam Tünde nénivel az Auchanban.
Kriszta néni: És ugye köszöntél rendesen?
Máté: Olyat sprintelem…!
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Herczog Jázmin, 7.a
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Veszprémi Állatkert

Az állatkert a Balaton északi partjától 15 km-re fekszik. 1958-ban, 5 hónap alatt épült fel és
augusztusban nyitotta meg kapuit. Nevét a híres Afrika kutatóról Kittenberger Kálmánról kapta.
Az állatkert két részen terül el, a Fejes-völgyben és az azzal szomszédos Gulya-dombon.
A Fejes-völgyi területen hagyományos állatkerti állatok láthatók, mint például nagymacskák, fekete
medvék, vízi madarak. Itt található a gyerekek legnagyobb kedvence, a Kölyökdzsungel játszóház,
ahol lehet kúszni, mászni, csúszdázni.
A Gulya-dombi részen van az Afrika-szavanna kifutó, ahol impalákat, orrszarvúcsaládot is
megcsodálhatunk. Itt van az Elefánt Park és a Majomház is.
Látványetetések, állatsimogatók teszik színesebbé az állatkertben eltöltött időt.
2016 óta létezik itt az időszakos földtörténeti kiállítás, Magyarország legnagyobb Dinoszaurusz
Parkja, ahol a gyermekeket játékosan ismertetik meg a régészek munkájával, miközben sok új
érdekes információt szerezhetnek a Föld több száz millió évvel ezelőtti állatvilágáról.
Nyáron táborokat is terveznek. A táborozók megismerkedhetnek az Állatkert életével, az ott élő
állatokkal, a természetvédelemmel, az Állatkert mindennapjaival.

Ott jártamkor nekem legjobban a kis panda tetszett, más nevén vörös
macskamedve. Testméretei: tömege 4-6 kg, testhossza 50-60 cm.
Ő ragadozók rendjének macskamedvefélék családjába tartozó egyetlen ma
élő faja. A Himalájában és Dél-nyugat Kínában 2000 - 4000 méter
magasságban őshonos vörös bundájú kis ragadozó nevét annak köszönheti,
hogy medvére emlékeztető külseje mellett ugyanolyan jól mászik fára, illetve
nyalogatja magát tisztára, mint a macska. Éjjel aktív állat, a nappalt általában
a fák ágai között összegömbölyödve alvással tölti, fejét bozontos farkával
takarja be, amelyet párnának is használ, ám kapaszkodni nem tud vele. Ha
fenyegetve érzi magát, akkor fára mászik vagy a félig visszahúzható karmával védi magát. Legfőbb
ragadozója a hópárduc. Állományát leginkább az erdőirtás, illetve az egyéb emberi tevékenységek
veszélyeztetik, úgymint a vadászat, vagy az ázsiai népesség növekedése és területfoglalása.

Rosengart Gabriella 5.b.
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A Liget ovisok látogattak el hozzánk
Március 20-án nagycsoportos óvodások voltak a vendégeink. Sokan közülük ősszel már
iskolások lesznek. Három csoportra bontva vettek részt egy tanítási órán az 1.a-ban, az 1.bben vagy az 1.c-ben. Mindhárom helyen érdeklődéssel figyelték az eseményeket, s amikor
alkalom volt rá, be is kapcsolódtak a feladatokba, játékokba. Láthatóan jó kedvvel távoztak.
Reméljük, sikerült őket bátorítani, hogy ne féljenek az iskolától.
Kívánunk mindnyájuknak sikeres iskolakezdést, akár az idén, akár jövőre kerül sor arra.

Vendégek a Vadgesztenye oviból
Május 3-án nagycsoportos óvodások látogattak el hozzánk. Az elsősök szívesen várták őket,
örömmel mutatták meg, mit tudnak, hogyan élik mindennapjaikat az iskolában. Az ovisok
nagy figyelemmel kísérték az eseményeket, amikor lehetett, csatlakoztak is a
tevékenységekhez. Mosolyogva, jókedvűen távoztak. Reméljük, sikerült felkelteni vagy
fokozni kíváncsiságukat, várakozásukat az iskola iránt.
Kívánunk mindnyájuknak békés, örömteli iskolaéveket!

