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Köszöntő
Ismét eljött a december! Nagyon vártuk már a rendkívül mozgalmasra
sikeredett Károlyi-hetek után, és ha addig nem dönt le mindenkit a
lábáról az influenza, hamarosan jól megérdemelt szünetet
élvezhetünk!
Most, mikor e sorokat írom, éppen szakad kint a hó, megadva a
hangulatot a közelgő karácsonyhoz. Nálunk a Károlyiban azonban ez
nem hiányzott az ünnepi hangulathoz! Megtartottuk a szokásos,
ezúttal is nagyon meghatóra és emlékezetesre sikeredett szalagavató
bált, mely a szervezőknek—Piczil Enikőnek, Ollé Tamásnak, Antos
Gábornak, Tuza Mártának és Takács Juditnak, valamint Friczné
Rausch Katalin és Sárkány Anna osztályfőnököknek—köszönhetően
most is szép perceket szerzett a megjelent tömegeknek. Készítettünk
adventi koszorút, megtartottuk a hagyományos karácsonyi vásárt, és
természetesen megjelent körünkben maga a Mikulás! A tanulók
örömére itt-ott felbukkant néhány alternatív Télapó is, az
elmaradhatatlan krampuszok kíséretében, de csokiból ugyebár soha
nem elég!
Mindezekről természetesen hűségesen tájékoztatjuk a kedves
olvasókat, de továbbra is jelentkezik Így írtok Ti rovatunk,
olvashattok könyvajánlót, tanárinterjút, amelyben ezúttal Gut Eszter
tanárnőt faggattuk, valamint az ismét szép számú aranyköpést! Ügyes
kezű olvasóink két remek sütireceptet is kipróbálhatnak az ünnepekre!
Hamarosan itt a félév, a zárás, a dolgozatok és felelések ideje, de
addig még vár ránk egy szép ünnep, és egy remélhetőleg pihentető
szünet, amely után újult erővel és lelkesen vághattok neki a
tanulásnak! 
Az ünnepi számmal a szerkesztőség nevében is kívánok kellemes és
tartalmas karácsonyi ünnepeket, boldog újévet a diákoknak,
tanároknak, és az iskola minden kedves dolgozójának!
SZ.N.H.
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AKTUÁLIS
Gólyanap
A gólyanap szerintem eléggé jól sikerült! Reggel mikor megérkeztünk a 10.-esek ott vártak
minket, hogy kisminkelhessenek mindenkit. Reggel egy szolidabb sminket kaptunk, majd
ezután mehettünk fel az osztálytermeinkbe. Aznap óráink nem nagyon voltak, helyette sokféle
feladatot kaptunk: volt törpe járás, pingponglabda-adogatás kanál segítségével, a Semsey
parkban futás, fekvőtámaszban menés, stb. A két osztály közötti foci volt szerintem a legjobb!
A suli után mindenki mehetett haza vagy ahova akart. Fel 5-re kellett vissza érni a suliba,
mert következett a gólyabál! Az egész a két osztály bevonulásával kezdődött. Ezután mindkét
osztály elénekelte kisebb-nagyobb sikerrel az osztályindulót, ami így visszaemlékezve eléggé
vicces volt, mivel a két osztály közül semelyiknek sem sikerült az elképzeltek szerint. Ezután
jött a Just Dance, ami szerintem (és sok mindenki szerint) a gólyabál fénypontja volt. 3-3 lány
a Swish swish-re, a 3-3 fiú pedig a Rasputin-ra táncolt. Mindenki felszabadultan érezte magát
ez alatt a pár óra alatt! Felolvastuk az osztályódákat, a fiúknak fekvőtámasz közben kellett
lufit fújniuk, gurulós széken wc-pumpa segítségével kellett átjutni az egyik oldalról a másikra,
a lengyelek táncot és nyelvtörőt tanítottak. Volt zsűri is, amely a bál végén teljes jogú
diákokká nyilvánított minket. A gólyabál végén kaptunk pizzát és üdítőt is. Az egész nap
nagyon jól telt, és azt hiszem, a vidám esemény még jobban összekovácsolta az osztályokat!
Fodor Krisztina, 9.a
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AKTUÁLIS
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

