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Köszöntő 
 

Az újság őszi számának megjelenése után egy héttel ismét beállt a 

tavaszról ismerős hadiállapot: kijárási korlátozás, távolságtartás, 

maszkviselés—és a gimnáziumi tagozat online üzemmódba helyezése. 

Éppen novemberben, amely normális esetben talán a 

legeseménydúsabb hónap nálunk: Károlyi-napok, vetélkedők, 

versenyek, gólyabál; és persze a szalagavató bál… 

Most, közel a karácsonyhoz már az is látható, hogy mindez még 

január elején is így marad, úgyhogy mi a tanáriban kínunkban már DJ. 

Várhalmi vezetésével rendszeresen a nyolcvanas évek szinti-pop 

slágereit énekeljük a szünetekben, miközben a büféasztalon 

rejtélyesen megjelenő sütiket faljuk. És bár a második emelet kong az 

ürességtől, a felső tagozat életét azért igyekszünk normális mederben 

tartani. A Károlyi-napok rájuk vonatkozó részét megtartottuk, ügyesen 

szerepeltek a saját, kerületi és nagyobb versenyeken, és minden 

biztonsági szabályt betartva juszt is jött a Mikulás!  

A különleges helyzet ellenére ez a karácsonyi szám nem karcsúbb a 

megszokottnál, és ezért köszönöm a fél 8. b osztály segítségét, akik a 

vállukon vitték ezt a számot, valamint a kollégákét, akik segítettek a 

speciális helyzetben is tartalommal telíteni kis lapunkat. Így van egy 

kis megemlékezés a szalagavatót most átélni nem tudó végzősökről, 

készült tanárinterjú Simonné Svéda Enikő tanárnővel, és tanáraitok 

jóvoltából aranyköpés is akad! 

A XX. századot végigküzdő idős családtagjaink két karácsonyt 

emlegettek úgy, mint amit nem lehet elfelejteni: 1944 karácsonyát a 

pincékben, és 1956 szomorú ünnepét, a forradalom leverése után. Bár 

most a mi nemzedékeinknek is lesz egy ilyen emlékezetes karácsonya, 

mégis a szerkesztőség nevében kívánok a lehetőségekhez képest 

kellemes ünnepeket, a betegeknek jobbulást, és mindannyiunknak egy 

boldogabb új évet! 

SZ.N.H. 
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AKTUÁLIS LENNE-A SZALAGAVATÓ 

 
Szalagavatón elhangzó köszöntő helyett…. 

 

A 12. A és 12. B lelkesen várakozott tavaly ilyenkor az ELMŰ csarnokban az ajtó 

mögött, hogy palotástáncukkal megnyissák a 12. évfolyam szalagavató bálját. 

Akkor még azt gondolták, 2020-ban ők lesznek az este ünnepeltjei. Nem így 

alakult. Az Igazgató úr végzősökhöz szóló soraival jelezzük, hogy sokat 

gondolunk rájuk! 
 

 

Kedves érettségi vizsga előtt álló diákjaink! 

 

Amikor az új tanévre készülve megnyitottam tanári naptáramat, a mai naphoz, november 27-

hez ezt a bejegyzést írtam: Szalagavató bál. 

Mert így készültünk. Egyeztettünk a Vasas Sportcsarnokkal, ahol méltó módon szervezhettük 

volna meg Nektek gimnáziumi éveitek talán legnagyobb eseményét. Osztályfőnökeitek 

készültek, tánctanárokkal, formaruhát varró vállalkozókkal egyeztettek. 

Ahogy idővel érkeztek a járvány miatti megszorító intézkedések, korlátozottabb ünnepséget 

terveztünk. Egy kisebb helyszínnel, az újpesti UP Rendezvénytérrel egyeztettünk. Végül 

hivatalos miniszteri leirat érkezett arról, hogy nem szervezhetnek a középiskolák szalagavató 

bált. 

Veszteség ért minket, veszteség ért Titeket. 

Nincs módunk gyönyörködni táncaitokban, ünnepelni Titeket.  Nincs módotok felvonulni, 

viselni ünnepi ruházatotokat, tündökölni fiatalságotokban, fürdeni szeretteitek büszke 

pillantásaiban. 

Nehezen tudok vigasztaló mondatokat írni Nektek. Kétségessé vált mindaz, ami a gimnáziumi 

befejező évet emlékezetessé teszi. Lesz-e legalább szalagtűző rendezvény a tavasz 

beköszöntével? Szervezhetünk-e fáklyás ballagást, ballagást, érettségi bankettet Nektek? 

Egyáltalán: hogyan kerül sor az érettségi vizsgáitokra? Ezekre a kérdésekre most még nem 

tudunk egyértelmű és megnyugtató választ adni. Annyit ígérhetek, hogy amit a helyzet 

megenged, azt megcselekedjük, azaz igyekszünk felejthetetlenné tenni a búcsút, a lezárást. 

Bátorításképpen a közelmúltra hivatkoznék. Példaként álljon előttetek az előző évfolyam, 

akik szintén sokat veszítettek, hiszen csak írásbeli vizsgáik voltak és az év végi hagyományok  

ápolásából is kimaradtak. Mégis méltósággal, emelt fővel, a helyzet ellen nem lázadva, 

kimagasló eredményekkel búcsúztak a Károlyitól. 
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AKTUÁLIS LENNE-A SZALAGAVATÓ 

 

Ezt a példát Ti már most követitek. Hiszen november közepe óta elkötelezetten és hatékonyan 

vesztek részt a távoktatásban. Most is születnek eredmények, amikre büszkék lehetünk, 

nyelvvizsgák, kimagasló érettségi eredmények az őszi vizsgaidőszakban. Erőt meríthetünk a 

közösen felhalmozott erőforrásainkból: a megszerzett tudásból, az elraktározott közös 

élményekből. Kollégáim tájékoztattak, hogy a fiatalokra jellemző derűvel és optimizmussal 

élitek meg ezt az időszakot is. Azt kívánom, maradjon fenn az a töretlen bizakodás. 

Kedves végzős Diákjaink! Maholnap beléptek abba a klubba, ahol a felnőttek alkotják a 

tagságot. (Üdv a klubban!) Vártátok, sőt vágytatok rá, készültetek a nagykorúság 

önállóságára, szabad döntéseire, megnyíló távlataira. De talán már azt is sejtitek, hogy a 

lehetőségekkel azonos arányban nő a felelősség is. 