30

ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
A költészet napja
Április 11-én, a költészet napján, a Könyves Kálmán Gimnázium szervezésében
részt vett iskolánk is az újpesti aluljáróban szervezett közös versmondáson. A
8.c és a 10.a osztály fél órán keresztül szavalt Kallai Klára és Deák Krisztina
tanárnők vezetésével.

Károlyisok köszöntötték a Király utcai idősek otthona lakóit anyák napján
Kis műsorral készültünk, szeretettel fogadtak minket, mint mindig. Megható, felemelő élmény
látni azt, hogy az otthon lakói, dolgozói milyen őszinte örömmel nézik, hallgatják dalainkat,
meséinket, verseinket.
Május 3-án az alsós Fiú Énekegyüttes néhány tagja kezdte a műsort Elment Vilmos című
dalával. A 2.b-sek Lázár Ervin Virágszemű című meséjét mutatták be. A 3.b-sek
összeállításában két dal fogta közre a szép anyák napi verseket. A gyerekek Halász Judit Mit
tehetnék érted? című dalával zárták a műsort.
Nagy taps és ajándék, vendéglátás, sok mosoly, köszönet, integetések után jó érzésekkel
jöttünk el, hálásan gondolunk az otthon lakóinak szeretetteljes fogadtatására. Jó egészséget
kívánunk nekik!
Gratulálunk a gyerekek magas színvonalú előadásához!
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Dán diákcsoport látogatása a Károlyiban
Korábbi, 2016-os és 2017-es Erasmus+ programjainkban tanáraink három dán
intézményben tettek szakmai látogatást. A dán kollégákkal azóta is
folyamatosan ápoljuk a kapcsolatot. Örömmel tettünk eleget megkeresésüknek,
amikor jelezték, egy gimnazista csoporttal Budapestre utaznak és szeretnének
ellátogatni a Károlyiba, megismerni gimnazistáinkat.
2018. április 16-án, a 10. B osztály és a 11. A egyik angol csoportja egy
rendhagyó hétfő délelőttel indította a hetet. A Virág Aulában töltötték az első
három órát. A program igen mozgalmas és izgalmas volt. A koppenhágai
Ballerup Gymnasium 25 végzős diákját és kísérőiket Kaspar Brandt és Martin
Garval tanárokat először Hirmann László igazgató úr köszöntötte. A vendégeink
fogadásában Szentiványi-Szeles Beáta nemzetközi koordinátor, Bögös Réka,
Dora István és Piczil Enikő tanáraink segédkeztek.