Péliné Szincsok Zsuzsa és Tuza Márta tanárnők vezetésével az érdeklő
gyerekek, szülők és tanárok adventi koszorút készíthettek. A program remek
hangulatban zajlott! Karácsony előtt egy héttel pedig a hagyományos karácsonyi
vásárt rendeztük meg az iskola aulájában, amelyen saját készítésű karácsonyi
tárgyakat kínálhattak ügyes kezű diákjaink!
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AKTUÁLIS
Újpest diákösztöndíjasai - gimnazista diákjaink sikere
Az újpesti Önkormányzat 1997 óta működteti az Újpesti Diákösztöndíj pályázati rendszert a
kiváló eredményt elérő újpesti diákok támogatására. A Diákösztöndíj rendelet 2011. évi
módosítása óta már négy kategóriában pályázhatnak a diákok, az Ugró Gyula Tanulmányi
Diákösztöndíjra, a Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjra, a Házy Erzsébet Előadó-művészeti
Diák- ösztöndíjra és a Szőnyi István Alkotó- művészeti Diákösztöndíjra. Az Újpesti
Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a
művészetek vagy a sport területén kiemelkedően tehetséges tanulókat és hallgatókat a
középiskola sikeres folytatásában, elősegítve ezáltal felkészüléseket a felsőfokú tanulmányok
megkezdésére, valamint segítséget nyújtson az eredményes befejezésben. Dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester a díjak átadása előtt azt mondta, egy közösségnek az egyik
legfontosabb szerepe az, hogy kiemelje, megtisztelje és támogassa azokat, akik a közösségért
tesznek, a közösség érdekeit, jövőjét szolgálják. Újpest Önkormányzatának fontos, hogy
városának kiválóságairól gondoskodjon, megemlékezzen, elismerje azoknak az érdemét, akik
sokat tettek a városért és támogassa azokat, akikről azt gondolja, hogy eddigi eredményeik és
a tehetségük folytán sokat fognak tenni ezért a közösségért. Ennek a célnak az egyik fő része
az újpesti diákösztöndíjak rendszere. Büszkék vagyunk arra, hogy a díjazottak közül hárman
a mi gimnáziumunk tanulói. Ezzel méltóan reprezentálták iskolánkat a kerületi középiskolák
között.
A díjazottak, akiknek gratulálunk:
UGRÓ GYULA TANULMÁNYI DIÁKÖSZTÖNDÍJASOK: Szigeti Panka Boglárka és
Hladony Károly
SZŐNYI ISTVÁN ALKOTÓMŰVÉSZI DIÁKÖSZTÖNDÍJAS: Ősz-Varga Lilla
Gratulálunk a díjazottaknak!
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A TANÁR IS EMBER! (?)
INTERJÚ GUT ESZTER TANÁRNŐVEL
Az ország mely területén született és nevelkedett?
Zalaegerszegen születtem. Zalalövőn nőttem fel a Göcsej és az Őrség határán. 18 évesen a
gimnázium elvégzése után kerültem Piliscsabára, ahol a Pázmányra jártam.
Gyerekkorában gondolkodott már azon, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz?
Amikor egészen kicsi voltam, orvos szerettem volna lenni. A gimnáziumi gyakorlat (a kórház
baleseti osztályán) alatt kiábrándultam belőle. Később csak abban voltam biztos, hogy
emberekkel szeretnénk foglalkozni. Anyukám mondta, hogy az óvodában sokszor meséltem a
többi gyereknek, mikor ment értem, ezért ő már akkor sejtette, hogy vagy óvónéni, vagy tanár
néni leszek.
Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke?
A nagy havazások, amikor szánkóval meg apu nyakában jutottunk el az iskolába. Néha
iskolaszünet is volt a nagy hó miatt, nem jártak a vonatok és a buszok. Ez az élmény nagyon
megmaradt bennem. Ezen kívül a nagyszüleimnél töltött nyarakra gondolok szívesen.
Vannak testvérei, gyermekei?
Két öcsém van, akik 34 és 38 évesek. Az egyik Zalában, a másik Győrben él. Két fiam van,
Marci és Kristóf, ők jelenleg 2. és 5. osztályba járnak. A 7. évfolyam már ismeri őket, mert
velünk jöttek a tavalyi erdei iskolába.
Mikor döntötte el, hogy tanár lesz?
Igazából nem szerettem volna tanár lenni, de a hosszú munkakeresés után úgy gondoltam,
hogy kipróbálom, milyen és itt maradtam. Kihívásokkal teli szakma, nem lehet unatkozni.
Mikor és hogyan került a Károlyi gimnáziumba?
Amikor befejeztem az egyetemet, az utolsó évben folyamatosan állást kerestem, de mindenhol
megkaptam, hogy túlképzett vagyok. Eredetileg nem akartam tanár lenni, ez az álláslehetőség
az utolsó pillanatban jutott el hozzám. Az egyik szobatársam szólt, hogy némettanárt keresnek
Újpesten. 2002. augusztus 29-én vettek fel, és azóta itt dolgozom.
Milyen tantárgyakat tanít az iskolában és miért ezeket választotta?
A német nyelv mindig is közel állt hozzám, hiszen az osztrák határ mellett nőttem fel és már
gyerekkoromban is sok minden ragadt rám. A gimnáziumban kezdtem el tanulni, előtte az
orosz nyelv volt a kötelező. Három év után sikerült a nyelvvizsgám, ez meghatározó volt a
továbbtanulásnál is. A másik pedig az erkölcstan, ami nagyon izgalmas tantárgy. Egyszer volt
lehetőségem arra, hogy elmenjek egy tanfolyamra. Nagyon szeretem, igazából nem is lehet
tanításnak nevezni, mert az élet dolgairól beszélgetünk a gyerekekkel.
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A TANÁR IS EMBER! (?)
Hogyan nézne ki egy tökéletes napja?
Későn kelnék, kirándulnék a családdal egy szép helyen. A csend és nyugalom az, amire egy
tanítási nap után a leginkább vágyom.
Melyik volt az eddigi legjobb nyaralása és ott mi volt a kedvenc emléke?
Két éve jártunk Erdélyben. Ez egy nagyon jól sikerült nyaralás volt, baráti társasággal
mentünk. Szép helyeken szálltunk meg, a Medve tónál Szovátán és a Tordai hasadéktól nem
messze egy kis faluban. Nagyon jól éreztük magunkat a gyönyörű természeti környezetben.
Ugyanebben az évben a Balatonnál is eltöltöttünk egy hetet. Úgy éreztem, hogy abban az
évben rendesen ki tudtam kapcsolódni.
Mire nem sajnálja az időt?
A családomra. Arra, hogy a gyerekeimmel játsszak, és különböző programokon vegyünk
együtt részt.
Ki a kedvenc írója, és mi a kedvenc könyve? Tudna-e ajánlani valamit az olvasni vágyó
gyerekeknek?
Nincs kedvenc könyvem igazából. Volt, amit nagyon sokszor elolvastam, a kötelező
olvasmányok közül is. Nagyon szeretem a történelmi regényeket. Kedvenc íróm? Hát én nem
is tudom. Rejtő Jenőtől Szabó Magdáig bármit elolvasok, csak legyen rá időm.
Ki a kedvenc zeneszerzője, együttese? Milyen filmeket szeret?
A krimik a kedvenceim. Kár, hogy mostanában már csak a régi filmeket ismételgetik.
Zenekarom? Hát zenekarból sem tudnék olyat mondani, akiket kifejezetten szeretek.
Mindenevő vagyok, a régiek közül, pl. Bon Jovi, Roxette, Corrs voltak a kedvenceim. Azokat
szeretem, akik nem csak amolyan egynyári tingli-tangli zenét hoznak létre, hanem mélyebben
megérintik az embereket, pl. Eric Clapton, vagy Sting. Nem tudom, hogy őket ismeritek-e? A
magyarok közül Ákos és a Ghymes, akik világzenét játszanak. Ha zeneszerzőt kell mondani,
akkor Mozart, belőle írtam a szakdolgozatomat is. Majdnem 11 évig zongoráztam, ebből az
időszakból Chopin volt a kedvencem.
Gyűjtött életében valamit?
Gyerekkoromban sok mindent gyűjtöttem: söralátétek, matricák, mindenféle kövek,
ásványok. Volt lepkegyűjteményem is, amire nem vagyok mostanában túl büszke. Így utólag
sajnálom szegényeket.
Mivel szereti a szabadidejét legszívesebben eltölteni?
Nagyon szeretek kirándulni, zenét hallgatni, olvasni. Örülnék, ha egy-két órával meg lehetne
toldani a napokat, hogy ezekre is jusson elég idő.
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A TANÁR IS EMBER! (?)
Van olyan álma, ami nem valósult meg?
Mindig vannak olyan céljaim, amikért éppen küzdök. Éppen, hogy sikerül megvalósítani az
egyiket, már a következőn dolgozom.
Üzen-e valamit a diákoknak?
Pihenjék ki magukat a szünetben és tűzzenek ki maguknak a jövő évre elérhető célokat.
Van valami hobbija?
Mindig belefogok valamibe. Kötés, horgolás, kézműveskedés. Sajnos nem vagyok elég kitartó
és a hétköznapi elfoglaltságaim miatt nem tudok vele eleget foglalkozni.
Hogyan szoktak készülődni karácsonykor?
A gyerekekkel szoktunk betlehemet építeni. Néha papírból, kis könyvből vágtuk ki a
különböző figurákat. Minden nap egy figurát kellett elkészíteni és december 24-re elkészült a
betlehem. A férjem csinált hozzá ledes világítást. Szoktunk adventi naptárat is készíteni
házilag. Kis gyufás skatulyában voltak a cukorkák, csokik stb. és a gyerekek minden nap
kaptak belőle. Esténként karácsonyi történeteket szoktunk felolvasni, adventi zenéket
hallgatunk a koszorú mellett
Mikortól készülődnek a karácsonyra?
Egész adventi időszakban. Advent előtti héten készül el a koszorú és minden nap meggyújtjuk
közösen az éppen aktuális gyertyákat.
Kivel szoktak ünnepelni?
Néha mi utazunk Zalába, vagy a család jön fel hozzánk Budapestre. Eszünk egy jót,
beszélgetünk, zenét hallgatunk, és persze megajándékozzuk egymást.
Ki készíti az ünnepi vacsorát?
Attól függetlenül, hogy hol ünneplünk, én készítem a vacsorát. Többféle étellel készülök,
hogy ne maradjon senki éhes.
Szoktak-e bejglit, mézeskalácsot, vagy valamilyen karácsonyi süteményt sütni?
A fiúkkal már az adventi időszak elején elkezdünk mézeskalácsot sütni. Szoktam bajor
karácsonyi Stollen-t is készíteni. Azt meg lehet sütni több héttel az ünnep előtt és pont
karácsonyra lesz jó. Bejglit nem sütök, azt inkább megvesszük.
Van-e valami családi hagyományuk karácsonykor?
Minden évben ugyanaz a menetrend. Elmegyünk a betlehemes játékra a gyerekekkel,
hazaérkezés után beszélget a család, megszólal a csengő, akkor körülálljuk a karácsonyfát,
felbontjuk az ajándékokat. Miután mindenki megnézte, mit kapott, vacsorázunk.
Kellemes Ünnepeket kívánok!
Szántó Zalán, 8/b

