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Köszöntő 
 

Iskolánk ünnepi lázban ég, ami rendjén is van ilyenkor, az advent 

beköszöntével—jól esik egy kicsit lelassulni és készülődni a tanév 

feléhez közeledve. Ezt tükrözi rendhagyó címlapunk is, amely 

egyébként végzős diákunk érettségi portfóliójának részét képezi. 

Adventi koszorúk készültek, a termekben gyönyörű fenyőfák mutatják 

gazdáik kreativitását, megtartottuk a hagyományos, hangulatos 

karácsonyi vásárt, és természetesen minden tagozaton tiszteletét tette a 

Mikulás! Leesett az első hó is, amit ujjongva vett tudomásul a suli 

nagycsoportos óvodássá visszavedlett tanulóifjúsága. 

November hónapja talán az egyik legmozgalmasabb iskolánkban: a 

Károlyi-napok két héten át mozgattak meg az épületben tanárt-diákot 

egyaránt. A programokról, versenyekről, sikerekről és emlékezetes 

pillanatokról külön blokk szól az újságban! Megtartottuk a szokásos, 

ezúttal is nagyon emlékezetesre sikeredett szalagavató bált, mely a 

szervezőknek—Gombos Tündének, Antos Gábornak, Tuza Mártának, 

valamint Piczil Enikő és Ollé Tamás osztályfőnököknek—

köszönhetően most is szép perceket szerzett az örvendetesen népes 

közönségnek.  

A megszokott rovatok továbbra is várják olvasóikat: olvashattok 

receptet, könyvajánlót, természetesen tanárinterjút, amelyben ezúttal 

Bálintné Kapitor Anita tanárnőt faggattuk, valamint az ismét szép 

számú aranyköpést! Jelentkezik Így írtok Ti rovatunk is, amelyben 

láthatjátok, hogy Gombos Tünde tanárnő órai feladatai alapján hogyan 

lehet modern formában feldolgozni a dohosnak vélt kötelezőket!  

Hamarosan itt a félév, a zárás, a dolgozatok és felelések ideje, de 

addig még vár ránk egy rekordhosszúságú téli szünet és remélhetőleg 

rengeteg süti—ne kíméljétek magatokat!   

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 

 

 ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS  

 

Hagyományos adventi koszorú-készítő délutánt tartott az érdeklődő tanároknak 

és diákoknak Péliné Szincsok Zsuzsa és Tuza Márta tanárnő. 

 
 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

4 



 

AKTUÁLIS 
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AKTUÁLIS 

 

Rénszarvasokkal jött a Mikulás! 
 

 

...Legalább is erről számolt be az alsó tagozatos gyerekeknek. Újpest szélén tudott csak 

parkolni, ott kellett hagynia a szarvasokat, mert onnan metróval volt kénytelen jönni - mondta 

el, mikor ideért. Nagy piros zsákjában mindenkinek hozott valamit. A legtöbb osztályban még 

a tanító néniknek is. A gyerekek is azt mondták, hogy ők is megérdemlik, köszönjük a 

Mikulásnak! 

Vele volt az egyik kedvenc krampusza, akitől megtudtuk, hogy ők, a krampuszok már éjszaka 

elkezdték a csomagok kihordását, hogy egy kicsit besegítsenek a Mikulásnak. Nem csak 

rosszalkodni tudnak. Így történt, hogy például a 3.b-sek már a reggeli érkezéskor ott találták 

az ablakban ajándékukat. Meglepődtek, de nagyon örültek. 

Minden osztályba betért a Mikulás, ám menet közben néha megzavarták telefonon. A 

Mikulás-központból keresték. Hogy milyen különös ügyben, azt a gyerekek biztos elmesélték 

már otthon. S talán azt is, hogy a krampusz hányadikos a krampuszképzőben, és hogy igaz-e, 

hogy a Mikulás nem csak a jó gyerekeknek hoz ajándékot. Mert ezeket mind megtudhattuk 

pénteken. 

Kedves, vidám és megható jelenetek tanúja lehettem, miközben a fotókat és a videókat 

készítettem a Mikulást kísérve. Gyönyörű énekléseket, furulyázást, gitározást, versmondást, 

dobbal kísért mondókát hallgathattunk meg. Néhány osztályban a Mikulás és a krampusz is 

kapott ajándékot egy-egy kislánytól vagy kisfiútól: szép rajzot vagy csokit. 

 

Veszprémi Ildikó 
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KARÁCSONYI VÁSÁR 
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KÁROLYI-NAPOK 

 

Idén is mozgalmasra sikeredett a Károlyi-napok rendezvénysorozata. Néhány szösszenet 

erejéig elelevenítjük az eseményeket!  

 
KÁROLYI VETÉLKEDŐ   

A Károlyi napok keretében megrendeztük játékos vetélkedőnket a felső tagozatosaink számára, 

gimnazistáink közreműködésével 

 

                
 

 

 

 KI MIT TUD?   

Felsőseink közül néhányan bemutatták azt, amiben tehetségesek: legyen az tánc, zene, földrajz, 

ének, versmondás vagy akár törölköző-origami...   
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KÁROLYI-NAPOK 

 

A múzeumi napon diákjaink jártak az Állatkertben, a Budai Várban, Aquincumban, a Terror 

Házában, a Magyar Rádió székházában és a Parlamentben is! 
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KÁROLYI-NAPOK 

 

 

A KÁROLYI NAPOK keretében idegennyelvi csapatversenyeket is rendeztünk. 

 

 
 

 
 

A Károly-napok fénypontja és záróeseménye volt a gólyabál, ahol a friss kilencedikeseket 

hivatalosan is keblére ölelte a gimnázium!  
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KÁROLYI GALÉRIA 

Kuruc-labanc kiállítás tekinthető meg iskolánkban 

 

 
A 2019-es esztendő Rákóczi emlékév annak apropóján, hogy 315 esztendeje választották meg 

II. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé. Iskolánk Károlyi Galériája ebből az alkalomból 

hirdetett pályázatot Kuruc-labanc címmel, amely felhívásra örvendetesen sok diák küldte el 

munkáját. 12 iskola pályázott 198 alkotással. A díjakat korcsoportonként Somos Zsuzsa 

képzőművész adta át a kiállítás megnyitásán. Az oklevél mellé a díjazott alkotásokból 

készített színes katalógust kapták a diákok és felkészítő tanáraik. 

Rákóczi a magyar történelem talán legkiválóbb alakja. Karrierjét, hatalmas vagyonát, 

magánéleti boldogságát és még személyes szabadságát is feláldozta hazája sorsának jobbra 

fordulása reményében. Mindenképpen alkalmas tehát arra, hogy példaképként egy diákok 

számára kiírt képzőművészeti pályázat középpontjába kerüljön. 

A kor, amelyet képviselt, romantikus képként él bennünk. Daliás kuruc vitézek, dali pár 

pisztollyal, éles szablyákkal remek paripákon száguldoznak és diadalt aratnak az ellenség, a 

labancok felett. Számos regény, monda, népdal és mese őrzi alakjukat. Ez a hősi világ 

elevenedik meg a gyerekek munkáiban, amelyek 2019 novemberében néhány hétig iskolánk 

galériájának kiállítóterét díszítik. 