Amit viszont talán még nem tudtok, csak mi, idősebbek tapasztaltuk meg számtalanszor, hogy 

minden élet-vihar után kitisztul az ég. Biztos vagyok benne, hogy a közösen megélt 

nehézségek belátható időn belül véget érnek, és életeteknek, mindannyiunk életének olyan 

szakasza következik, ami boldogságot, sok örömöt, megelégedettséget hoz. 

Kérem, ha nem is ünnepelhetünk együtt, gondoljatok egymásra, osztályközösségetekre! 

Buzdítalak Titeket, hogy a téli vakáció pihenős napjaiban készítsétek el azokat az 

osztályvideókat, amelyeket hagyományosan a szalagavató bálon szoktunk levetíteni. 

Karanténéletetek szobáitok falán túlmutató produktuma lehet egy-egy film, amihez minden 

muníció rendelkezésre áll: a közösen megélt korábbi élmények, azok fotói, nem utolsó sorban 

a technikai tudás, hiszen a digitális világban Ti nagyon is otthon vagytok. 

Kérem azt is, hogy a visszapillantás során ne feledkezzetek el osztályfőnökeitekről, Gombos 

Tünde tanárnőről és Antos Gábor tanár úrról, akik szintúgy kiérdemeltek volna a sorstól egy 

szép szalagavató bált. Köszönjétek meg ebben a formában is értetek buzgólkodó törődésüket! 

 

Baráti pártfogással: 

Hirmann László igazgató 

 

 

Újpest, 2020. november 27-én, a szalagavató bál tervezett napján 
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AKTUÁLIS LENNE-A SZALAGAVATÓ 

 

12.A 

Osztályfőnök: Gombos Tünde 

 

 
 

 

Akucs Bernadett 
Ancsin Krisztián János 

Apollónia Norbert 
Bartus Gergő Szilárd 

Bedők Vivien 
Bock Dávid 

Bogya Zsanett 
Csíkos Dóra Lilla 

Farkas Levente Kristóf 
Fedorov Eszter 
Felföldi Marcell 

Kajtor Enikő 
Kazup Kristóf Milán 

Kiss Agmánd 
Kiss Odett 

Kun Enikő 
Major Míra 

Mayer Eszter Rózsa 
Mező Ádám Zsolt 

Nagy Maja 
Pajcsics Kálmán 

Pribék Ádám 
Radó Viktória 

Sinkó Orsolya Fanni 
Szabó Levente 
Tomeg Tünde 
Tóth Nikolett 
Tömpe Bálint 

Wallfisch Márk 
Zsolna Mercédesz 
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AKTUÁLIS LENNE-A SZALAGAVATÓ 

 

12.B 

Osztályfőnök: Antos Gábor 
 

 
 

 

Ács Vivien Mónika 
Bertalan Petra 

Csavajda Lilla Eszter 
Ferencz Kristóf 
Gábris Mirtill 

Gulácsi Dorka Virág 
Gyurik Ramóna 

Hajdú Attila 
Halász Levente 
Hegedűs Péter 

Helli Dávid József 
Kalocsai Lili 

Kása Virág Melinda 
Kocsis Flóra Anna 
Ladó István Tamás 

Marinka Marcell 
Nagy Adrienn Mária 

Németh Martin 
Paál Eszter Erika 
Petroff Norbert 
Ruszkai Zsanett 
Schneider Ádám 

Sidó Richárd Dominik 
Szabados Réka 
Szalay Petra 

Szász Gábor Bendegúz 
Szatmári Márk János 

Tenczer Laura 
Tóth Dániel 

Volstrommer Kristóf 
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KITÜNTETÉS 

 

Állami kitüntetés 
 

Rangos állami elismerésben részesült Hirmann László, az Újpesti Károlyi István Általános 

Iskola és Gimnázium Újpestért díjas igazgatója. Az intézményvezető a Magyar Érdemkereszt 

arany fokozata kitüntetést vehette át hétfőn egy zártkörű ünnepségen Latorcai Csaba 

államtitkártól, a Vigadó épületében. Hirmann Lászlót tantestülete támogatásával az Észak-

Budapesti Tankerületi Központ terjesztette fel a magas elismerésre.  

 

Gratulálunk, és további munkájához sok sikert kívánunk! 

Az Igazgató Úr köszönő sorai: 

Az elmúlt napokban megszámlálhatatlan gratulációt és üzenetet, jókívánságot kaptam. 

Nagyon köszönöm a sok megerősítő mondatot. A kitüntetést ugyan én vehettem kézhez, 

de az mindannyiunk, a Károlyi minden tanárának, dolgozójának, tanulójának, a 

diákokhoz kötődő családoknak az érdeme. A minőség iránt elkötelezett közösséget 

alkotunk. Maradjon ez így a jövendőben is! 

Nagyra becsült elődöm, Tiszavölgyi Jánosné, Éva javaslata, kedves ajánlása volt, hogy 

tegyem közzé a kitüntetés fotográfiáit.  

Hálával, köszönettel 

Hirmann László 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 

 

INTERJÚ SIMONNÉ SVÉDA ENIKŐ TANÁRNŐVEL 

 
Az ország mely területén született, és nevelkedett? 

Az ország északi részén, egy Miskolchoz közeli kis faluban, Szirmabesenyőn 

nőttem föl.  

 

Gyerekkorában gondolkodott már azon, hogy mi szeretne lenni, ha nagy 

lesz? 

Arról még nem sok fogalmam volt, hogy mivel fogok foglalkozni, de egy dolgot 

biztosan tudtam: az anyaságra mindig is vágytam. Nagy családot álmodtam 

magamnak, sok-sok gyerekkel. Az élet nem pont ezt dobta, de ezt nem 

panaszképpen mondom! 

 

Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke? 

A vidéki környezet nagy biztonságot és sok szabadságot adott a számunkra. A 

mi utcánkban minden házban volt néhány velem egykorú gyerek. A szüleink 

dolgoztak, ezért amikor már olyan korúak voltunk, hogy nem volt szükség a 

nagyik állandó felügyeletére, végeláthatatlan  bandázás vette kezdetét. 

Bunkerépítés, bandaharcok rohadt almával, hógolyóval, az utcán zajló foci- és 

tollas versenyek, bringázás, görkori. stb. Minden nyáron összetörtem magam, 

szerintem nincs olyan végtagom, ami ne lett volna gipszben legalább egyszer.  

Az utcánkban volt egy félbehagyott ház, amelynek csak az alapjai és a falai 

álltak, ez a terep pedig remek hely volt a bújócskázáshoz. Akkor ürült ki a 

zsákutcánk egy-egy fél órára, amikor a Tenkes kapitánya, vagy valami jó mese 

ment a TV-ben. Így teltek a szünidők. A legkedvesebb élményem azonban a 

családi nyaralások emlékei.  