AKTUÁLIS
12.A
Osztályfőnök: Friczné Rausch Katalin

Balásfalvi Zoltán
Chrenkó Liliána Bianka
Csiszár Gergő Barnabás
Deák Angéla
Etzl Regina
Finna Miseel Laura
Fodor Bernadett
Hajdu Anett Mária
Herczku Bianka Bettina
Hladony Károly Máté
Horinka Áron
Huzina Hunor András
Kele Nóra Alexandra
Kendi Bernadett
Lehelvári Laura
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Makuszovich Enikő
Molnár Eszter
Molnár Gergely
Orosi Kristóf
Piros Krisztián
Rácz András
Rubik Emese
Sárai Gréta Sára
Sáry Botond Károly
Schubert Márton
Szabó Eszter Bernadett
Szigeti Balázs
Tasnádi Bence
Tasnádi Zsófia
Törőcsik Máté Fülöp

AKTUÁLIS
12.B
Osztályfőnök: Sárkány Anna

Ádám Henrietta Éva
Balogh Ricardo
Barta Dániel Péter
Bárdfalvi Hanna
Berta Richárd
Bozsik Daniella
Csóka László
Domak Zsófia Rozália
Feldmann Zsuzsanna Katalin
Füzéry Blanka Veronika
Gyulay Gábor Patrik
Hódi Nikolett
Kenyeres Dóra
Kola Renáta Mária
Mezei Dóra

Mezőfi Benedek
Nagy Márton István
Nikolova Natália Elizabeth
Novák Bence László
Nóvé Vivien
Pál Szabina
Petroff Petra
Sebők Zsófia
Szerdahelyi Bence
Szigeti Panka Boglárka
Thoma Dávid
Toldi Balázs Ádám
Tóth Bence
Tóth Vanessza Fanni
Valent Viktória
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KÉPRIPORT A SZALAGAVATÓRÓL
Iskolánk 2018. november 30-án tartotta végzős tanulóinak szalagavató ünnepségét az
ELMŰ Sportcsarnokában. Beszéljenek a képek a színvonalas ünnepségről!
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KÉPRIPORT A SZALAGAVATÓRÓL

13

KARÁCSONY
Karácsonyi zeneajánló-a legjobb karácsonyi zenék:
-

Bobby Helms - Jingle Bell Rock
- Train – Shake Up Christmas
- Wham! – Last Christmas
-Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You
-Ariana Grande – Santa Tell Me
-Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone
-Michael Bublé – It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas
-Michael Bublé – Santa Claus Is Coming To Town
-Michael Bublé ft. Shania Twain – White Christmas
-Queen - Thank God It’s Christmas
-Pentatonix – Carol Of The Bells
-Mariah Carey – O Holy Night
-Sia – Snowman
-Sia – Underneath The Misletoe
-Dean Martin - Let It Snow!
-Kelly Clarkson, Trisha Yearwood, Reba McEntire - Silent Night
-Chuck Berry - Run Run Rudolph
-Mud – Lonely This Christmas
-Mariah Carey – The Star
-Kelly Clarkson – Underneath The Tree
-Sia – Everyday Is Christmas
-Chris Brown – This Christmas
-Gene Auty – Here Comes Santa Claus
-Dean Martin – Walking In A Winter Wonderland
-Sam Smith – Have Yourself A Merry Little Christmas
- Pentatonix – Hallelujah
Kellemes Ünnepeket és jó zenehallgatást! 