A 10. B osztály három rövid ppt prezentációban mutatta be hazánk turisztikai
látványosságait,
hagyományait
és
kultúráját,
valamint
olimpiai
sporteredményeit. Ezután diákjaink a délelőtt jelentős részét kiscsoportos
beszélgetéssel töltötték. A dán gimnazisták órarendjében szerepel a politológia
és szociológia tantárgy, ehhez kapcsolódóan interjúkérdésekkel készültek a
találkozóra. Nyolc csoportba rendeződve, mindenki aktív részvételével, angol
nyelven zajlott a diskurzus. Az érintett témák az EU állampolgárság, európai
értékek, a magyar választások, a két ország oktatáspolitikája és a fiatalok
jövőképe voltak.
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Érdeklődésünkre, hogy hogyan élték meg diákjaink ezt a találkozást, milyennek
találták a programot, a következő válaszok születtek:
„Örömmel töltött el, amikor megláttam a dán diákok izgalomtól és érdeklődéstől
csillogó tekintetét…szívesen beszélgettem velük, mert éreztették, hogy fontos a
véleményem és érdekli őket amit mondok.” – Selyem Daniella
„Nagyon hasznosnak találtam a dán diákokkal való találkozást, mert a
beszélgetések révén többet tudhattunk meg az ő országukról, kultúrájukról és
politikájukról.” – Szávity Blanka
„Sok dolgot megtudtunk a dán diákok oktatási rendszeréről és magáról az
országról is; és kérdéseik kapcsán jobban belegondoltunk Magyarország
politikájába, jövőjébe és az EU-s pozíciójába… Szerintem a leghasznosabb
mégis az volt, hogy angolul kellett kifejeznünk magunkat, teljesen függetlenül
attól, hogy mi volt éppen az aktuális téma.” – Szántó Nóra
„Jó érzés volt másmilyen beállítottságú, gondolkodásmódú fiatalokkal
megismerkedni. Amikor beszélgettünk, végig tartották a szemkontaktust, láttam
rajtuk, hogy szívesen hallgatták a válaszainkat és az érdeklődésük őszinte.” –
Cseke Kamilla
„Kicsit nyíltabb lettem az EU-s témák és a politika iránt. Nagyon meglepett,
hogy milyen tájékozottak.” – Molnár Szilvia
A diákok egybehangzóan kifejezték és kérték, hogy szeretnének még több ilyen
programot!
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A Melodika Project koncertje iskolánkban
Egy interaktív ismeretterjesztő koncert élvezői voltunk április 18-án. Minden
alsó tagozatos osztály részt vett, és mindannyian nagyon jól éreztük magukat.
Pedagógusok és gyerekek egyaránt.
Az aulában gyűltünk össze, mint már annyiszor, kíváncsian vártuk a zenét,
tudtuk, hogy élvezni fogjuk, de minden várakozásunkat felülmúlta, amit
kaptunk.
A Melodika Project elnevezésű együttes – szuggesztív előadásmódjával, zenei
profizmusával – valóban maradandó élményt nyújtott.
Kik is ezek a zenészek?
A Melodika Project interaktív koncertjein saját egyéni hangszerelésben és
feldolgozásban szólaltat meg ismert klasszikus zenei témákat, magyar
népdalokat, egyéb zenei stílusokkal vegyítve azokat. 2014 óta a zenekar aktív
szereplője a
hazai
zenei
életnek,
gyakori
fellépő
fesztiválokon és koncerttermekben egyaránt ( Zempléni Fesztivál, Nemzeti
Táncszínház,
Zeneakadémia,
Győri
Bornapok, MOMkult, Bartók
Emlékház, Magyar Rádió Márványterme, Zsolnay Negyed stb.), rendszeres
fellépője
a Bon Bon
Matiné és
a Cérnahangversenyek, ifjúsági
ismeretterjesztő
sorozatoknak,
valamint
a Budapest
Film, Suli
Mozi programjának is.
A zenekar tagjai Antal Gábor zongora/melodika-, Csernus Katalin gitár,
Pödör Bálint ütőhangszeres művész-tanárok. Az együttes 2016-ban elnyerte
az amerikai egyesült államokbeli SAVVY kamarazenei verseny közönségdíját.
Az előadást követően a 4.a-ban kreatív foglalkozásra is sor került, a 45 perces
közös zenélés nagyon élvezetes volt. Az előadó művésztanárok fantasztikus
pedagógiai érzékkel közelítettek a gyerekekhez. Köszönjük nekik!
Köszönet Buday Vera tanítónak is a szervezésért!
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Bonbonetti csokitúrán járt a 6.A osztály
A 6.A osztály a prokjektnap alkalmából ellátogatott a Bonbonetti csokigyárba, ahol sok - sok
élménnyel gazdagodtak.

Kerületi alsós népdaléneklő verseny
A kerületi népdaléneklő versenyre a Homoktövis Általános Iskolában került sor. Kedves
fogadtatásban és szíves vendéglátásban részesültek a versenyzők és kísérőik.
Köszönjük az iskola dolgozóinak a jó szervezést!
ARANY minősítést szereztek szólóénekben: Melnicsok Alex 2.a (Felkészítője:Garamszegi
Anett) Tatárka Mária 3.c (Felkészítője: Bódiné Rémiás Tünde), csoportos éneklésben: a 2.a
csapata: Milavecz Dániel, Kocsán Levente, Varga Máté (Felkészítő: Garamszegi Anett) és a
4.c csapata: Baróti Lilla, Németh Helga, Pordán Kitti (Felkészítő: Nagy Hajnal).
EZÜST minősítést szereztek szólóénekben: Simon Boróka 4.c (Felkészítő: Nagy Hajnal),
csoportos éneklésben a 3.c csapata: Dombovári Kata, Fekete Mirella, Szabó Melissza
(Felkészítő: Bódiné Rémiás Tünde). Szép károlyis eredmények születtek, gratulálunk!