 

Van gyermeke vagy testvére? 

Két szép nagylányom van. Bogi tizenkilenc éves—az idén fog érettségizni—

Dorka tizenhét. Csak nézem őket, és nem tudom elhinni, hogy már ilyen nagyok. 

A nagylányom a felnőttkor küszöbén, a kisebb az előszobájában. Van nekik 

apukájuk is, aki az én férjem már huszonkét éve. TIzenhat éves korunk óta 

vagyunk együtt jóban, rosszban.  

Van egy nyolc évvel fiatalabb húgom is. Amikor még kisebbek voltunk, bizony 

előfordult, hogy kissé visszaéltem a fizikai erőfölényemmel - magyarán 

lenyomtam, mint a bélyeget. A nagy korkülönbség miatt kamaszkoromban 

jöttem csak rá, hogy mennyire hálás lehetek azért, hogy van egy testvérem. 

Azóta valódi testi-lelki támogatást nyújtunk egymásnak. Ő is Budapesten lakik, 

gyógyszerész lett belőle. A hat keresztgyerekünk közül a két legkisebb az ő 

Misikéje és Jancsikája. Valódi színfoltok ők az életünkben, igazán hálás vagyok 

a gondviselésnek értük (is). 



A TANÁR IS EMBER! (?) 

 

Mikor és hogyan került a Károlyi gimnáziumba? 

A klasszikus módon, álláshirdetés segítségével. 

 

Milyen tantárgyakat tanít a suliban, és miért ezeket választotta? 

Biológiát, kémiát és természetismeretet tanítok. A kémia számomra nagy 

szerelem, vegyésztechnikusi végzettségem és analitikus diplomám is van. 

Sokáig ufónak éreztem magam az érdeklődésem miatt, hiszen a kémia nem 

éppen a legközkedveltebb tudományág. Számomra első perctől érdekesek, 

logikusak és könnyen alkalmazhatóak voltak az ezen a területen órán 

megszerzett ismeretek. Sokan azt gondolják, hogy nem sok értelme van kémiát 

tanulni – főleg azok, akiknek nehezen ment – pedig az élet nagyon sok területén 

kikerülhetetlen. Ha körülnézünk a gazdaságban, a gyógyszeripar, az 

egészségügy, az élelmiszeripar, a modern elektronika, a környezetbarát 

közlekedési megoldások, az építőipar, a kozmetikai iparág, és még ki tudja, 

mely területen—nélkülözhetetlenek az ilyen irányú ismeretek. Azt is szoktam 

mondani, hogy a kémia a lusta és kíváncsi emberek tudománya –én is ilyen 

vagyok. Nagy előnye, hogy a megszerzett elméleti tudást sokoldalúan lehet 

felhasználni, csak tudni kell ezeket alkalmazni – ehhez persze jól jön egy kis 

logikus gondolkodás és némi kísérletező hajlam.  

A biosz és a kémia kéz a kézben jár. Mondhatnám, a biológia szeretetét hozta a 

kémia, ez részben talán igaz is. A természetközeliség már gyermekkoromban 

belém ívódott, az évek múlásával és az anyasággal pedig az egészségtudatosság 

beszivárgott az életembe. Jól esik a lelkemnek, ha ezeket a számomra nagyon 

fontosnak tartott értékeket átadhatom az utánam jövő generációnak. 

 

Ha nem pedagógus lenne, akkor mely szakmát választaná szívesen? 

Boszorkánykonyhát vezetnék! 😊  

 

Mit szeret, és mit nem szeret a tanításban? 

Szeretek suliba járni, szeretem a gyerekeket, a kollégákat, nem szeretem a 

távoktatást. Igazi sikerélmény a számomra, amikor látom, hogy fény csillan a 

szemekben és a korábban nehéznek, érthetetlennek tartott dolgok egy pillanat 

alatt végtelenül egyszerűvé vállnak.  

 

Hogyan nézne ki egy tökéletes napja? 

Úgy érzem, ha nem a karácsonyt várnánk, hanem csak arról lenne szó, mi esne a 

legjobban, akkor a válaszom: a legszívesebben a családommal lennék egy 

trópusi szigeten, ahol beletemetném a lábam a fehér homokba és a tenger 

morajlását hallgatva gyümölcskoktélt szürcsölgetnék a pálmafák árnyékában. 

Ezt egy egész napig is kibírnám - nagy unszolásra akár tovább is. Jó lenne egy 

kicsit semmit sem csinálni! 



A TANÁR IS EMBER! (?) 

 

Mi volt eddig a legjobb nyaralása? 

A hét évvel ezelőtti házassági évfordulónk alkalmával egy ötlettel állt elő a 

férjem: utazzunk el családostól arra a helyre, ahol tizenöt évvel korábban 

nászúton voltunk. Mély érzéseket keltett bennünk, hogy újra Makarszkán 

tölthettünk egy kis időt. 

Érdekes élményekkel is gazdagodtunk, például bezártuk az autónkba a 

kulcsainkat, így egy villával, egy bottal és egy darabka dróttal kellett feltörnünk 

a saját autónkat.  

A szálláshelyünkön élt egy mókuscsalád. Amikor az anyuka reggelente elindult 

az élelemszerző körútjára, a kis mókuskák közül a legbátrabb a lemerészkedett a 

fészekből, kíváncsi tekintettel szemlélgette a reggelizőasztalunkat. Néhány nap 

elteltével már a kezünkből is fogadott el ételt. Nagyon viccesnek találtuk, 

amikor arra lettünk figyelmesek, hogy a testvérek összedolgozva, módszeresen 

próbálták bosszantani a ház macskáját. Egy alkalommal nagyon megijedtünk, 

mert kis híján a macska bizonyult ügyesebbnek. Máig örülök, hogy nem lettünk 

egy véres horror szemtanúi. 

Egy alkalommal benzinmotoros kishajót béreltünk és elindultunk hajókázni az 

Adriára. Amikor jó messzire eltávolodtunk a parttól, leállítottuk a motort, majd 

úszkáltunk egy kicsit a tengerben. Kis idő elteltével, amikor már újra mentünk 

volna a partra, sajnos nem indult be a motor. A lányaim rémületét látva azzal 

igyekeztem nyugtatgatni őket, hogy ne aggódjanak, mert apa rögzítette a 

telefonjával a szolgáltató elérhetőségét, csak egy gyors hívás, és jön a segítség. 