Vályi-Nagy Dóra, 8.b
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KARÁCSONY

A KARÁCSON Y SUGARA

Száll a karácsony sugara
Mindenhonnan láthatod
De sajnos nem hallatod.
Lassan megcsíp fát-füvet a dér
Leszáll a hótakaró
összegyűl minden kis manó
megbeszélik mi legyen a karácsonyi varázs.
Míg végül arra az egyességre jutnak
minden szívbe szeretetet juttatnak
ám nekik nincs erejük.
Elindulnak a jó tündérhez
a szeretet nem lesz mindenkinek jó
csak annak kinek szíve tiszta
s nem takarja el semmiféle bú.
Illyés Bianka, 6.b
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AKTUÁLIS-MIKULÁS
Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás...- énekelték a gyerekek, sokszor már abban a pillanatban,
amikor nyílt az ajtó, és belépett. Eljött újra, itt járt a Mikulás és kedvenc krampusza, a
legfiatalabb, aki még csak 112 éves. Sok mindent hozott, a sok jó gyereknek, a még
jobbaknak és a legjobbaknak is! A gyerekek mosolyogva fogadták, örültek az ajándéknak, és
nagyon helyeseltek, amikor a Mikulás bácsi a tanító néniknek is átnyújtott egy kis csomagot.
Vidáman és szépen énekeltek, furulyáztak, verset mondtak, és többen maguk is adtak
ajándékot a télapónak, aki meghatottan fogadta azokat.
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AKTUÁLIS-MIKULÁS

A Mikulás látogatást tett iskolánk felső-és gimnáziumi tagozatán, valamint a tanerők
gyermekeit is meglátogatta!
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KÁROLYI GALÉRIA
„A korona”
Kerületi képzőművészeti pályázat eredménye
A Károlyi Napok programjának évente kiemelkedő eseménye az iskolánk által
hirdetett kerületi képzőművészeti pályázat eredményhirdetése. Az idei téma a
korona volt. 40 éve már hogy a Szent Korona hazakerült Amerikából. A
pályázatra 14 iskola küldött be szebbnél szebb alkotásokat. A képzőművészet
valamennyi műfaja képviselte magát - grafika, festés, plasztika. A kiállítást
Hirmann László igazgató úr nyitotta meg. Köszöntőt mondott Tamás Ilona a
tankerület igazgatója. A díjakat is ők adták át.
A műsorban az alsós színtársulat tagjai léptek fel. A Mesék Mátyás királyról
szóló animációs sorozatból a Névnapi jóslat című darabot adták elő. Betanította:
Veszprémi Ildikó Vendégünk volt Somos Zsuzsa Újpest képzőművésze is, a
zsűri elnöke.
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KÁROLYI GALÉRIA
1-2.évfolyam:

7-8.évfolyam:

II. Jankovics Fanni 2.c
Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium
Felkészítő: Géczi Beáta

I. Horváth-Tőkés Konrád 7.a
Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium
Felkészítő: Tuza Márta

III. Kucsora Zsófia 2.c
Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium
Felkészítő: Géczi Beáta

Középiskola:

5-6.évfolyam
Grafikai munkák:
III. Hollós Mirjam 6.d
Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium
Felkészítő: Péliné Szincsok
Zsuzsanna

Festészeti alkotások:
I. Ősz Varga Lilla 11.b
Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium
Felkészítő: Péliné Szincsok
Zsuzsanna
II. Garamszegi Laura 11.b
Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium
Felkészítő: Péliné Szincsok
Zsuzsanna

Gyöngyragasztás:
I. Herczeg Kata Hanna 7.b
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Felkészítő: Tuza Márta
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KÁROLYI GALÉRIA
Faltisz Alexandra kiállítás képekkel
2018. december 5-én Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Károlyi Galériája kiállítást nyitott Faltisz Alexandra IBBY-díjas grafikus,
gyerekkönyv-illusztrátor alkotásaiból.
A kiállítást megnyitotta és előadásával emelte a rendezvény színvonalát Gryllus
Dániel Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész, a Kaláka együttes
zeneszerzője.
Vendégünk volt Lázár Zsófia is, kinek Téli mesék című mesekönyvének
illusztrációit szintén Faltisz Alexandra készítette.
Aki szereti a mesék világát, a szép illusztrációkat feltétlenül tekintse meg a
kiállítást!
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ÍGY ÍRTOK TI!

8 bolygó
Egyszer régen a bolygók versenyt futottak,
te leszel a bíró- mondja a Mars a napnak.
Elindul a verseny siet a nyolc bolygó,
első lett a Merkúr utána a Vénusz.
Siet a Föld le ne maradjon,
-Be ért a vaj- csúfolja a Vénuszt.
-Te vagy a harmadik- mondja a nap,
És te a negyedik vagy Mars.
A gázbolygók nagyon lemaradtak.
- Biztosan elszálltak- mondja a Mars a Napnak
remélem előbb ideérnek mint a naplemente,
mondja és beér a Jupiter
Tőle nem sokkal marad le a Szaturnusz,
Tőle pedig testvére az Uránusz.
- ki lesz az utolsó-kérdi a Vénusz
Ekkor beér a Neptunusz.

Illyés Bianka, 6.b
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HAHOTA
Antos tanár úr: Akkor a közép időben milyen volt a Kárpát-medence?
Konor: Vizes!
Antos tanár úr: A fejedben a mosólé!
Antos tanár úr: Miből áll az üledékes kőzet?
Máté: Cápafog, meg…
Antos tanár úr: Mátéagy!
Máté: De abból kevés van.
Hasszán bioszon: Egylaki: olyan emberek, akik egyedül laknak a
házukban!

Árpi bioszon: Társulás: Hát egy fiú és egy lány szükséges hozzá…
Kriszta néni: Mondj egy melléknevet a járás szóhoz.
Laci: Busójárás!
Anna néni: Az izomrostokkal minden nap találkozhatunk. Például…
Áron: Nyílt törésnél!
Áron: Elmenjek krétáért?
Anna néni: Igazán kecsegtető ajánlat, de túl kevés ideig lennél távol!
Hajnalka tanárnő: Az istenek lakhelye az Olümposz, ott eszik a
joghurtot.

Antos tanár úr: Miért van az, ha télen valaki elmegy az Alpokba és
lebarnul?

Áron: Éjszaka a Hold lebarnítja.

HAHOTA
Hajnalka tanárnő: Levágták a fejét, és dőlt a ketchup!
Antos tanár úr: Magyarországból is fogunk írni vaktérképet, de a
térképen nem lesz rajta egész Magyarország.

Kinga: Mi?! A többi részét nekünk kell megrajzolni?
Hajnalka tanárnő: Fogjátok be, vagy összekötözlek a füleiteknél
fogva és kihajítalak a faágra, hogy kétoldalt himbálózzatok!
Lili rajzol az órán.