 

http://kig.hu/cikk/14659_Rakoczi_emlekev 

A kiállításon részt vevő iskolák: 

 Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 

 Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari Szakgimnázium 

 Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium 

 Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakgimnázium 

 Lázár Ervin Általános Iskola 

 Megyeri Úti Általános Iskola 

 Németh László Gimnázium 

 Pécsi Sebestyén Ének –Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 

 Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 

 Újpesti Homoktövis Általános Iskola 

 Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 
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KÁROLYI GALÉRIA  

 

 

 

 
 

        
 

 

     
 

Fotók: 

Erdei Norbert 

Kadocsa Gyula 

Kerekes György 
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KÁROLYI GALÉRIA 

 

Saját diákjaink eredményei 

 

 3-4. évfolyam: 

 

I. Bankó Lili  3.o 

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 
Felkészítő: Géczi Beáta 

 
II. Jankovics Fanni  3.o 

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 
Felkészítő: Géczi Beáta 

 

Festői különdíj: 
 

Vizsy Botond  5.o 
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 

Felkészítő: Tuza Márta 

 

 

7-8. évfolyam: 
 

II. Horváth- Tőkés Konrád  8.o 
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 

Felkészítő: Tuza Márta 

 
 

9-10. évfolyam: 
 

II. Kiesswetter Ágoston  10.o 
Újpesti Károlyi István Általános iskola és Gimnázium 

Felkészítő: Péliné Szincsok Zsuzsanna 

 

Grafikai különdíj: 
 

Jeviczky Botond  10.o 
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 

Felkészítő: Péliné Szincsok Zsuzsanna 

 

11-12. évfolyam: 
 

II. Ősz –Varga Lilla  12.o 
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 

Felkészítő: Péliné Szincsok Zsuzsanna 
 

III. Garamszegi Laura  12.o 
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 

Felkészítő: Péliné Szincsok Zsuzsanna 
 

Grafikai különdíj: 
 

Akucs Bernadett  11.o 

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 
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SZALAGAVATÓ 

 

November 22-én tartottuk szalagavató bálunkat az ELMÜ-sportcsarnokban. A két 

végzős osztály fergeteges produkciókkal szórakoztatta a családokat, barátokat, 

tanárokat. 

 

 

12. a osztály 
Osztályfőnök: Piczil Enikő 

 

12.b osztály 
Osztályfőnök: Ollé Tamás 
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Bekó Anna 

Berendi Kristóf 
Cseke Kamilla 
Csiki Gergely 

Darwish Leila 
Fehér Barnabás 

Fort Nándor 
Galló Janka 

Háckl Csilla Boglárka 
Horváth Réka Rebeka 

Katona Dániel 
Kiss Benedek 

Kormuth Krisztofer 
Molnár Szilvia 

Nagy Péter 
Nervetti Anna 
Oroszi Péter 

Ősz-Varga Lilla 
Pirgl András 
Rác Benedek 

Sándor Balázs 
Selyem Ágnes 

Selyem Daniella Klaudia 
Simon Renátó István 

Soós Fanni 
Szántó Nóra 

Szávity Blanka Berill 
Zdroba Alexandra Anna 

Zsuga Réka Eszter 

Al-Khrasani Amira 
Büte Beatrix 

Csukás Dominika 
Dóczi Norbert 

Drávai Viktória Dóra 
Garamszegi Laura 
Homonnay Máté 
Horváth Zsolt 

Jánosi Henrietta 
Jánosi Kitti 

Kegyes Noémi 
Lisztes Lili Szilvia 

Lowack Márton 
Metzger Anna 
Müller Regina 

Nikolov Martin Roland 
Nuszpl Botond 

Nyerges Anna Jázmin 
Polcz Péter 

Probszt Áron 
Rucska Enikő 
Szabó Gergő 

Szabó Klaudia Krisztina 
Szabópál Zoltán Bence 
Tengely Georgina Kata 

Thoma Barnabás 
Toldi Bálint Gergő 

Tóth Kristóf Sebestyén 
Vági Alex Márk 

 



 

SZALAGAVATÓ 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 

 

 
INTERJÚ BÁLINTNÉ KAPITOR ANITA TANÁRNŐVEL 

 
Károlyis diákként—ha meghalljuk Kapitor tanárnő nevét—valószínűleg a kémia 
és a matematika jut eszünkbe, esetleg az, hogy aznap nem készítettük el a matek 
házit, vagy hogy a következő óra pont kémia és dolgozat lesz… Vagy még 
eszünkbe juthat pár felejthetetlen órai poén is, mivel szerintem minden 
osztályban akad abból bőven! De ha valaki megkérdezné, hogy milyen 
gyerekkora lehetett, vagy hogyan került a gimnáziumba, vagy ha változtathatna 
a szakmáján, megtenné-e—arra valószínűleg nem tudnánk felelni. Ezekre a 
kérdésekre ad választ ez a kis interjú, ami az igazi Kapitor tanárnőt mutatja be! 
 
Az ország mely területén született és nevelkedett? 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem, azon belül is Vásárosnaményban. 
Az egész gyerekkoromat ott töltöttem  
 
Gyerekkorában gondolkodott már azon, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz?  
Nagyon jó matematika tanárom volt általános iskola felső tagozatán. Nem volt 
egyszerű gyerekkorom, de ő jó példát mutatott, hogy miképpen lehet 
gyerekekkel foglalkozni és az is nagyon tetszett, hogy bár az órákon sokszor 
jókat röhögtünk, de ha tanulni kellett, akkor tanultunk. Úgyhogy én már ötödik 
osztályban eldöntöttem, hogy matematika tanár szeretnék lenni, méghozzá 
olyan, mint Edit néni. A kémia pedig számomra nagyon könnyű és logikus volt, 
nem nagyon kellett tanulnom. Tehát biztos voltam benne, hogy matematika és 
kémia tanár leszek, emellett pedig kitartottam a későbbiekben is.  
 
Hogyan került a Károlyi gimnáziumba?  
Tulajdonképpen egy véletlen folytán kerültem ide. Amikor 2002-ben végeztem 
Debrecenben a természettudományi karon, akkor a Medgyessy-kormány éppen 
rendezte a pedagógusok bérét, így nem volt egyszerű munkát találni. A férjem 
ugyancsak debreceni, ekkor már ismertük egymást, így természetes volt, hogy a 
környéken keresek munkát. Sajnos későn fogtam neki a keresgélésnek. Egy 
évvel azelőtt egy barátnőm ugyanígy járt, ezért ő feljött Pestre, és a Pedagógus 
Szállón lakott, úgy keresett Pesten állást. Nos, az ő öccse kocsit akart venni, így 
hazajött, és hozott Szabolcsba egy "Újpress" nevű újságot, amit én szépen át is 
lapoztam. Ebben olvastam, hogy elsősorban kémia tanárt keresnek ebbe az 
iskolába, de matematika tanárnak is örülnek. A család többi tagja támogatta az 
ötletet, hogy ide költözzek. Az öcsém Pesten tanult villamosmérnöknek, így 
kapóra is jött, hogy egy helyen leszünk. Két állásinterjút szerveztem aznapra, az 
első a Károlyi volt, és mivel megkaptam az állást, a másodikra már el sem 
mentem: így ez az első munkahelyem! Pánikba estem azonban, amikor nem 
kaptam helyet a Pedagógus Szállón, mert az akkori fizetésemből nem telt volna 
albérletre. De az akkori igazgatónő végül talált nekem albérletet (amit végül a  



 

A TANÁR IS EMBER! (?) 
 
munka kezdetekor már nem is vettem igénybe, mert mégis beköltözhettem a 

Pedagógus Szállóra). Utánam nem sokkal pedig a férjem is felköltözött Pestre. 
 