A férjem ekkor közölte, hogy mindez igaz, csakhogy a telefonja a parton 

maradt. Ekkor lepergett előttem az összes lehetőség és kivert a víz. A csónakban 

sem mentőmellény, sem jelzőfény nem volt. Szerencsére a férjem csodát tett, és 

valahogy beindította a motort! 

Még aznap estefelé láttunk egy csapat szabadon élő delfint a partközelben 

játszani. A vízből kiugrálva pörögtek, szaltóztak, mintha csak egy tengeri show-t 

adtak volna a parton ujjongó embereknek. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. 

Annyira túl voltam töltve az elmúlt néhány nap élményeivel, hogy örömömben 

potyogtak a könnyeim. Azóta is erre a nyaralásra gondolok vissza a 

legszívesebben. 

 

Mire sajnálna az időt? 

A varrás és köztem létezik egy olyan pszichikai gát, amelyet csak nagy 

lelkierővel vagyok képes ledönteni, ez szükség esetén több napon át tartó 

előkészületet jelent. Ha tehetném, a kabátgombot és a kiszakadt zsebeket is 

ragasztanám. Ennek a gyökerei kisgyermekkoromban, jó mélyen lettek elültetve, 

ezért kis esélyt látok rá hogy az érzéseim változni fognak. Voltak 

próbálkozásaim, de a végeredményt szemlélve a családom tagjai röhögőgörcsöt 

kaptak. 



A TANÁR IS EMBER! (?) 

 

Mire nem sajnálja az időt? 

A családomra, a barátaimra. 

 

Ki a kedvenc írója, könyve? Tudna ajánlani valami jó olvasnivalót a 

diákoknak? 

Kedvenc íróm nincs, az életem során sokféle regényt olvastam. Azokat a 

könyveket szeretem, amelyeknek van megváltás a végén, az elolvasásuk után 

pedig még napokig emésztem a történetet. Néhány könyv nagyon belopta magát 

a szívembe. Nagy kedvencem Fredrik Backman: Az ember, akit Ovenak hívnak 

című könyve.  Jó szívvel ajánlom a nagyobbaknak, ennek a történetnek már a 

filmváltozata is elérhető. Lois Lowry: Az emlékek őre című története is a Ti 

korosztályotoknak való. A kisebbeknek szintén Fredrik Backman: A 

nagymamám azt üzeni, bocs című könyvét javaslom.  

 

Ki a kedvenc zeneszerzője, együttese, mai zenekara, zenésze, filmje? 

Filmek közül az egyik kedvencem, amit minden évben megnézek egy párszor: 

Az Amélié csodálatos élete. A fegyvertelen katona című történetet is remek, de a 

Leharcolt oroszlánok című filmet is muszáj megnézni. Ezeket a történeteket a 

számotokra is jó szívvel ajánlom. Sok film jut eszembe, ami nagy hatással volt 

rám, de egyet még kiemelnék: igaz történetet dolgoz föl A leggyorsabb Indián 

című film. Ha van időtök, nézzétek meg valamennyit – persze csak ha a 

szüleitek is támogatják ezt a fajta elfoglaltságot. 

Ami a zenei irányultságomat illeti, nem igazán ragaszkodom egy irányhoz, 

mindig az aktuális hangulatomtól függ, hogy mi esik jól. A kamaszkoromat 

rocker városban töltöttem, így ez az irány eléggé determinált, tehát minden 

jöhet, ami rock! A zúzós metál és a dallamosabb rock, de a funky is. A lányaim 

bánatára még ma is szívesen hallgatom a PUF zenekar régi számait, amikor 

nosztalgiázni van kedvem—ilyenkor ők fülhallgatóval közlekednek a házban. 

Akkor támad nagy csönd otthon, ha egy Dido dal hallatszik otthon, mert ezt csak 

akkor hallgatom, ha a lelkemmel nincs minden rendben. Szerencsére 

legtöbbször kisimulnak a ráncok, mire véget ér az album. 

 

Gyűjtött életében valamit? 

Nem igazán. A kézzel fogható materiális dolgokhoz sosem ragaszkodtam. Egész 

életemben személyekhez kötődtem igazán. Ismerek néhány olyan számomra 

kivételes embert, akiből szívesen tudnék a közelemben akár százat is. 

 

Mivel szereti szabadidejét a legszívesebben tölteni? 

Nagyon szeretek sütni, főzni, vendégeket látni, kertészkedni. 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 

 

Van olyan álma, ami nem valósult meg?  

Persze hogy van. Szegény ember az, aki még álmodni sem tud.  

 

Mit üzen a diákoknak? 

zt kívánom, hogy merjetek nagy célokat kitűzni magatok elé. Szorgalmas, 

kitartó munkával bármit elérhettek, de ne feledjétek, hogy a boldogsághoz ez 

nem elég. Az is fontos, hogy az ember tudja értékelni azt amilyen van. Aki 

mindig másra vágyik, az soha nem lesz elégedett. 

 

Hogyan szokta tölteni a család a karácsonyt? Van-e valamilyen állandó 

szokás? 

Az éveim alatt néhány dolgot megtanultam. Az egyik legfontosabb közülük az, 

hogy mindenkinek olyan az ünnepe, mint amilyen az ünnepre való készülődése. 

Igyekszem nagyon komolyan megélni a karácsonyi ünnepkör előzményeit. Az 

adventi időben egy kicsit elcsendesülni, átgondolni az elmúlt évet, megélni a 

várakozást. Készülni a kis Jézus születésének ünnepére. Szerencsére a 

lakóhelyemen olyan családokra leltünk, akikkel ezt közösségben tehetjük meg. 

Persze a covid miatt ez a karácsony máshogy fog telni, mint az elmúlt években, 

de egyszer a covidnak is vége lesz.  

Nálunk nem vírusos időkben az a szokás, hogy adventben a közösségünkön 

belül körbejár egy, a Szent családot ábrázoló kép, amely minden hétvégén 

máshová kerül. Ennek a kezdeményezésnek a "Szállást keres a Szent család" 

nevet adták. Lélekben közösen készülünk Karácsony ünnepére. Sajnos ez most, 

a jelenlegi vírushelyzet miatt elmarad.  

Karácsony napjára a ház már készen áll, az adventi időben a lányaimmal ünnepi 

díszbe öltöztetjük az otthonunkat. A karácsonyfát közösen díszítjük, majd jön a 

Szent este. Ezt az estét szűk körben töltjük, mivel a család többi tagja nagyon 

messze él. A karácsonyfa csillog-villog, a család testben és lélekben is ünnepi 

ruhában, jöhet az ajándékozás. A kis Jézusnak a három király aranyat, tömjént 

és mirhát hozott. A gyerekeim ezért jelképesen valami ékszerfélét, illatszert 

vagy kozmetikumot, és valami egyéb dolgot kapnak. A férjemmel csak jelképes 

ajándékot cserélünk. Az estét közösen töltjük el, majd jön az éjféli mise. A 

következő nap reggelén aztán nyakunkba kapjuk a lábunkat, és minden barátot, 

rokont meglátogatunk. Akikhez nem jutunk el, azokat mi látjuk vendégül. Ez 

bizony eltart egészen Szilveszter napjáig. 