Kerületi képzőművészeti pályázat eredménye
A Bene Ferenc Általános Iskola kerületi képzőművészeti pályázatot hirdetett "Érzelmek
iskolája" témahét keretében. Iskolánk tanulói nagy lelkesedéssel pályáztak.
A következő eredmények születtek: I. helyezett: Zsolnai Virág Kata 5.c, II. helyezettek:
Sebők Zsófia 6.c, Horváth - Tőkés Konrád 6.a, Szabó Viktória 5.a, Balogh Csenge 6.c,
III. helyezettek: Gondos Tamara 5.a, Budai – Balogh Ervin 6.c. Gratulálunk!

A kerületi irodalmi pályázaton próza kategóriában I. helyezést ért el: Herczeg
Kata Hanna 6.b osztályos tanuló. Gratulálunk!

A Károlyi Pályázat eredményei az alsó tagozaton
Az idén is sokan pályáztak a meghirdetett témakörökben. Köszönjük a gyerekeknek, köszönjük a
szülőknek és a tanítóknak, akik biztatták és segítették őket a kivitelezésben! A
http://kig.hu/cikk/14163_karolyi_palyazat_also link alatt olvashatjátok az értékelést,
megnézhetitek az első díjasok alkotásairól készült, a díjkiosztó ünnepségen levetített képeket,
és bemutatjuk a szép füzetek néhány oldalát. Mindenkinek gratulálunk!

A vers varázsa
ÚKK által szervezett kerületi képzőművészeti pályázat eredménye Kányádi Sándor
versillusztrációiból. 1.c osztály: Kucsora Bende I., Vojczek Bence II, Kucsora Zsófia III.
2.c osztály: Sándor András I, Varga Lili II, Kanyó Réka III, Szívós Melinda III.
5.d osztály: Hollós Mirjam II, Barta Eszter II. Gratulálunk!

Dobogós hely a katasztrófavédelmi versenyen
A területi katasztrófavédelmi versenyen iskolánk csapata III. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Szántó Zalán, Szilasi Zsófia, Tóth Dóra, Nerada Balázs 7.b osztályos tanulók.
Felkészítő tanáruk: Gut Mihály. Gratulálunk!
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MOZAIK
Siker a Kazinczy- verseny balatonboglári fordulójában
Iskolánkat és Újpestet képviselve Salvador-Neto Perla 8.c osztályos tanuló a Kazinczy verseny
dunántúli
fordulójában bronz-minősítést szerzett. Tanára: Deák
Krisztina.
Gratulálunk!

Madarak, fák napja
2018. május 10-én, a Madarak, fák napja alkalmából rendezték meg a Szűcs Sándor
Általános Iskolában a kerületi természetismereti csapatvetélkedőt. Iskolánkat a 4.b csapata
képviselte. Gyönyörű tablójukat előre el kellett küldeni, madárhangokkal is ismerkedtek,
sokat készültek. A vetélkedőn is kitettek magukért, és elhozták a II. helyezést! A csapat
tagjai: Karaszi Lilla, Kiss Kiara és Varga Luca. Felkészítő tanáruk: Kordás-Kovács Beáta.
Gratulálunk!

Tavasz a Farkaserdőben kerületi képzőművészeti pályázat
Az UKK szervezésében lezajlott versenyen a következő eredmények születtek iskolánkból:
I. helyezettek: Borbély Lili Bíborka 1.c, Varga Lili 2.c, Kanyó Réka 2.c, II. helyezett:
Horváth-Tőkés Konrád 6.a, III. helyezett: Herczku Noémi 6.a, Szabady Zsófia 6.c különdíj.

Gratulálunk!

Versenyeredmények:
http://kig.hu/cikk/14053_Versenyeredmenyek_2017_2018_tanev
http://kig.hu/cikk/14053_Versenyeredmenyek_2017_2018_tanev

Nyelvvizsgák:
http://kig.hu/cikk/14210_Uj_nyelvvizsgak
http://kig.hu/cikk/14130_Nyelvvizsga_eredmenyek