Megbánta esetleg, hogy ezt a pályát választotta? 
Nem. Igazán imádom a munkámat. Lehet, hogy a bér miatt sokan választanának 
mást, de egyszerűen olyan jó érzés tölt el, amikor órát tartok!  Például ha fáj a 
fogam, és bejövök tanítani, akkor öt perc múlva már el is felejtem a fájdalmat. 
Élvezem, hogy az órák sosem ugyanolyanok még akkor sem, ha két osztálynak 
ugyanazt tanítom. Nem bírnék egy gép mellett dolgozni, vagy egy gyárban 
folyamatosan vasalni. A Károlyiból sem tervezek elmenni, ahhoz valami 
hatalmas dolognak kéne történnie. Itt egy nagyon jó csapatban dolgozhatok, és a 
kollégák a barátaim is. 
 
Elmesélne egy emlékezetes történetet a diákoknak? 
Állítólag minden kémia tanár átesik egy tűzkeresztségen, no, hát ez nálam sem 
volt másképp! Két nyolcadik osztályban tanítottam ugyanazt, és kistanárként 
úgy gondoltam, hogy minden robbanó, mérges és veszélyes gázt elő kellett 
állítanom vagy legalábbis kísérleteznem kell vele. Akkor éppen a 
hidrogénfejlesztést kellett megcsinálom, ami a B osztályosoknál elég akadozva 
sikeredett Gondoltam; jól van, akkor majd a C-seknél még több anyaggal biztos 
sikerülni fog! Nem vettem figyelembe, hogy az üveg nem volt teljesen ép, így a 
kezemben eldurrant, majd az ujjbegyemből kitépett egy kis darabot. Nem is 
érzetem, kimentem a szertárba letörölni, majd megmosni a kezemet. Akkor 
láttam, hogy az ujjammal valami nem oké, ezért lementem a tanáriba, ahol is az 
akkori igazgató mondta, hogy na, most estem túl azon a bizonyos 
tűzkeresztségen! Később az ujjdarab is meglett, de azóta nem nagyon érzek azon 
a részen semmit… 
 
Az iskolán kívül hova jár szívesen a családdal? 
Ez az évek során sokat változott. Régebben én voltam a vízpárti, a férjem pedig 
a kirándulás- párti, és ez most megfordult.  A férjem javaslata szerint először 
ismerjük meg a szép Magyarországot, utána jöhetnek a külföldi városok, de 
ugye gyerekkel nehezebb utazást szervezni. Emiatt megvalósulatlan álomnak 
mondanám a repülést is, bár idén az Erasmus programnak köszönhetően sikerült 
ellátogatnom Angliába. 
 
Van kedvenc könyve? 
Nagyon szeretek olvasni, mindenevő vagyok ezen a téren. Ha választanom 
kellene, a krimik a kedvenceim. Kedvenc írómnak Agatha Christie-t tartom, 
ezen kívül szívesen olvasok olyan magyar klasszikusokat, mint Jókai, de 
szeretem az életrajzi műveket is. Végigolvastam a Harry Potter könyveket, majd 
a férjem ajánlására a Gyűrűk urát is. Babaváráskor a Twilight volt a kiválasztott, 
és szívesen próbálkozok még angol nyelvű könyvekkel, ami nem könnyű, a 
régies nyelvezete miatt. Most éppen az Outlander-eket olvasom! 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 

 
Melyik a kedvenc ünnepe? 
Vallásos családban nőttem fel, ezért a húsvét nagyon közel áll a szívemhez. 
Annak is megvan a maga hangulata, hagyományai—misére járás, főzés, 
tojásfestés, stb. De a kedvencemnek inkább a karácsonyt mondanám! Mindig 
rákészülök, megszervezzük, hogy melyik nagyszülőnél kezdjünk. Férjem 
családjában kihúzzuk az ajándékozott nevét, mint a diákok. Arra is figyelünk, 
hogy ne egy családrészen belül válasszunk, például én ne a férjemet húzzam. 
Próbálunk minél több időd együtt tölteni, nem rohanunk, csak élvezzük egymás 
társaságát, ezért szeretem a karácsonyt. Ilyenkor mindenki kicsit több időd szán 
a másikra. 
 

Van valami bevált receptje, amit minden karácsonykor elkészít? 

Sok újítást kipróbálunk, főleg azért, mert az egyik sógornőm laktózérzékeny, a 

lánya pedig lisztérzékeny, így különleges ételeket kell főzni. Magunk között 

mindig elosztjuk az ételeket: ha ő csirkét főz, akkor én a sertést és halat, vagy 

éppen fordítva. De amit mindig én készítek el, az a harcsapaprikás túrós 

csuszával, valamint a baconbe tekert máj. De a nem laktóz-és gluténmentes 

sütiket is én készítem. Persze a mézeskalács alapdolog! 

 

 Utolsó bónuszkérdésem pedig, a fiatalság legfelkapottabb kérdése: müzli és utána a 

tej vagy fordítva? 
Szerintem először a müzlit és utána a tejet.   El sem tudnám képzelni, hogy 
előbb a tejet tenném, aztán a müzlit! 
 

 

Sarkadi Kitti, Katona Lili 10.a. 
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ÍGY ÍRTOK TI! 

 

 

 

Fehér karácsony 

 

 

Leesik a fehér hó, 

Előkerül a sok szánkó. 

Gyerekek örömére, 

Felnőttek nagy pechjére. 

 

Kezdődik a hócsata, 

Mely a telet aranyozza, 

Mert nincs is jobb a hideg télben, 

Mint szánkózni reggel, délben. 

 

 
 

Az igluk is épülnek már, 

Nem baj egy kis kézfagyás. 

Orkán kesztyű, kinek kell? 

A hóval jár a hideg. 

 

A karácsony is közeleg, 

Elkezdődött az advent. 

Mindenkiben ott van a remény, 

Hogy fehér karácsonyunk lesz az idén. 

 

 

Ilyés Bianka, 7.b 
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ÍGY ÍRTOK TI! 

 

Gombos Tünde tanárnő irodalomórái nem unalmasak! Néhány feladat frappáns 

megoldásait láthatjátok a következőkben: Toldi történetének, valamint Rómeó 

és Júlia örök románcának feldolgozása egy kissé rendhagyóan!  

 

I.   feladat: Hogyan adjuk el a Toldit a Black Friday-en? 

 

Clickbait címek 

Hogyan maradjon fitt idősen is? Miklós válaszol. 

Toldi ilyen szereket használ, hogy verhetetlen legyen!! 

Amiben Toldi meghalt, abba akár ön is belehalhat! 

HIHETETLEN CSATA BUDÁN!!!!TOLDI TÉNYLEG MEGHAL? 

Saját sírját ásta ki egy idős ember. 

Megtalálták Herkules utódját! 

Toldi, aki megölne mindenkit 

Hihetetlen: Toldi visszatért és megint embert ölt. Katt a folytatásért! 

Az egy alkalmas hős már két alkalmas?? 

Dolgok, amiket muszáj a halálod előtt kipróbálnod! 

 

 

 

II.   feladat: Rómeó és Júlia blogja ma  by Sarkadi Kitti 

Részletek 

@julia_blogja  

- izgatottan éri magát 

Sziasztok, ma szülinapom alkalmából a szüleim bulit szerveznek nálunk. Ma 

este lesz, gyertek minél többen, hogy méltón megünnepeljük! Ma a Capulet-

háznál várunk mindenkit 19 órakor! Osszátok mindenkinek, aki nem Montague.  

176 kedvelés, 29 megosztás 

2017.08.30  10:38, hétfő  
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ÍGY ÍRTOK TI! 
 