Áron: Ne rajzolj az órán!
Tünde néni: De ő legalább csöndben van.
Áron: Én is csöndben maradok, ha rajzolok, és közben Mozartot
hallgatok. Már a Tavasznál tartok.

Ágota tanárnő: Do you have a brother?
Peti: Yes!
Ágota tanárnő: Does he also play football?
Peti: Oh yeah!
Ágota tanárnő: Oh, poor family!
Antos tanár úr: Mondjatok Alföldről származó híres zöldséget vagy
gyümölcsöt.

Máté: Kaliforniai paprika!
Guszti: Legyünk büszkék arra, hogy a magyaroknak a legbővebb a
szókincsük káromkodás terén!

Hajnalka tanárnő: Te nyuszifül, én belefojtalak egy üveg vízbe!

HAHOTA
Kapitor tanárnő: A bronz milyen ötvözet?
Tibi: Hát réz meg Cu…ja, az ugyanaz!
Antos tanár úr: Ha Medárd napján esik, 40 napig esik. Miért 40 nap?
Zsófi: Mert varázsszám!
Máté: Mert 40 napig tart a nyár!
Konor: Mert 40 napig él egy kakas!
Antos tanár úr: Hol van Zsófi?
Konor: Metrózik.
Antos tanár úr: Jó, de az mit jelent?
Konor: Kirakta snapchatre, hogy metrón van.
Mariann néni: Lala, mennyi lett az eredmény?
Lala: 32.
Mariann néni: De miért?
Lala: Mert.
Antos tanár úr: Miért törekedik arra az autóipar, hogy minél
kevesebb legyen az emberi munka?

Áron: Hogy nagyobb legyen a munkaerőhiány?
Hetes: Hiányzik Bereczky Áron.
Hajni néni: Hála a jó Istennek! És merre van?
Osztály: Thaiföldön!
Hajni néni: Remélem megeszik!
Baranyák tanár úr: Kinek van bármilyen kérdése?
Gergő: Vége van?

HAHOTA
Hajnalka tanárnő Petihez: Mi van, more? Még egyszer beszólsz,
eláslak, cicafiú!

Hajnalka tanárnő: A franciák borozgatnak, a németek sörözgetnek,
az oroszok tolják a vodkát, mi meg a páleszt…főleg ott hátul!!

Baranyák tanár úr: Például a Vali feleljen!
Vali: De hát én itt vagyok!
Tóth Mariann tanárnő: A mi agyunk ezt nem tudja felfogni.
Peti: Szóval degeneráltak vagyunk??
L. Anna: Lefagyasztják az embereket, de nem tudják felolvasztani?
Tibi: Milyen Bajtai a Levi?
Gergő: Hányadik oldalon van a Béreslegény?
Lóránt tanár úr: Igen.
Peti: We had to wear an uniform called köpeny.
Tibi: Rázom a vizet, nehogy leülepedjen!
Kapitor tanárnő: Nézd meg a táblán, látsz valamit?
Karina: Nem látszik a kettes!
Kriszti németül: Én sport.
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HAHOTA
Kapitor tanárnő: Szóval a fogorvosok preferálják, hogy a régi
amalgámtöméseket kicseréljék.

Peti: Egy jó kis téli-nyári gumicsere!
Gergő: A szatírjátéknak van köze a szatírokhoz? Mármint ruha nélkül
játszották, mint a pornósztárok?

L. Anna: Ez a dolgozat nekem K.O. lesz!
Tibi: Hát a tanárnő nem hiszik nekem?
Ágota tanárnő: Lehet immature (éretlen)…ami egy nagyon jó szó
ebben az osztályban!

Kapitor tanárnő: Mondjunk embereket, akiknek volt gondolatuk az
atomról!

Kondor: Bohr!
Abigél: Pálinka!
Sára: Kitti, mikor van a névnapod?
Kitti: Április 31! Ja várj, az április 30 napos…
Betti tanárnő (németül): Mely olimpiai sportágakban jók a magyarok?
Kriszti: Gyurta Dániel és Cseh László!
Gyurci: Hmm…mondjuk lehet, hogy be kéne ezt dugni, mert nincs jel!
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HAHOTA
Tanár: Mondj átlátszó fémeket!
Jenni: Üveg!
Gombos tanárnő: És szoktál ilyenkor pótolni?
Krisz: Igen!
Tanárnő: Akkor miről tanultunk múlt órán?
Krisz: Nem tudom!
Kamocsai tanárnő: Minden szám nulladik hatványa 1.
Krisz: De miért? Ez kinek a szabálya??
Dora tanár úr: Kije volt Diana Williamnek?
Kriszti: Az apja!

Betti tanárnő: Mit jelent a scheinen ige?
Kriszti: Havazni!
Kitti: Mondhatom, nagyon szépen havazik a nap!
Kapitor tanárnő: Nézd már, a szemembe nyomja a ceruzát! Mit akar?
Krisz: Vécét!
Kapitor tanárnő: Foszfin.
Krisz: Foszfing?
Kapitor tanárnő: Nem, foszfin. Látszik, hogy a vécéről jött!
Krisz: A sok az nem többes szám?
Kapitor tanárnő: A víz nem oldja az olajat, kell egy közvetítő.
Guszti: A szivacs.
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HAHOTA
Gyuri: Hányas lett a feleleted?
Szabi: Kék.
Kitti: A villamosszék kistestvére a buszszék.
Kriszti németül ír a táblára.

Betti tanárnő: Ez milyen nyelven van?
Kitti: A nyelvvizsga tesz le téged.
Betti tanárnő: Ha a reich a gazdag, mi a szegény?
Subi: Magyarország!
Zsolt: Az élet olyan, mint egy átlag magyar út. Tele van emelkedőkkel,
buktatókkal és kráterekkel.