Sajnos az idei karácsonyi látogatások nem valósulhatnak meg. A szüleinket 

biztosan meg fogjuk látogatni, mert nagy fájdalmat okoznánk magunknak, nekik 

is, ha ezt nem tennénk. Az ő egészségük érdekében gyors iramban – azaz egy 

nap alatt - a kertben, jól felöltözve, maszkban telik majd a karácsonyi ünneplés.  

 

                           Rosengart Gabriella és Szalai Szonja, 8.b                       13 



JUSZT IS MIKULÁS 

 

 

 

MIKULÁS A KÁROLYIBAN! 

 

A cukorkaosztogatás reggel hétkor kezdődött a 8. b osztály hathatós 

közreműködésével.  Deák Kriszta tanárnő levitte krampuszait a nagykapuhoz, míg 

a csapat másik fele az alsóban teljesített szolgálatot. A kapuban vártuk az 

érkező diákokat és tanárokat. Mikulás alkalmából mindegyiküket 

megajándékoztuk egy-egy cukorkával. Az aznap reggelt láthatjátok most pár 

fotóban. 
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JUSZT IS MIKULÁS! 
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KÁROLYI GALÉRIA 

 

LIONS békeposzter pályázat 

  

Az Újpest-Árpád LIONS Club, Újpest Önkormányzatának támogatásával 2020. évben ismét 

meghirdette a nemzetközi Lions békeposzter pályázat Újpesti versenyét" Béke a szolgálat 

tükrében " címmel. 

Az Újpest-Árpád Lions Club által meghirdetett kerületi képzőművészeti versenyen Dobos 

Nikolett 6.a osztályos tanuló I. helyezés ért el. Különdíjban részesült Illés Írisz 7.c osztályos 

diákunk. Gratulálunk! 
 

    

 

Iskolánk idén is elnyerte a" Legaktívabb iskola!"megtisztelő címet az Újpest -Lions 

Club képzőművészeti pályázaton. Gratulálunk minden alkotónak! 
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KÁROLYI GALÉRIA 

 

Iskolánk felső tagozatos tanulóinak pályázataiból válogattunk. 
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KÁROLYI GALÉRIA 

„Iskolásnak lenni régen és ma” 

Iskolatörténeti kiállítás nyílt az újpesti Neogrády László Helytörténeti 

Gyűjtemény anyagából iskolánkban a jubileumi tanév tiszteletére. 

                     

A kerületi képzőművészeti pályázat alkotásai 

Iskolánk a jubileumi tanév tiszteletére a témához illesztve képzőművészeti 

pályázatot is hirdetett.  Az 1-3. helyezett alkotásokat bemutató kisfilm - mint 

egyfajta virtuális kiállításmegnyitó-elérhető ezen a címen: 

https://youtu.be/c-twYG6lZ4w 

 

A kerületi pályázat károlyis díjnyertes alkotásai itt tekinthetők meg:  

http://kig.hu/cikk/14888_Iskolasnak_lenni_regen_es_ma_kepzomuveszet_al

kotas 

https://youtu.be/c-twYG6lZ4w
http://kig.hu/cikk/14888_Iskolasnak_lenni_regen_es_ma_kepzomuveszet_alkotas
http://kig.hu/cikk/14888_Iskolasnak_lenni_regen_es_ma_kepzomuveszet_alkotas


KÁROLYI GALÉRIA 

 

Végül egy kis válogatás a pályaművekből! 
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AKTUÁLIS 

 

Őszi jeles napi körkép - alsó tagozat 

  

Iskolánk egyik legrégibb egy napos programja ez – az őszi jeles napok jegyében - mely az 

őszi szünet előtti utolsó tanítási napon zajlik.A délelőttöt ilyenkor műsorral kezdjük. Az idén 

a színtársulat negyedikes tagjai készítettek hangulatos előadást versekkel, némi 

ismeretterjesztéssel és sok-sok zenével fűszerezve, melyet az osztályok a tanteremben 

hallgattak végig hangszórón keresztül. A szereplőket Veszprémi Ildikó készítette fel. A 

hangfelvételt és a gépi szerkesztést Veszprémi Gábor végezte. A műsor után a gyerekek 

különböző kézműves tevékenységekkel, sétával vagy egyéb osztályprogrammal folytatták a 

napot. Szorgalmasan és lelkesen ügyeskedtek az elsősök! 
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ÍGY ÍRTOK TI! 

 

Augusztus végén 

 

 

Még tart az iskola szüneteltetése, 

még nem állsz a suli rendelkezésére. 

De látod a nyíló őszi virágot? 

Már készülődnek iskolába a diákok. 

Még táskákban a 10 hetes szendvics, 

S még egésznap csak henyélsz. 

De íme tanszerek megvétele kezdődik már, 

Ez az, amit minden diák sajnál. 

 

Elhull a virág, eliramlik az élet, 

Egy nyárnak megint vége lett. 

Ki most reggel 11-kor kelsz? 

Hétfőtől már felelsz? 

Oh mondd, ha nem felelek, 

Szerencsésnek mondható vagyok-e? 

S rábírhat e majdan egy egyes fenyegetése, 

Hogy megtanulod érte a képleteket? 

 

Ha egyik órán sokáig hallatsz, 

A Krétába nagy egyest kaphatsz. 

A magolásról mindenki leszokik, 

Az éj közepén tanulás zajlik. 

S kell valami letörleni könnyeidet érte, 

Ki könnyeden begyűjtenéd egyesed, 

S az e-naplót bővíteni szépen. 

Csak bizonyítványod tartsd a kezedben. 

 

 

Ilyés Bianka, 8.b 
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ÍGY ÍRTOK TI! 

 

 
Hary Lilla, 8.b 
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ÍGY ÍRTOK TI! 

 

 
Szalai Szonja, 8.b 
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HAHOTA 

 

 

Mivel intézményünkben súlyos a diákhiány, Tóth Dórin kívül 

elsősorban Maierné Debreczeni Kinga tanárnő és Antos Gábor 

tanár úr gyűjtőmunkáját, illetve Gombos Tünde tanárnő 

gondolatébresztő posztját köszönöm! 