@julia_blogja (zártkörű bejegyzés) 

Ó Rómeó, miért vagy te Rómeó? Nem hiszitek el mit tudtam meg! Az előző 

bejegyzésben említett fiúnak kiderült kivolta. Ő EGY MONTAGUE! Nem 

tehetném meg ezt a családommal, főleg ha ezt megtudják, nekem annyi. De 

mégsem tudom elfelejteni csak úgy őt. Amik történtek, nem tudom csak úgy 

annyiban hagyni. Jó ez egy titok, de képzeljétek el, buli után odajött az 

erkélyünk alá és felmászott, csak azért, hogy lásson engem. Milyen cuki már! 

Menthetetlenül szeretem, és nem érdekel mi a neve vagy, hogy mit gondol róla a 

családom, én akkor is úgy érzem ő az igazi. Holnap találkozunk, egy okból 

kifolyólag, amit egyelőre nem árulhatok el, de mindenesetre nagyon fontos 

dolog lesz az én és az ő, esetleg a két család életében. Aludjatok jól, holnap 

folytatom a beszámolót! 

25 kedvelés 

2017.08.30  23:18, hétfő 

@julia_blogja 

Capulet Júlia megváltoztatta kapcsolati státuszát: házas. 

88 hűha, 27 kedvelés, 19 mérges 

 

Rómeó naplója by Kiesswetter Ágoston 

Szeptember 8. 

Ma a haverok hívtak egy esti bulira. Én nem ellenkeztem. Úgy hallottam, hogy 

ott lesz az exem is, vele nem nagyon akartam találkozni, de ha már összefutunk, 

akkor tisztázhattuk volna a dolgokat. A srácok táncoltak. Én a bárpultot 

támasztottam, mikor a szemem sarkából megláttam életem értelmét. Abban a 

pillanatban úgy érezem, hogy elhomályosul a látásom, lehet, hogy ez a szerelem, 

vagy az Aperol mellékhatása volt. De abban a pillanatban nem foglalkoztam 

semmivel, felálltam, belőttem a hajam egy mozdulattal, és becserkésztem az 

újdonsült szerelmemet. A DJ éppen Justin Biebertől a Baby-t nyomatta, nem 

akartam, hogy ez a béna szám mindent elrontson, de amint mondtam, engem 

akkor már semmi sem érdekelt, csak az, hogy megfogjam a fesztiválos  
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karszalagokkal teli csuklóját és táncba húzzam. Egy szó nélkül megcselekedtem 

ezt. Egy pillanatra megilletődött a Lány. Miközben együtt táncoltunk végre 

jobban megfigyelhettem. Hosszú, hullámos, lapockáig érő, egyes helyeken 

festett haja volt. Az arca semmihez sem fogható, szemei úgy csillogtak, mint 

gyémánt a szénbányában, szája mosolyban végződött, ahonnan hófehér porcelán 

fogak vakítottak el. Teste arányos és formás volt. Mindezt azért írtam le ilyen 

részletesen, mert attól féltem, hogy soha többé nem gyönyörködhetek benne. A 

többire nem emlékszem, mert mint már említettem, jobban éreztem magam a 

kelleténél. 

Szeptember 9. 

Ma úgy keltem, a hideg idő ellenére, hogy szerelem ég szívemben. Édesapám 

keltett, akiről most csak annyit említenék, hogy rendkívül konzervatív, régimódi 

ember, aki, ha tudta volna, hogy hol jártam tegnap este, akkor valószínűleg még 

meg is vert volna. Az illemhelyen ülve elővettem telefonom, és akkor úgy 

éreztem, hogy madarat lehetne velem fogatni, a Lány rám írt messengeren, és 

végre megtudtam becses nevét, Júlia, olyan jól esett kimondani a nevét, de mint 

kiderült, csak azért írt rám, mert véletlenül nálam maradt valahogyan a 

kulcscsomója. Megbeszéltük, hogy odaviszem neki, a házuk elé. A lány a 

másodikon lakott, és az erkélyen állva megkérdezte, hogy nem tudnám e 

feldobni, mert éppen nincsenek otthon a szülei, és nincs kulcsa a kapuhoz. 

Körülbelül a 11. próbálkozásnál a lány ezt mondta: 

 Óh, Rómeó, miért vagy ily rossz dobó? 

Miközben ezt kimondta, hangosan nevetett, de ez nem olyan volt, ami rosszul 

esik az embernek, hanem olyan, amit egész nap el tudna hallgatni, ha lenne rá 

lehetőség, akkor akár letöltené spotify-ra. Azonban, hogy ne nézzen gyengének, 

összeszedtem minden erőmet, és akár egy cirkuszi mutatványnak beillő 

mozdulattal ott termettem az erkélyükön. Júliát ismét megilletődve találtam, de 

ez most nem az ijedség miatt volt, hanem rendkívüli mutatványom miatt. Csak 

annyit mondtam: 

 Tessék, itt a kulcsod. 

 

22 



 

ÍGY ÍRTOK TI! 
 

Júlia elvette a kulcsát, de közben végig a szemembe nézett, meg sem szólalt. 

Nekem abban a pillanatban ismét megszűnt a környezet, megigézett egy arc, egy 

szempár, mely, mint cinege hóban, úgy kutatott a tekintetemben. Abban a 

pillanatban megcsókoltam Júliám ajkait, aki egy másodperc múlva 

visszacsókolt. Életem legszebb estéje volt… 

 

 

Kovács Anikó A vég 

Kedves követők! nov. 12. - szerda 

Ezt a bejegyzést most nem a ti szeretett Júliátok írja, hanem ezt most én, Lőrinc 

írom, mindjárt elmondom, hogy miért. Látom, Júlia félrevezetett titeket, de így 

volt helyes, ugyanis lebukott volna, ha elmondja nektek az igazat. Már hétfőtől 

hazudott nektek, mert aznap este nem a megoldáson gondolkodott, hanem 

szerelmével élte le első és egyben utolsó éjszakáját. Tegnap pedig Rómeó 

átszökött a határon, és ő is utána akart volna menni idővel, ha az apja nem 

határozza, amit ő is írt. Viszont a barátnője tényleg ezt mondta neki, de aznap 

nem gyónni jött, hanem segítségért, én pedig olyan drogot adtam neki, amit, ha 

beszív, egy napra kiüti magát, ezért ma reggel azt hitték róla, hogy halott, így el 

kellett temetnem. Rómeó hamarabb kapta meg a gyászhírt, mint a levelem, 

amelyben a cselről értesítettem, így eljött és a párizsi férfivel együtt a 

másvilágra került. Mikor Júlia észhez tért, meglátta vérbe fagyott kedvesét, és ez 

alkalommal túladagolta magát, és kedvese után ment. Sajnálom, hogy tőlem kell 

megtudjátok, de a blognak ez lesz az utolsó bejegyzése, aki esetleg nem hinné 

el, amit mondtam, Isten a tanúm rá (este a híradóban biztosan el fogják 

mondani). 
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HAHOTA 

 

Hű tégláim munkáján kívül köszönöm Deák Krisztina, Gulyás Katalin, 

Maierné Debreczeni Kinga tanárnők valamint Antos Gábor tanár úr 

hozzájárulását a rovathoz!  

 

Ötödikeseink definíciói Egyiptom témakörében 

 

Múmia 

- A múmia celofánba tekert test. 

- Lapba tekert holttestek.  

- Szalagokba tekert ember minden belső szerve nélkül.  

- Szalmával kitömött, szemektől mentes emberi test. 

Piramis 

- Óriási kövekből összetákolt háromszög. 

- Háromszög alakú építmény, amit önként jelentkezők építettek.  