Betti tanárnő: Például a tüdőgyulladás az Lungenentzündung.
Dominik: Mire ezt az orvos kimondja, meghal a páciens!
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KÁROLYI-HETEK
Ki mit tud?
A hagyományoknak megfelelően a Ki mit tud? is megrendezésre került a felső tagozatos
tanulók részére a diákönkormányzat szervezésében. Vezetőjük Szegheő Réka tanárnő volt.
Ügyes, vállalkozó kedvű gyerekek készültek tánccal, zenével, ppt előadással, verssel,
énekkel.
Jó volt más szerepben látni a diákokat. Volt néha hiba? Természetesen! Hiszen gyerekek, nem
profi színészek. De jól szórakoztunk, mely köszönhető a fantasztikus zsűrinek is! Nem
szidtak, nem lehúztak, kedvesen értékeltek, humort vittek mindenbe, amitől a gyerekek is
jobban érezték magukat! A zsűri elnöke Erdei Norbert tanár úr volt.
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KEDVENCEINK
Egy korszak véget ért
Fernando Alonso
Fernadno Alonso, nagy kedvencem 2018-ban, 37 évesen visszavonult a Forma1es versenyzéstől.
2011-ben a Minardi csapatával mutatkozott be, két évvel később a Renault-nál
folytatta, ahol megnyerte élete első futamát a Hungaroringen. Két évvel később
nyerte el első világbajnoki címét, amit egy év múlva újra elnyert. 2007-ben a
McLaren csapatához szerződött, de nemsokára visszament a Renault-hoz. 2010ben a Ferrarit erősítette, 2015-től újra a McLarennél volt 2018-as
visszavonulásáig.
Nagydíjak: 314
Győzelmek: 32, dobogó:97
Leggyorsabb kör: 23
Első rajtkocka:22
VB-pontok: 1899

Váradi Márk, 8.a
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KÖNYVMOLYKÉPZŐ

Paul Rudnick: Minden a te hibád
Adatok:
Oldalszám: 280
Kiadó: Könyvmolyképző Kiadó Kft.
Eredeti cím: It's All Your Fault
Fordító: Barthó Eszter
Ez a könyv a 17 éves Caitlin-ről szól, aki nagyon vallásos. Viszont megkérik, hogy vigyázzon
unoka tesójára a híres Hiller Harrigin-re. Hiller gátlástalan Caitlinel szemben, aki mindig
minden szabályt betart. Nem is találkoztak egymással jó pár éve egy végzetes baleset után,
amikor is Caitlin megutálta Hillert. Ösz-visz negyvennyolc órát töltenek, együtt mégis nagy
kalamajkába keverednek. Olvasd el, hogy megtudd mi ez a nagy
kalamajka!
Személyes vélemény:
Nekem ez a könyv személy szerint nagyon tetszett, mert
megmutatta, hogy az emberek nem akarnak mindig rosszat attól
még, hogy rosszul cselekednek, azt is megmutatja, hogy mennyi
félre értés lehet, amit évekig nem raknak helyre emberek fejében,
és hogy nem mindenki olyan, mint amilyennek látszik és nem
minden az, aminek látszik. Ehhez még hozzá jön a humor, ami
szintén csak még jobbá teszi a könyvet. Könnyű nyelvezete így
bárki meg éretheti akár első olvasásra is.

-E. Lockhart, bestseller szerző vélemény:
˝Paul Rudnickot olvasva a földön fetrengtem a röhögéstől, miközben azon dühöngtem, hogy
én miért nem tudok ilyen jól írni.˝
Paul Rudnickról: Az író 60 éves, eredetileg forgatókönyvíró. Általánosan humoros vagy
drámai könyveket ír. New Jersey-ben él.
Herczku Noémi, 7.a
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EMLÉKEZÉS
A Csatlósné Miklós Anna terem felavatása
Az idei esztendőben hosszas betegség következtében elvesztett
munkatársunkról, Csatlósné Miklós Anna tanárnőről termet neveztünk el. A
rövid ünnepségre születése évfordulóján, december 4-én került sor.
Az avatóünnepségen az Adorate Kórus elénekelte Henry Purcell Funeral
sentences című művének első két tételét. (A mű Mária királynő temetésére
íródott, szövege az anglikán temetési szertartás hét temetési szentenciája közé
tartozik. A három kórustételt a sírnál állva énekelték.)
Ezt követően az iskola igazgatója átadott egy posztumusz egy elismerő
oklevelet, plakettet, Csatlós István tanár úrnak, Anna kolléganőnk férjének.
Az elismerés úgy született, hogy a tankerületi központ, mint fenntartó, bekérte
február hónap folyamán a 2017-2018-as tanév addigi eredményeit. Ebben Anna
kolléganőnk- betegsége dacára - szép versenyeredményeket mutathatott fel. Ez
alapján született az elismerő oklevél, de átadását, a pedagógusnapot Anna már
nem várta meg.
A teremavató lezárásaként Sárkány Anna tanárnő, mint Anna kolléganőnk
barátnője és szakmai utódja, elhelyezte az információs táblát a kijelölt
falszakaszra.
A vendégek megtekinthették a szépen felújított biológia-földrajz termet. A
Csatlósné Miklós Anna terem kialakítása a fenntartó Észak-Budapesti
Tankerületi Központ hathatós támogatásával valósult meg. Köszönet a támogató
döntésért!
A teremavatót követően azok a munkatársak, akik erre előzetesen jelentkeztek,
felkeresték munkatársunk sírját a dunakeszi temetőben.
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Fizika projektdélután

2018. október 17-én ismét megrendezésre került iskolánkban a fizika projektdélután. A
rendezvény témája ezúttal a hang volt. A köré épülő feladatokat lelkes gimnáziumi csapatok
oldották meg.
A fizika előadóban a csapatok több különböző kísérletben is részt vehettek. Többek között
megmérhették tüdejük térfogatát; látható varázsolták a hanghullámot; egy palack, ecet, egy
kis szódabikarbóna, egy lufi, valamint egy tölcsér segítségével megtapasztalhatták, hogyan
fújhatnak fel egy lufit levegő nélkül; valamint műtüdőt is készíthettek egy lufi, egy palack,
gumigyűrű, és cellux használatával. Egy frekvenciamérő alkalmazás segítségével több
különböző hang frekvenciáját mérhették meg. A feladatok elvégzésében felsőbbévesek
segítették őket.
A projektdélután további két teremben zajlott fizikatanáraink felügyeletével. A termek
egyikében a résztvevőknek egy videó megtekintése után kellett a Doppler-effektussal
kapcsolatos feladatokat megoldaniuk, míg az informatika teremben a diákok számítógépes
kvízeket töltöttek ki.
A kísérletek eredményeit, valamint a feladatok megoldásait csapatonként rögzítették egyegy értékelőlapon.
A délután remek hangulatban telt, a diákok érdeklődéssel hajtották végre a kísérleteket, és
oldották meg a különböző feladatokat. A csapatmunka nagyon jól működött, mindenki kivette
a részét a feladatmegoldásból. A termeken végighaladva mindenhol jókedvűen dolgozó
tanulókat láthattunk. A lelkesedést és a résztvevők számát tekintve kijelenthetjük, hogy az
idei projektdélután is sikert aratott.
Szávity Blanka, 11.b
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Kerületi Helytörténeti Vetélkedő középiskolásoknak
A vetélkedőre a Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban a KÁROLYI
NAPOK rendezvényének keretein belül került sor.
25 éve indult a kezdeményezés Kadlecovits Géza helytörténésznek
köszönhetően, Újpest történetét feldolgozandó a gyerekek segítségével.
A tudásuk bővítése volt a cél, s ezt a célt maradéktalanul teljesítették a mai
napon is.
Jó hangulatban adtak számot arról, hogy milyen események, emlékek szólnak
kerületünk I. világháborús történelméről.
A vetélkedőt a Hagyományőrzők bemutatója tette teljessé.
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Megérkeztek a lengyel testvériskola diákjai
Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium testvériskolai kapcsolatot létesített
a varsói Kossuth Lajosról elnevezett középiskolával. 16 lengyel középiskolás 2 kísérőtanárral
november 15-én érkezett meg repülővel Budapestre. Első útjuk az újpesti piacra vezetett, ahol
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester köszöntötte őket. A lengyel diákok a magyarokkal együtt
frissen sült lángost reggeliztek, forró teát ittak. A hétvége során Budapest nevezetességei
szerepelnek programjaik között.
A programsorozat szervezői Pálmai Ágota tanárnő és Antos Gábor tanár úr.