 

Kinga néni: Mit jelent az, hogy fészekhagyó fióka? 

Márk: Azt, hogy a madárnak kikelés után saját magát kell etetnie. 

 

A dián egy tengerpart látható. 

Marci: Kinga néni, az ott a Niagara-vízesés?  

Kinga néni: Te órákat veszel a Csanádtól?  

 

Kinga néni: Mivel mozog az amőba?  

Szilvi: Műlábbal! 

 

Kinga néni: Mitől vékonyodott el az ózonréteg?  

Máté: Attól, hogy a Déli-sark felett elkezdett rohadni…, ja nem, 

aszalódni! 

 

Üvegházhatás: a levegő felszáll az űrbe, de egy részét nem engedi 

vissza. 

 

A tundra lakói a humánok. 

 

A Föld alakja geogebra. 

 

Azt az élelmiszert kell megenni, aminek a zamatossága előbb lejár. 
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HAHOTA 

 

A gyerek a petefészekben termelődik, aztán átmegy a méhbe. 

 

A pókok szájszerve a csepűrágó. 

 

A barnamedve a tél előtt kibéleli a vadkáját. 

 

A ragadozó az erdőben lesből kapja el az ivadékát. 

 

A vízpartokon sok a kényszerszúnyog. 

 

Variációk gyomorra: reszelőgyomor, tépőgyomor, emésztőgyomor, 

őrlőgyomor. 

 

Variációk zápfogra: érdes zápfog, buckás zápfog, harapós zápfog. 

 

Sorolj fel hormonokat: közlekedési hormon! 

  

A kutya őse a farkas, egy kínai szelidítette meg, a macska őse a 

tigris. 

 

Sorolj fel két, a növényeket veszélyeztető gombabetegséget! 

Gergő: Ízharmat, Beronosz póra.  

 

Petőfi a március 15-e előtti este megírta a Himnuszt. 

 

Az áprilisi törvények csak két pontban különböztek a 12 ponttól. 

 

Az áprilisi törvények között szerepelt a sajtó eltörlése. 
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HAHOTA 

 

A magyar hadsereget a Batthyány által vezetett kormány gyakorolja. 

 

Este elmentek a Nemzeti Színházba és megnézték a Bánk bán című 

filmet. 

 

A fiatal Magyarország tagjai reggel találkoztak a Pilvaxban és 

összeszedték gondolataikat. 

 

Jellasics legyőzte a horvát bánt. 

 

A két szuperhatalom a szabadban harcolt egymással. 

 

A romák szaporodni akarnak. 

 

Kivégzések legtöbbször munkatáborokban történtek, amelyekből a 

legnépszerűbb az Auschwitz-Birkenau-i munkatábor volt. 

 

1941-ben rengeteg munkaszolgáltatót rendeltek. 

 

Periklész cserépszavazással száműzte Kimónt, Spárta bejáratát. 

 

Mátyás készített egy zsoldoshadsereget. 

 

II. József progresszív felvilágosult abszolutista uralkodó volt. 

 

Zsiga: Hoztad a közmunkás naplót? 

 

Antos tanár úr: Egyesült Nemzetek Szervezete. 

Virág: Mi is a rövidítése? 
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HAHOTA 

 

Kati néni: Mindenki kapott ma egy nyalókát? 

Osztály: Igen! 

Kati néni: Kitől? 

Barni: A díler nevét nem szabad megmondani. 

 

Antos tanár úr: Az összes Árpád-házi királyt visszakérdezem! 

Virág: De csak Magyarországról, ugye? 

 

Virág: Az elnökválasztásról csak egy év múlva lesz eredmény. 

 

(német csapatverseny) 

Kati néni: Zsiga, te nagyon jó leszel a harmadik csapatban, mert két 

kezdővel leszel együtt. De nyugi, Barni és Ádám is nagyon jók. 

Zsiga: Tudom, mindkettőjükkel álmodtam már együtt. 

 

Dominik: Elméletben tudom, de elfelejtettem. 

 

Zsiga: Tökéletes betadin szín. 

 

(A farmernadrág előállításának állomásai, avagy egy TNC működése.) 

Albert: Sok benzint fogyaszt! 

Dóri: A farmer? 

 

Schmercz tanárnő: Írjuk fel, hogy egyszerű gépek! 

Zsiga: Két c-vel? 

 

Antos tanár úr: Mi a furcsa ezen a térképen? 

Móni: Hogy színes!               
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HAHOTA 

 

Antos tanár úr: Mert mikor kellett volna megírni ezt a témazárót? 

Balázs: Régen! 

Antos tanár úr: Reagan egy elnök volt! 

 

Ágota tanárnő: Hol van a Magyar Nemzeti Galéria? 

Zsiga: Magyarországon! 

Ágota tanárnő: Eddig jó! Kicsit pontosabban? 

Zsiga: Csak eddig ment. 

 

Anna néni: Mit csinálnak a levéltetvek? 

Kartal: Lopják a cukrot! 

Anna néni: Így igaz! 

 

Schmercz tanárnő: Az emelő típusú gépek másik fajtája a csigák. Az 

állócsiga, mozgócsiga… 

Dani: Halott csiga! 

 

Schmercz tanárnő: Ti kicsiként nem gondoltátok azt, hogy ez 

varázslat? 

Zsiga: Tanárnő, én kicsiként villámokat akartam lőni a kezemből! 

Dominik: Te lettél volna ifjabbik Palpatine kancellár! 

 

(Irodalom házi: falfirka írása.) 

Ádám: Próbáltunk több helyről is pontos megfogalmazást keresni a 

falfirkára, ami nem a büntető törvénykönyvben van! 

 

Klára néni: Mit szoktatok sokat hallani Kati nénitől? 

Ádám: A ragozott ige alakja én vagyok! Ezt sokat szoktuk hallani. 
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HAHOTA 

 

Anna néni: Most mindenki azt várja, hogy valami okosat mondjak? 

Ádám: Ha Ön nem mond, akkor mondok én, de az csak a hahotába 

kerülhet… 

 

Kapitor tanárnő: Szeretném, ha a C feladatot Szabi oldaná meg! 

Szabi: Jézusom! 

Kapitor tanárnő: Csak Anita néni! 

 

Kapitor tanárnő: Valakinek van még kérdése? 

Bandi: Igen, nekem lenne. Minden a háziból, amit eddig 

leellenőriztünk rossz. Akkor le se adjam?   

 

Fogalmazásból (Apostol): Másnap a csecsemő holtan ébred. 

 

ONLINE POÉNOK 

 

Antos tanár úr: Flóra a szaunában ül? 