Írnok 

- Aki kijavítja a helyesírási hibákat. 

Papirusz  

- Vászon papír. 

- A papír megalkotója.  

 

Sorold fel az élettelen környezeti tényezőket! 
Márk: iskola, autó, vonat, gördeszka, hűtőszekrény. 

 

Írj példát az egyesülésre! 

Ákos: Egy adott területen egy időben két élőlénycsoport találkozása, 

párosodása. Például: szarvascsorda és nyúlcsalád.  
 

Zéti: Ha valakinek lyukas volt a torka, gyakran tömték higannyal.  
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HAHOTA 

 

Gimis dolgozatokból vegyesen 

 

- Az 1921-es triatloni béke idején Horthy Miklós vezette a 

márciusi ifjakat. (Ez négy hülyeség egyetlen mondatban!!) 

- A sztratégoszokat azért választották, mert a hadsereg élére 

nem kerülhettek féleszű parasztok. 

- Octavianus átnevezte magát Antoniusra. 

- Deák a Nyilatkozati Pártot vezette. 

- Ferenc József Andrássy Gyulát gróffá tette. 

- NSZK= nemzeti szövetségi köztársaság. 

- Kálvin Lutherhez hasonlóan tanácsokat osztogatott. 

- Kálvin Izlandon, Genf városában dolgozott. 

- Brutus bevezette az augusztust. 

- Caesar nagy embernek hitte magát. 

- Az első triumvirátus tagjai: Caesar, Crassus, Pomeidasz. 

- Caesar megbocsátott ellenségeinek, ami nagy hiba volt! 

- Sztálin szövetkezett Hitlerországgal.  

- A 2. magyar hadsereg a Drón-folyó mellett semmisült meg. 

-  Caesar Kr.e. 44-ben halt meg Brutus vezetésével.  

- Széchenyi 1825-ben megalakította az MTK-t. 

- A nyár nedves középhőmérsékletű.  

 

Kriszti: Dominik, hogy van angolul a nő? 

Subi: Die! 

Kriszti: Mondom angolul! Valami female… 

Subi: Ja igen, freemail! 

 

Kitti kikapja az ötös angoldogáját. 

Dominik: Én mikor fogok ilyet írni? 
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HAHOTA 

 

Tóth Mariann tanárnő: A szürke neve sötétszürke.  

 

Schmerz tanárnő: Tudunk mondai olyan anyagot, ami úszik? 

Dalma: Hal! 

 

Gombos tanárnő: Hogyan halt meg Rómeó? 

Szabi: Méreggel! 

Gombos tanárnő: Kitől kapta? 

Szabi: Hát…hazafelé vette? 

 

Kriszti: Hát szóval…volt ott kufircolás…szóval nem…nem mondanám őt 

hűségesnek! 

 

Gombos tanárnő: Na lányok, gondoljátok végig: 18 évesek vagytok, és 

a szüleitek leülnek veletek, hogy na, most összeházasodtok valakivel. 

Mit csináltok? 

Lilla: Kiosztom őket! 

 

Dora tanár úr: Dominik, ezt át kell írnod, mert nem mindent 

értettem. 

Dominik: Hát, tanár úr…én sem! 

 

Sárkány Anna tanárnő: A delfinek… 

Guszti: …a szárazföldön élnek! 

 

Guszti: Tudjuk, mi a citromsav! 

Tóth Mariann tanárnő: Tanultátok szerves kémiából? 

Guszti: Nem… 

Tóth Mariann tanárnő: Na, akkor még nem tudjátok! 
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Kapitor tanárnő: Kinyitod az ajtót, gázszagot érzel, mit nem csinálsz? 

Beni: Nem bemegyek a házba! 

 

Hanga: Az a hatalmas vízesés a Nigérigé.  

 

Schmerz tanárnő: Mivel szigetelik a falat? 

Guszti: Céklával. 

Schmerz tanárnő: Miért szigetelik azzal? 

Guszti: Hogy a krumpli ne szívhassa fel.  

 

Schmerz tanárnő fizikán: Milyen mezőről tanultunk általánosban? 

Schubi: Hát…búza? 

 

Bogi néni: Konor, mit csinálsz ott a Peti ölében?  

Peti: Csak felvette a ceruzámat!  

Röhögés, mindeközben Ádám hevesen Livinek: Ezt írd fel, írd fel!  

Bogi néni: Nehogy felírd!! 

 

Szilvi néni: Erről még el is lehetett hinni, hogy jó volt.  

 

Nóra néni: Nem tudom, kiről másoltátok, mert húszan írtátok 

ugyanazt a hülyeséget!  

 

Kiwi: Juj a munkafüzetet még sosem nyitottuk ki!  

Valaki: Múltkor volt benne házi...  

 

-Tudjuk a gravitációt, a g-t...  

 

Máté: Egy szavam volt. A she, meg a he.  

 

Hajnalka tanárnő: Nem pónikról beszéltünk, hanem Polskikról! Nem 

látsz különbséget?? 
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Szilvi néni: Nekem nagyon tetszett, hogy a videóban nem csak 

képeket vágtatok össze.  

Valaki: Mint a másik osztály?  

Szilvi néni: Köszönöm, ezt nem akartam kimondani.  

 

Zsuga Antosnak tanár úrnak: De ezt most nem azért mondom, helló!  

 

Patrik: Min játszottál?  

Zsuga: Szaxofonon. 

Patrik: Szerintem akkor mást fújtál.  

 

Szilvi néni: Peti, fejből kell!  

Peti: Jó, csak ránézek!  

 

Antos tanár úr óra közepén: Jó étvágyat!  

Peti: Köszönöm szépen tanár úr!  

 

Bogi néni: How are you Máté?  

Máté: Yes.  

 

Ebi: Kitekerem a nyakam.  

 

-De Marci figyelj!  

-De nem Marci vagyok! 

 

Réka: De most mondja meg tanár úr, úgy őszintén!  

 

Szilvi néni: Marcira figyeljetek! Ez egy olyan kifejezés, ami sokszor 

vissza fog térni.  

Patrik: Mi? Az, hogy Marcira figyeljetek?       

 

 Kiwi: Kiszedte a t-t, így mindegyik Pisi lett.  
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Zsuga: Akkor úgy lehetett pontot kapni, ha eltalálod?  

Antos tanár úr: Nem. Akkor lehetett pontot kapni, ha TUDOD.  

 

Patrik: Angolon együtt ülünk, úgy vigyázz!  

 

Beszélgetünk az aranyköpésről. 

Zsuga: Én mindig aranyat köpök! 

 

Szilvi néni: Peti tedd el a telefonod! 

Zsuga Peti: Elnézést tanárnő.  

Szilvi néni: Én Forró Petinek mondtam...  

 

Éva néni: És jött reggel a Mikulás?  

Zsuga: Dehogyis, anyám még nem kelt fel olyan korán! 

 

Petra: Hallod, milyen jó illatú? 

 

Bogi néni: Mit írtál oda Botond?  

Boti: Semmit.  

Bogi néni: És te mit írtál Bálint?  

Bálint: Ugyanazt, mint Boti.  

Bogi néni: De Botond nem írt oda semmit!  

Bálint: Hát ez az! 

 

Éva néni lelkesen: Viszont Antos tanár úr olyan üde volt már korán 

reggel! 

Kiwi: Hogy kicsoda?  

 

Patrik: Mi az a szurikáta?  

Réka: Szilikáta! 
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Ebi: Hallod, akasszuk már fel valahova! 

 

Valaki: Hallod a selfish mit jelent?  