Pályázati siker!

A Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 10. évfolyama sikeresen pályázott a Wacław
Felczak Alapítvány Polonica Varietas pályázatán, így 60 gimnazista utazik februárban
Lengyelországba, Krakkóba és Zakopanéba, hogy megismerjék a magyar és a lengyel
történelem közös kapcsolódási pontjait, azokat a történelmi személyiségeket, akik nemcsak a
nemzeti történelem számára fontosak, de a folyton változó Európára is hatással voltak.
Napjaink multikulturális és globalizációs hatásai szükségessé teszik, hogy a gimnáziumi
műveltségi tartalomban hangsúlyozottan jelenjen meg az európai népek történelme,
hagyománya és kultúrája. Történelmünk, európai identitásunk a többi európai néppel való
együttélés közös kontextusában értelmezhető, így nagy jelentőséggel bírnak a magyar-lengyel
kapcsolatok, amelyek az államalapítás korától eredeztethetőek. A pályázati program tartalma
lehetőséget teremt a diákok számára a közös múlt megismerése által a közös emlékezetre. A
két nép történelmének találkozási pontjai által rajzolódnak ki számukra azok a személyiségek,
akik mindkét nép életében fontos szerepet játszottak, maradandót alkottak. Nagyon várják a
gimisek az utazást, a felkészülésről és a kirándulásról is tudósítani fogunk!
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Kerületi szavalóverseny
A magyar nyelv napja tiszteletére az új UP Újpesti Rendezvénytér épületében megtartott
kerületi szavalóversenyen az idén Csukás István és Lackfi János verseiből lehetett választani a
versenyzőknek. Iskolánk több tanulója is részt vett, és nagy örömünkre a következő szép
eredmények születtek:
2. osztályból:
1. helyezés: Környei Benedek 2.b, felkészítő: Solymos Andrea
2. helyezés: Kucsora Bende 2.c, felkészítő: Géczi Beáta
3. osztályból:
1. helyezett: Baróti Bence és Szívós Melinda 3.c, felkészítő: Nagy Hajnal
3. helyezett: Varga Lili 3.c, felkészítő: Nagy Hajnal
4. osztályból:
5. helyezett: Nagy Balázs 4.a, felkészítő: Csábi Ágnes
6. helyezett: Horváth Lili 4.b, felkészítő: Veszprémi Ildikó
6. osztályból:
1. helyezett: Karácsony Kornél 6.d, felkészítő: Laczkó Andrea és Örményiné Farkas Andrea
7. osztályból:
1. helyezett: Szellák Daniella 7.b, felkészítő: Gulyás Katalin
A versenyzésen túl iskolánk a program kísérő műsorában is szerepelt, és igen nagy sikerrel.
Az alábbi fotókon a 4.a osztályosok A legeslegszebb egérkisasszony című előadásából,
valamint a Fiú Énekegyüttes műsorából láthatnak pillanatokat. A negyedikesek felkészítője
Csábi Ágnes és Tari Magdolna, a fiúkat pedig az együttes vezetője, Veszprémi Gábor
vezényelte.
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Vetélkedők a NÉPMESE NAPJÁN
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján rendezték
meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó
szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett
tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül
néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük
újra és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is
feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”
(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)
Iskolánkban az alsó tagozaton jó néhány éve mi is megemlékezünk erről a napról egy játékos
mesevetélkedő keretében.
Ebben az évben szeptember 26-án reggel minden gyermek meghallgathatott egy népmesét az
iskolarádión keresztül, régi tanítványok előadásában, délután pedig az
évfolyamonként a Kincskereső teremben mérték össze tudásukat, leleményességüket,
bátorságukat, kreativitásukat.
Az elsősök megkeresték az elbújt kecskegidákat, akiket anyjuk kimentett a gonosz farkas
hasából, majd összeválogatták a hozzávalókat a hamuba sült pogácsához. A másodikosok
apróhirdetéseket olvastak, és azt kellett kitalálniuk, melyik mesehős adta fel a helyi újságban,
majd lencsét, babot, borsót válogattak, mint Hamupipőke. A harmadikosok a brémai
muzsikusokkal zenéltek, és koronát készítettek. A negyedikesek pedig népmese totót töltöttek
ki, majd ők is koronát díszítettek.
Mindenki mesés élményekkel, egy szép könyvjelzővel és egy kis édességgel tért vissza a
csoportjába.
Talán jövőre is szívesen jönnek majd megünnepelni a népmese napját!
Buday Vera, Kuhmann Emese
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Természetfotózás felsőfokon
Ezen az esős, szürke őszi délutánon elvarázsolt minket Norbi bácsi. Mintha nem is a suliban
lettünk volna, hanem vele együtt az erdőben, a folyón, a réten napsütésben, holdvilágos nyári
éjszakán vagy éppen zúzmarás téli hajnalon. Bevezetett minket a fotózás rejtelmeibe,
ugyanakkor a természet sok, apró kis rezdülésére is rávilágított. Egyszerre elevenedett meg a
háttér és a fotó főszereplője azáltal, hogy megismertük képeinek történetét. Biológiatanárként
természetes, hogy ismeri a természetet, de így a fényképezőgéppel együtt még többet
jelentettek az elhangzott információk. Denevérek, szitakötők, békák, sáskák, szöcskék,
kérészek, cincérek, magányos fák, különös fények…. szóval meg kell nézni a fotókat,
melyekből nem is egy az év természetfotója lett. Annyira fellelkesültek a gyerekek, hogy
elhatároztuk, tavasszal Norbi bácsi vezetésével elindulunk mi is fotózni. Persze felkészülten,
nem a szerencsében bízva, mert megtanultuk: amikor a felkészültség találkozik a lehetőséggel
– akkor születik meg a tökéletes fotó, s erre, lehet, hogy éveket kell várni.
De megéri!!!
Az előadás a Károlyi napok és az AKTÍV KÖNYVTÁR – NYITOTT KÖNYVTÁRAJTÓK
rendezvénysorozat keretein belül szerveződött. Köszönjük Erdei Norbert tanár úrnak a
felejthetetlen délutánt.
Örményiné Farkas Andrea könyvtárostanár