Flóra: Nem szaunában, csak lambériám van. 

 

Zsiga: Meddig tart ez a karanténos cuccos, tanár úr? 

Antos tanár úr: Mi vagyok én? Jós? Én a múltat tanítom, nem a 

jövőt! 

 

Schmercz tanárnő: Gondolkodtam, hogy milyen játékos feladatot 

tudnék adni nektek… 

Zsiga: Ki tud tovább ülni egyhelyben? 

 

Schmercz tanárnő: Hogy érzitek magatokat? 

Zsiga: Mindjárt itt a téli szünet és maradhatunk otthon! ☺  
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HAHOTA 

 

Tanárok egymás közt! 😊  

 
 

 

 



HAHOTA 

 

 

 



JÁRVÁNY IDEJÉN 

 

 

Végzős diákunk online gondolatai 

 

 

Most, hogy tizenkettedikes vagyok, egyszerre vagyok izgatott és 

magabiztos, hiszen az előző 11 évet itt sikeresen befejeztem, de még 

hátra van ez az év és együtt vele az érettségi.  

 

Az online lét sem könnyű. Már szerintem mindenkinek van 

tapasztalata a témában, mind a tanár, mind a gyerek együtt tanulja 

meg, hogy és miképpen kell ezt a rendszert használni. 12.-ben és 11.-

ben nem szerencsés a helyzet, mert pont végzősök vagyunk, illetve 

leszünk, és szükségünk van erre tudásra is, amit ebben az évben 

megszerzünk. Nagyban megnehezíti ezt az, hogy sajnos csökkentett 

óraszámban tanuljuk a fontos tantárgyakat és hogy hiányzik a szemtől 

szembeni kontaktus a szaktanárral.  

 

Személy szerint az egészet egy kocka-partinak tudom megélni. 

Hasonló platformokon tartják az órákat, amelyeket már 11 éves korom 

óta ismerek és a tény, hogy otthon kell maradni, semmit sem kell 

utazni az iskolába, még kényelmesebbé teszi a dolgokat. Talán én 

vagyok az egyetlen ezzel, de szerintem többet alszom egy nap, mintha 

rendes oktatás lenne. Sajnos… 

 

Pont most novemberben lett volna a szalagavatónk. Szerencsére volt 

alkalmam táncolni - a palotást - de egy igazi keringőre az osztállyal 

már nincs esély... Szalagtűzés lesz ugyan, de az semmi ahhoz képest, 

ami lett volna rendes körülmények között. Egy élmény marad ki az 

életemből. 

 

 

Mező Ádám, 12.a 
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JÁRVÁNY IDEJÉN 

 

Maszkdivat a Károlyiban 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 
Erdő nőtt iskolánk körül! 

40 fa ültetése iskolánk mellett! A 10 millió Fa Alapítvány kezdeményezésére iskolánk Virág 

utcai homlokzata mellett egy kisebb erdő települ. Iskolánk 10. évfolyamos fiú tanulói a 

közösségi szolgálat keretein belül ültetik azokat. A kezdeményezést támogatta Újpest 

Önkormányzata és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ is. Főszervező Bakos Erika volt. 

Köszönjük! 

       

 

⧫ 

Tóth Dóra 10.a osztályos tanulónk szép eredményt ért el a Curie kémiaverseny területi 

fordulóján.  

Gratulálunk! 

 

34                                         



ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 

A FIZIKA ÉRDEKES  

Kísérleteznek a fizika szakkörösök  

 

  
 

⧫ 

A Bolyai matematika csapatverseny résztvevői online mérettették meg magukat 
 

 
 

⧫ 

KÁROLYI VETÉLKEDŐ 

November 16-án a felső tagozatosok mutatták meg, mit tudnak Újpestről és alapítójáról egy 

remek hangulatú vetélkedő keretében. 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 
 

 
A KÁROLYI VETÉLKEDÓ GYŐZTESEI 

 

5-6. évfolyam: I. 6.a, II. 5.b III. 6.c osztály 

7-8. évfolyam: I. 7.c, II. 8.d, III. 7.a osztály 

Gratulálunk! 
 

         
 
 

⧫ 

LOGO eredmények 

Ismét „Károlyis” 1. hely a LOGO Országos Számítástechnika Tanulmányi 

Versenyen 

A COVID-19 járvány miatt a versenybizottság úgy döntött, hogy a 2019/2020. 

tavalyi tanéves Logo versenyt a tavaszi 2. fordulóval lezárja, a verseny 

eredménye a 2. forduló eredménye lesz. Szép megoldásaival, teljesítményével a 

2020. májusában érettségizett Fort Nándor 12.b-s diákunk 1. helyen végzett. 

 

⧫ 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 

Szép eredmények a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen 

  
Idén, rendhagyó módon, online került megrendezésre a rangos anyanyelvi csapatverseny 

körzeti fordulója, mely három kerület iskoláinak közös versenye. Októberben próbaverseny 

keretében teszteltük magunkat, digitális felkészültségünket. Már a próbaversenyt is sikerként 

éltük meg mindannyian. November 6-án délután iskolánkból 14 lelkes csapat vett részt a 

versenyen a 3 - 7. évfolyamon. Izgatottan vártuk az eredményeket, büszkék vagyunk az 

előkelő helyezésekre! Köszönet a felkészülésért a résztvevőknek és pedagógusaiknak! 

 

2. helyezett lett a 3.c-sek csapata: Fónagy Bíborka, Pfiszter Kata, Turán-Schnitta 

Balázs, Varju Ádám 

Felkészítő tanáruk: Márkus Csilla 

3. helyen végzett a 3.b osztály csapata: Bereczki Elza, Kis-Törő Márton, Péter 

Domonkos, Tóthi Sára 

Felkészítőjük: Veszprémi Ildikó 

3. helyen végzett a 4.c osztály csapata: Borbély Lili, Kondrát Laura, Prenner Zselyke, 

Kaszab Iringó 

Felkészítőjük: Géczi Beáta 

                 

3. helyen végzett az 5. c osztályos Haba Laura, Kanyó Réka, Szauter Edina, Varga Lili 

csapata 

Felkészítőjük: Lengyel Emese 

3. helyen végzett az 5. c osztályos Kovács Lara, Páncsity Petra, Szívós Melinda, Péterfi 

Dóra 

Felkészítő tanáruk: Lengyel Emese 

5. helyen végzett a 7. c osztályos Baróti Lilla, Nagy András, Páncsity Panna, Turán-

Schnitta Máté 

Felkészítő tanáruk: Deák Krisztina 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 

A KÁROLYI NAPOK alsós versenyeinek eredményei 

Az idén is megrendeztük hagyományos versenyeinket a Károlyi Napok keretében. A 

versmondó és a matematika-versenyen mind a négy évfolyam képviselői 

megmérethették magukat, az angol nyelvi versenyt a negyedikeseknek hirdettük meg. 