Tibi: Hát hogy önző meg magánhal. 

 

Schmercz tanárnő: Miért nem kapsz levegőt a szélben?  

Valaki: Allergia? 

 

Hajnalka tanárnő: Felíratnám 200x a nevét a táblára azzal, aki ezt a 

krétát gyártja! 

 

Ágota tanárnő: Ott ülsz három csinos nővel szemben, és te a Danival 

foglalkozol? Hát van neked lelkivilágod? 

 

(matekfelelés Zsombor módra) 

Zsiga: Ez a Zsombigorász tétel! 

 

Flóra: Ott a hegy és mellette ott a gödör, az a szurok. 

Dóri: Nem, a szurok az, amivel kiöntik az utat. 

Flóra: Ja, akkor szurdok! 

 

Antos tanár úr: A kisbirtokos hazatér a háborúból négy év után és 

azt látja, hogy derékig ér a gaz. Mit csinál ezután? 

Zsiga: Gazolni kezd! 

 

Kapitor tanárnő: A matematikusok úgy tartják, hogy a számelmélet a 

matematika királynője. 

Barni: A matek feminista? 

 

30 



 

HAHOTA 

 

Zsiga: Ma órán már kétszer is kicsengettek. 

 

Bandi: Tanárnő valami fontosat szeretne mondani? Mert kimennék a 

mosdóba. 

 

Éva néni: Az elmúlt órán a molekulák alakjával fogunk foglalkozni. 

 

Antos tanár úr: „Hannibál ante portas”- ezt mondták a rómaiak. Ez 

azt jelenti, hogy Hannibál  a kapuk előtt, és nem a portás előtt. 

 

Barni: Egyszer volt kutyán Budavásár. 

 

Ádám: Átszálltak a föníciaiak hajójára. 

Antos tanár úr: De hogy? A punok tárt karokkal várták őket, mint a 

BKV ellenőrök? 

 

Bandi: Tanárnő az osztálycsoportban át lehetne írni az Ön nevét 

Tanárnőre? Mert amikor ír, mindig azt hiszem, hogy anyukám ír, mert 

ő is Katalin. 

 

Klára néni: Fürdőköpeny van otthon? 

Ádám: Igen. 

Klára néni: Milyen színű? 

Ádám: Skótkockás. 

 

Klára néni: És mit csinált vele a lány? Szokás szerint…. 

Barni: Dobta! 
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Antos tanár úr: Ebből az anyagból kevés kell, ez csak azért kell, hogy 

tudjunk buktatni. Mármint Rómát. 

 

Kati néni: Örülök, hogy a Mikulás nem hozott mogyorót, mert azt 

nehéz enni. 

Zsiga: De le lehet fejelni! 

 

(miniatűr térkép) 

Kati néni: Ilyen térképet fogtok kapni! 

Dóri: Meg egy nagyítót. 

 

Antos tanár úr: Mi az a tömjén? 

Barni: Egy illatozó anyag. 

 

Zsiga: Tanárnő, ma már esett a hav. 

 

Antos tanár úr: Itt az óceán, ebbe már sok-sok éve éltek dögök és 

meghaltak, így üledék képződött az óceáni lemez tetején. 

 

(darázskergetés után) 

Kati néni: Fiúk, van még valami állat, amit ki kell kergetni? 

Többiek: A Zsiga! 

 

Kati néni: Jó lenne ha olyan helyekre mennétek dolgozni, ami 

megérinti a szívet. 

Ádám: Akkor megyek anyámhoz a kardiológiára! 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 
 

Dél-lengyelországi portya—Történelmi emlékek és természeti kincsek nyomában 

 

Izgalmasan indult ez a tanév is, hiszen a két 11. osztály megpályázta a Waclaw Felczak 

Alapítvány „Polonica Varietas” osztálykirándulás pályázatát, így nagyon izgatottan vártuk az 

eredmény kihirdetését, s azt, vajon utazunk-e októberben Lengyelországba. A tervezett 

program nagyon izgalmasnak ígérkezett, így amint megtudtuk, hogy nyertünk, rögtön elő is 

vettük a bőröndjeinket. A csomagolás mellett jutott időnk a felkészülésre is. Itthon két 

előkészítő foglalkozást tartottunk, amelyekre a gyerekek prezentációkat készítettek az utazás 

látnivalóiról. 

Október 19-én, reggel 6 órakor indultunk el Zakopanéba. Az első megállóra Donovalyban 

került sor, addig az úton szinte mindenki aludt. Nagyon szép volt a látvány, ami elénk tárult, a 

hegyek és a sípályák az őszi arcukat mutatták. A következő megállónk már Lengyelországban 

volt. A Tátra Nemzeti Park bejáratánál Marci, az idegenvezetőnk várt ránk, s megkezdődött 

az első programunk, egy 16 kilométeres túra a Koscielisko-völgyben, ami a 6 órás buszozás 

után kellően átmozgatott bennünket. A menedékházig eljutni nem is volt olyan bonyolult, a 

legnagyobb kihívás a Fenyves-tóhoz vezető kaptató leküzdése volt. A Fenyves-tó és a hegyek 

őszi látványa azonban kárpótolt mindenkit. Ezt követően megérkeztünk Zakopanéba, a 

szállásra, ahol elfoglaltuk szobáinkat. 

Másnap buszra szálltunk, ezen a 

napon Gabi volt az idegenvezetőnk, s 

a buszozás alatt Lengyelország 

történelméről, a lengyel legendák 

világáról mesélt. Közben 

becsempészett némi földrajzi és 

gasztronómiai tudást is. Először 

Tymbarkba látogattunk, egy első 

világháborús tiszti temetőbe, ahol az 

egykori olimpikon, Szántay Jenő 

nyugszik. Később Limanowába mentünk, ahol megkoszorúztuk Muhr Ottmár huszárezredes 

emlékművét. Itt a helyi hagyományőrző egyesület tagjai még korhű katonai ruhákba is 

beöltöztek. Érdekfeszítő történeteket hallgathattunk a helyi idegenvezetőtől, foghattunk a 

kezünkben kardot és puskát is. Utána Ószandec felé vettük az irányt Szent Kinga sírjához. A 

templomban le lehetett írni a titkos kívánságainkat, amit bedobnunk egy ládikába, reméljük, a 

legenda szerint teljesülni fognak. Este visszatértünk a szállásra. 

A következő nap első programja a tutajozás volt a Dunajec áttörésben. 11 diák és egy felnőtt 

utazott egy tutajon, amit egy gurálember hajtott eredeti gurál viseletben. Az időjárás először 

nem ígért sok jót, köd és pára volt, de utána ránk mosolygott a nap. A folyó meseszép hegyek, 

sziklák és völgyek közt kanyargott, és mindenki csodálattal élte át ezeket a pillanatokat. Ezek 

után Szczawnica-ban tettünk egy városnéző túrát, majd biciklivel visszatekertünk a folyó 

mellett, ahol gyönyörködhettünk az őszi Tátra színeiben. Mindenki nevében mondhatom, 

hogy ez volt a legizgalmasabb program volt a négy nap alatt. 

Az utolsó napon Zakopanét fedeztük fel, megkoszorúztuk Waczlaw Felczak sírját a 

temetőben, benéztünk a Szent Kelemen fatemplomba. A sétálóutcán beszereztük az 

ajándéknak szánt sajtokat és Krowkát, felpillantottunk a Gubalowkára, majd hazaindultunk. 

Árva várát néztük meg utolsó programként. 

Ez a kirándulás rengeteg új élményt, emléket, felejthetetlen pillanatot adott 55 diáknak, 

mindannyian reméljük, nem ez volt az utolsó utunk Lengyelországba.            