A kutyás doki rendelt az alsó tagozaton, egy állatsimogatós
beszélgetésen. Vendégünk volt Varga doki és Rex, a híres
segítő kutya!
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Országos döntőben a 4.a csapata!
December 8-án szombaton a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos
döntőjében mérettette meg magát a 4.a osztályosok csapata, miután első helyen
végzett a körzeti fordulóban.
A verseny helyszíne a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium és
Általános Iskola volt.
Alsós tanulóink a 26 induló csapatból a 12. helyen végeztek.
A csapat tagjai : Harmati Luca Borka, Molnár Dóra, Nagy Balázs és TuránSchnitta András
Felkészítő tanító: Csábi Ágnes
Gratulálunk a csapat kiemelkedő eredményéhez!
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FALJUNK!

Gyümölcskenyér
1.Felaprítjuk a gyümölcsöket és összekeverjük a
dióval és a mazsolával, utána ráöntünk 2
evőkanál rumot. Majd állni hagyjuk.
2. A margarint elkeverjük a cukorral és a tojással.
3. A liszthez hozzáadjuk a sütőport és a lereszelt
citromhéjat, majd összekeverjük a vajas
masszával.
4. A felaprított gyümölcsöket beleforgatjuk 2
evőkanál lisztbe, majd hozzáadjuk ezt is a
masszánkhoz, és jól összekeverjük.
5. A hosszúkás sütőformát alaposan kivajazzuk,
majd beleöntjük a masszát, betesszük a sütőbe és
kb. 200 fokon 40 percig sütjük.
6. Melegen kiborítjuk a formából, és egy
konyharuhába csavarjuk, amíg ki nem hűl.
Tóth Dóra, 8.b

Hozzávalók:
 15 dkg margarin
 15 dkg cukor
 5 db tojás
 25 dkg liszt(a
gyümölcsökhöz)
 sütőforma
 1/2 csomag sütőpor
 20 dkg szárított gyümölcs
(lehet bármilyen - minél
több fajta, annál jobb)
 1 db citrom reszelt héja
 5 dkg apróra vágott dió,
mogyoró vagy mandula
 5-5 dkg darabolt
étcsokoládé
 2 evőkanál rum vagy
rumaroma

Jó étvágyat!

FALJUNK!
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MOZAIK
Ott voltunk a Kórustalálkozón
Az eseményen nyolc újpesti intézmény 12 kórusa vett részt, köztük a mi
iskolánk Lánykórusa Géczi Beáta vezetésével, a Fiúk Énekegyüttese Veszprémi
Gábor vezetésével, valamint a Tanítók Kórusa a Rákospalotai
Pedagóguskórussal közösen, Géczi Beáta és Rajna Erika irányításával.
A siker nem maradt el, igazán büszkék voltunk tanulóinkra és pedagógusainkra.

Egészségnap az alsó tagozaton

November 10-én egészségnapot tartottunk azoknak, akik e
munkanapot nem a Kórustalálkozón töltötték, hanem az iskolában

szombati

Igazán tartalmas programot sikerült szerveznünk, amit elsősorban Móga Mónika
védőnőnknek és egy kedves szülőnek köszönhetünk.
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MOZAIK
Kerületi vers és prózamondó verseny
2018.11.22-én nagy sikerrel szerepelt Paál Eszter 10.b osztályos tanulónk a
Babits Mihály Gimnázium által szervezett kerületi vers- és prózamondó
versenyen. Eszter egy Kányádi Sándor és egy Radnóti vers előadásával második
helyezést ért el a rangos megmérettetésen. A szép teljesítményhez gratulálunk!

Babits Kupa eredmények
Tóth Dóra ( természettudományok) 12. helyezett
Tóth Lívia ( magyar) 6. helyezett
Szántó Zalán ( természettudományok) 4.helyezett.
Felkészítő tanárok:
Antos Gábor, Csernyánszkyné Nagy Tünde, Sárkány Anna, Simonné Svéda
Enikő, Várhalmi Márta

A legjobb helyesíróink
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny kerületi fordulójában
a 6.a osztályos Kovács-Márkosi Liza (tanára Laczkó Andrea) és az 5.c osztályos
Turán-Schnitta Máté (tanára Deák Krisztina) kategóriájuk 4. helyezettjei lettek.
Gratulálunk nekik!

Versenyeredményeink!
http://kig.hu/cikk/14393_Versenyeredmenyek_2018_2019_tanev
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MOZAIK
Lions Club kerületi rajzpályázat
Az Újpesti –Árpád Lions Club pályázatot írt ki kerületi felső tagozatos tanulók számára.
Iskolánk idén is „díjesőben részesült. Hollós Mirjam 6.d osztályos tanulónk I., Horváth-Tőkés
Konrád 7.a osztályos tanulónk III. helyezést ért el. Munkáik kiállításra kerültek az UKKIfjúsági Ház Galériájában. Az Évszakok kerületi képzőművészeti pályázat díjazottjai:
Kucsora Bende 2.c, Kanyó Réka 3.c, Szent-Iványi Imre 4.o, Krilek Regina 4.o, Karaszi Lilla
5.b, Fontányi Alexandra 6.c, Vályi-Nagy Dóra 8.b.Gratulálunk!
Kórusaink az Újpesti Karácsonyi Vásárban!
Szakadó hóesésben, igazi karácsonyi hangulatban lépett fel az alsós lánykórus, a fiúkórus, a
tanítók kórusa és a felsős kórus az újpesti karácsonyi vásárban.
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