Gombos Tünde 



 

ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 
 

A 6.b osztályosok még Halloween előtt vidám tökfaragó, zenés mulatságot tartottak az 

udvaron. 

 

 
 

 

 

Az Ébredj! mozgalomhoz csatlakozott a 9.b 

 

 Iskolánk 9.b osztálya csatlakozott az Ébredj!-mozgalom "Szereted? Eteted!" felhívásához, 

melynek az a célja, hogy kisállat-lakok és etetők kihelyezésével segítsük a körülöttünk élő 

állatvilágot, hogy átvészeljék a telet. 

 
Az 9.b-sek osztályfőnökük, Sárkány Anna tanárnő segítségével négy madáretetőt és két itatót 

telepített az udvaron. A gyerekek vállalták, hogy áprilisig magvakkal, cinkegolyókkal, 

almával és egyéb táplálékkal etetik a madarakat. 

 
 

 

Az 5.a, 5.c, és a 6.c osztály a Tutanhamon kiállításra látogatott. 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 

UTAZTUNK!  

Gimnazistáink a bécsi Természettudományi Múzeumban és a Stephansdomban jártak. 

Majd a karácsonyi vásárok finomságait kóstolták meg. Frohe Weihnachten! 

 

 

             
 

⛄❄ 

 

HÓÓÓÓ  

Fergeteges hócsata zajlott az udvaron az idei első hó tiszteletére! ❄ 

                
 

  

Rendhagyó rajzóra az 5.a osztályban   

Saját készítésű egyiptomi jelmezben fotózkodtak az osztály tanulói. 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!  
 

KTK-TÁRSASJÁTÉKKLUB 

 
ÚJRA TÁRSASJÁTÉK DÉLUTÁNT tartottunk, ahol a nagyszerű hangulat mindig 

garantált. 

A mostani játék extrája egy Rhino Hero verseny volt, melyet Harmati Kata Mirka 2.a 

osztályos tanuló nyert meg, gimis iskolatársait maga mögé utasítva! 

 

           
♥ 

 

FOGADJ ÖRÖKBE EGY OVIT!   

Szülői kezdeményezéshez csatlakozott Sárkány Anna tanárnő osztálya, a 9. B és általuk 

az egész iskola egy karácsonyi jótékonysági akcióhoz. Gyűjtést szerveztünk a verpeléti 

ovi számára. Az adományokat december közepén juttattuk el az ovisoknak, akik kis 

műsorral és közös játékkal kedveskedtek a 9.B-seknek. 

         
 

 

A 12. a osztály Kallai Klára tanárnő szervezésében rendhagyó irodalomórán vett részt a 

New York kávéházban. 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 
 

Sikereink a kerületi szavalóversenyen! 

 

 Az idén Tandori Dezső vagy Ady Endre verseiből választhattak a versenyzők. Iskolánk 

tanulói közül 22-en vehettek rész a magyar nyelv napja tiszteletére meghirdetett irodalmi 

szemlén. 

Eredményeink a következőképpen alakultak: 

A zsűri különdíját kapta: Dancsecz Dóra 3.b 

I. helyezést szereztek: 

Fónagy Bíborka 2.c, Környei Benedek 3.b, Pirositz Márton 5.a és Szellák Daniella 8.b 

II. helyezést szerzett: Landmann Dorottya 4.a 

IV. helyezést szerzett: Takó Panna 2.b 

V. helyezést szerzett: Baróti Bence 4.c 

VI. helyezést szerzett: Singer Petra 4.c 
A felkészítők voltak: Solymos Andrea, Márkus Csilla, Deák Krisztina, Kallai Klára, Molnár 

Erzsébet, Kuhmann Emese és Nagy Hajnal 

A díjazottak mellett többi résztvevőnk is nagyon szépen szerepelt, büszkék vagyunk rájuk! 

Gratulálunk! 

Ez alkalommal a színpadon szerepeltek a 4.c osztály táncosai és a Fiú Énekegyüttes tagjai is. 

Mindkét csapat produkcióját nagy elismeréssel, vastapssal díjazta a közönség. A szereplők 

felkészítői voltak: Nagy Hajnal és Veszprémi Gábor. 

Nekik is gratulálunk! 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 

KERÜLTEI HELYTÖRTÉNETI VERSENY 

 

Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány 26. alkalommal rendezte meg a kerületi helytörténeti 

versenyt, melynek idén iskolánk volt a házigazdája. A vetélkedőt az 5. évfolyamosoknak 

hirdettük meg, és a Megyeri Úti Általános Iskola nyerte meg. Gratulálunk nekik, és átadjuk a 

stafétabotot a szervezésben. A verseny szervezéséért és lebonyolításáért Deák Krisztina és 

Takács Judit tanárnőket, valamint Antos Gábor tanár urat illeti a köszönet! 

 

Fotók: Kerekes György és Újpest Média 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 

 
Könyvtári szabadulószoba 

 

 
Karácsony előtt szabadulószobává alakult a Károlyi könyvtára! 

 

Rendhagyó módon várjuk a Karácsonyt a Károlyi könyvtárában. 

6. c osztályos segítőimmel mini-szabadulószobát szerveztünk a károlyisoknak. A téli szünetig 

minden nap a nagyszünetben egy négyfős csoport szabadulhat a könyvtárból, ha ügyes, gyors 

és együttműködő. 

A feladatok természetesen a könyvtárhoz kötődnek, de szerepel még logikai, 

keresztrejtvényes, anagrammás és asszociációs feladat is. 

A rajt előtt mindenki titoktartási nyilatkozatot ír alá, melyet nemcsak aláírásával, hanem 

ujjlenyomatával is hitelesít. A szabadulást tényleg komolyan kell venni, mivel a kulcsot – 

miután bezártam a könyvtárt - kidobom az ablakon. Ez okoz némi megszeppenést az első 

pillanatokban, de aztán gyorsan a feladatokra koncentrálnak a csapatok. 

Fontos, hogy ismerjék a nagy állományegységeket, mivel többféle dokumentumhoz, 

dokumentumtípushoz is kapcsolódnak a kérdések. Na meg persze  leleményesség is szükséges 

a helyes válaszokhoz. 

A sikeresen szabaduló csapatok pici csokit is kapnak a játék végén. 

 

Örményiné Farkas Andrea könyvtárostanár és Trendl Luca, Nagy Natália, Oláh Dóra 

és Otta Dominik 6. c osztályos tanulók 
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KÖNYVMOLYKÉPZŐ 

 

 

Klikk Találd meg a párod! : Tamara Ireland 

Stone  

 

Adatok:   

Oldalszám: 288 

Író: Tamara Ireland Stone  

Kiadó: Dream válogatás 

 

 

 

 

Tartalom: Allie kedvenc hobbija a programozás. A nyarát a CodeGirle 

táborban töltötte és egy Klikk nevű applikációt készített. A Klikk kérdésekre 

adott válaszok alapján párosítja az embereket. Allie tanára ezzel az applikációval 

benevezi a Game for Good versenyre, de azonban Nathan is indul, aki Allie 

egyik legnagyobb vetélytársa. Az alkalmazás az elején jól működik, de hamar 

kiderül, hogy olyan képeket is közzé tesz, amit nem lenne szabad. Vajon Allie ki 

tudja javítani a hibát? Vajon kér hozzá segítséget, hogy a hibát ki tudja 

küszöbölni? 

 

Személyes vélemény: Nekem nagyon tetszett ez a könyv, mert a főszereplő 

azok után sem adja fel, hogy valami esetleg nem úgy alakul, ahogyan azt ő 

szeretné. Ez a történet nagyjából egy hetet ír le. Nem hosszú, de mégis leköti az 

ember figyelmét, a folytonos cselekménnyel. a kedvenc karakterem Nathan, 

mert ez alatt a több mint egy hét alatt sok változást tud mutatni a 

személyiségében. 

 

Az íróról: Tamara Ireland Stone a Szilícium-völgyben nőtt fel. Egész életében 

érdekes helyeken dolgozott, például fiatalon konzolokat tesztelt a szülei 

garázsában. Majd egy marketingstratégiával foglalkozó cég társalapítója lett, 

ahol a világ nagyobb szoftvergyártó vállalataival dolgozott. Szeret a családjával 

lenni, síelni, túrázni. Kalifornia északi részén él. 
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FALJUNK! 

Egyszerű raguleves 

 1 db csirkemell filé 

 1 ek kacsazsír 

 2 közepes db sárgarépa 

 1 közepes db fehérrépa 

 1/2 db karalábé 

 1/2 db zeller 

 1 nagy db vöröshagyma 

 30 dkg zöldborsó 

  tárkony (ízlés szerint) 

 2 dl  laktózmentes főzőtejszín 

 1 cs. petrezselyem 

 1 fokhagyma gerezd 

 4-5 db gomba 

 ízvarázs 

 

A csirkemellfilét apró kockákra vágjuk. Egy fazékban felhevítjük az kacsazsírt, rádobjuk a 

húst és fehéredésig pirítjuk. A felkockázott zöldséget és borsót a húshoz adjuk és tovább 

dinszteljük, a végén a felszeletelt gombát is, majd felöntjük vízzel. Én ízvarázzsal ízesítem és 

nem sóval. Beleteszem az egész hagymát és a fokhagymát. Amikor már puha a hús és a 

zöldség is, akkor a tejszínbe egy kevés lisztet teszek, majd a forró levesből merek ki rá egy 

keveset és ezzel csomómentesre keverem ki. Ezt a levesbe öntöm és ezt is elkeverem. A 

petrezselyemzöldet apróra vágom és a levesbe szórom. Ha valaki nem szereti, akkor ezt 

kihagyhatja. Ezután ízlés szerint tárkonnyal ízesítem, és 5-10 perc után kész a finom leves. 

Egyedi Liliána, 7.b 

Gesztenyés beigli 
    A tésztához:   
    50 dkg liszt 

    25 dkg margarin 

    1,5 dkg élesztő 

    1 tojás + 1 sárgája villával felverve 

    1,5 dl tejföl 

    5 dkg porcukor 

    1 mokkáskanál só 

  

A gesztenyetöltelékhez: 

 

    25 dkg ízesített gesztenyemassza 

    5 dkg cukor 

    1/2 dl főzőtejszín 

    1 mokkáskanál őrölt fahéj 

    rum 

    A kenéshez: 

    1 tojás

 

1. A töltelék elkészítése: 

A gesztenyét összetörjük, a többi hozzávalót belekeverjük.  A kész masszát 3 részre 

osszuk. 

2. A tészta elkészítése: 

A tésztához a lisztben előbb a margarint, majd az élesztőt szétmorzsoljuk, a többi 

hozzávalóval összegyúrjuk. 3 cipót formázunk, és letakarva 15 percig pihentetjük. 

Egyenként téglalapformára kinyújtjuk, rákenjük a tölteléket, a széleken kb. 1,5-2 cm-t 

üresen hagyunk, feltekerjük, a két szélét benyomkodjuk,és a tepsibe helyezzük. 

A tojássárgáját pici fehérjével összekeverjük, a rudakat lekenjük vele, langyos helyen 

pihentetjük, amíg a tojás meg nem szárad rajta. Az idő függ a helyiség 

hőmérsékletétől, de kb.23-24 fokon 1,5-2 órát kell hagyni rá. 

3. Amikor a tojás megszáradt, újra lekenjük tojásfehérjével, hidegre tesszük fél órára, 

közben a sütőt 200 fokra előmelegítjük. Megszurkáljuk, egészen az aljáig a rudakat, 

sütőbe toljuk, és kb. 30 perc alatt készre sütjük. A tepsiben hagyjuk kihűlni, hűvös 

helyen lefedve tároljuk, másnap szeleteljük.                                           Tóth Dóra, 9.a 

 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/csirkemellfile
https://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/sargarepa
https://www.nosalty.hu/alapanyag/feherrepa
https://www.nosalty.hu/alapanyag/karalabe
https://www.nosalty.hu/alapanyag/zeller
https://www.nosalty.hu/alapanyag/voroshagyma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/zoldborso
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tarkony
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fozotejszin
https://www.nosalty.hu/alapanyag/petrezselyem


 

MOZAIK 

 

TELEFONGYŰJTŐ kampányunk lezárult. 

Sok-sok kiló  ☎-nal járultunk hozzá a gorillák élőhelyének megmentéséhez.  

Az 5.c és a 9.a osztály hozta a legtöbb készüléket, így őket nevezzük a felsősök-gimisek 

közül az állatkerti versenyre. Az alsósok közt is kihirdettük a telefonos verseny 

eredményeit. A 3.c  676 mobiltelefont gyűjtött, így ők indulhatnak az állatkerti 

versenyen! 

 

  

  

SIKER a kerületi versmondó versenyen! 

Felsőseink közül Szellák Daniella 8. b (tanára Gulyás Katalin) és Pirositz Márton 5. a 

osztályos tanulóink (tanára Zsótér-Nagy Szilvia) 1. helyezést értek el kategóriájukban. 

Gratulálunk nekik!   

 

  

SIKER a kerületi középiskolás VERSMONDÓ versenyen, ahol két diákunk képviselte 

iskolánkat:  Paál Eszter 11. b osztályos tanulónk (tanára: Kallai Klára) 2. helyen 

végzett, Csáky Konor 9. b osztályos tanuló (tanára: Zsótér-Nagy Szilvia) pedig 

derekasan helyt állt a színvonalas mezőnyben. Gratulálunk mindkettejüknek! 
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MOZAIK 

 

  SIKER a kerületi diákolimpián   

Első helyezést értek el kosárlabdásaink: Balázs Eliza, Collaku Rinessa, Sütő Emese, 

Kovács Fanni, Szalay Kitti, Illyés Bianka, Oláh Dóra, Pordán Kitti 

Gratulálunk!   

 
 

   

Az Újpesti Lions Club Békeposzter pályázatán 

I.helyezést ért el Horváth -Tőkés Konrád 8.a osztályos tanulónk. 

Gratulálunk!!! 

 

 

  

Kedvenc sportom - KERÜLETI RAJZPÁLYÁZAT díjkiosztóján az alábbi díjakkal 

lettünk gazdagabbak: ✍   

Varju Luca 5.a. 3. hely 

Derecskei Tímea 5.c 2. hely 

Trendl Luca 6.c különdíj, 

Szántó Viola 7.b. 1. hely 

Horváth-Tőkés Konrád. 8.a 3. hely 

Gratulálunk!   
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MOZAIK 

 

 

 

Károlyi-pályázat újra! A témák elérhetők itt: 

http://kig.hu/cikk/14649_Karolyi_palyazat_temakorok_2019_2020 

 

 

Versenyeredményeink 2019/2020 

http://kig.hu/cikk/14662_Versenyeredmenyek_2019_2020 

 

 

⛄❄ 
 

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁN A 

SZERKESZTŐSÉG! 
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