A gyerekek nagy örömmel vettek részt ezeken, és izgalommal várták az eredményt. Ennek 

kihirdetésére november 20-án került sor. Oklevelet, könyvjutalmat és kisebb ajándékokat 

nyerhettek a gyerekek. 

A részletes eredménylisták mellékleteinkben olvashatók. 

Az alábbi fotó az 1-2. osztályos versmondókról készült. 

 
 

A matekverseny néhány pillanata: 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 

Játsszunk fizikát! 

Az Öveges József emlékére rendezett verseny eredményei 

Szép eredmények a Játsszunk fizikát Öveges József emlékére rendezett versenyen! 

 

Általános iskolai kategóriában: 

Dicséretben részesült: 

Egyedi Liliána 8.b, Fábri-Gerda Hanga 8.d osztályos tanuló 

 
Középiskolai kategóriában: 

Dicséretben részesült: 
Szigeti Richárd 11.b 

           

Kiemelt dicséretben részesült: 

Kajtor Enikő 11.a 
Sarkadi Kitti, Kárpáti Bernadett, Fodor Krisztina 11.a osztályos tanulók. 

 ⧫ 

Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség különdíját kapta: 
Schmerczné Kormos Nóra Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 
 

Ezüstérem az újpesti gimnáziumok helytörténeti vetélkedőjén 

 
Iskolánk csapata második lett a középiskolások idei helytörténeti vetélkedőjén. 

A csapat tagjai Kárpáti Bernadett, Sarkadi Kittivel. Stermeczky Boglárka és 

Katona Lili voltak, a 11.a osztály gimnazistái. Felkészítő tanáruk Antos Gábor 

volt.  

Október-november hónapban zajlott le a világjárvány miatt online módon 

megszervezett újpesti helytörténeti vetélkedő, így a három évtizedes hagyomány 

nem tört meg. Újszerű feladatokkal és izgalmas versengéssel jellemezhető a 

háromfordulós megmérettetés. A verseny szervezője a két évvel ezelőtti győztes, 

a Benkő István Református Gimnázium volt. Molnár Gabriella, az iskola tanára 

prezentáció vagy videókészítésből, infografika bemutatásból és online tesztből 

álló feladatsort küldött a résztvevő középiskolai csapatoknak. 

A verseny idei témája Újpest település alapítása volt. A diákok a felkészüléshez 

elolvasták, megismerték Nemere István: A hűség horgonya című regényét. 

A háromtagú zsűri az Újpest Helytörténeti Alapítvány kuratóriumának 

képviseletében Szöllősy Marianne, Rojkó Annamária és dr. Kőrös András 

voltak. A kialakult sorrend: első helyezett a Babits Mihály Gimnázium, míg a 

második helyen holtverseny alakult ki a Könyves Kálmán Gimnázium és a 

Károlyi István Gimnázium között. 

Az Újpest Helytörténeti Alapítvány kuratóriuma felkérte a Babits Mihály 

Gimnáziumot, mint a verseny győztesét, hogy a két év múlva esedékes 

középiskolai vetélkedőnek legyen szervező-házigazdája. 

Gratulálunk iskolánk csapatának a szép helyezéshez!  
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KARÁCSONYI HANGOLÓDÁS 

 

A könyvtárban: 

 

 

 

A 7.C-ben: 

 

ADNI JÓ  

A 7.c osztály idén úgy döntött, hogy csatlakozik az újpesti ajándékdoboz akcióhoz és örömet 

szerez nehéz sorsú kisgyerekeknek. Ajándékaikat ma vitték ki a főtéri gyűjtőponthoz. 
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FALJUNK! 

Pepparkakor, a svéd karácsonyi keksz 

Idén a hagyományos mézeskalács helyett egy északi nemzet sütijét hoztam el Nektek. Az 

intenzív, fűszeres ízű, ropogós pepparkakor elkészítése nagyon egyszerű, ugyanakkor mutatós 

édesség. Számtalan formára szaggathatjuk, sütipecséttel díszíthetjük, hiszen sütés közben 

megtartja formáját. Aki érez magában elég elhivatottságot, idén készítheti ebből a mézeskalács-

házikót is. 

     Hozzávalók: 

• 200 g finomliszt 

• 1 teáskanál őrölt fahéj 

• 1 kávéskanál őrölt gyömbér 

• 1 kávéskanál őrölt szegfűszeg 

• 1 kávéskanál őrölt kardamom 

• 1/2 kávéskanál őrölt szegfűbors 

• 1 kávéskanál só 

• 1 kávéskanál szódabikarbóna 

• 60 g puha, szobahőmérsékletű vaj 

• 80 g nádcukor 

• 60 ml habtejszín 

• 60 ml golden szirup (Azsia Bt.-ben, Culinarisban, Tescoban is kapható, ha nem tudunk 

hozzájutni mézzel is helyettesíthetjük, így viszont a kész keksz íze nem lesz annyira melszos) 

• 1 kezeletlen narancs reszelt héja 

Elkészítés: 

1. Egy tálba mérjük a lisztet, elkeverjük a fűszerekkel, a sóval, a szódabikarbónával, a cukorral, 

valamint  a narancs reszelt héjával.  

2. Hozzáadjuk a puha vajat, a golden szirupot/mézet és a tejszínt, majd kezünkkel összegyúrjuk. Kis 

gombócot formázunk belőle, folpackba csomagoljuk, majd egy éjszakára (legalább 5 órára) a 

hűtőszekrénybe tesszük. 

3. Pihentetés után a tésztát lisztezett nyújtódeszkán körülbelül 2 mm vastagságúra nyújtjuk, és 

tetszőleges formákkal kiszúrjuk a kekszeket. 

4. A 180°C-ra előmelegített sütőben 8-10 perc alatt készre sütjük. 

                                                                                                     Tóth Dóra, 10.a 

42    



MOZAIK 
 

Halloween partyt szervezett a 7. b osztály az iskola játszóudvarán az őszi szünet előtti 

délután. 

 

⧫ 

Társajáték-délután az 5.b osztályban  

  
 

⧫ 

A nagy muskátli hadművelet  

 

NYERTÜNK!!! 

A lájkoknak köszönhetően a 3.b 

osztályosok - és általuk az iskola - a 

komposztáló verseny nyertese lett. Az 

iskola a környezeti neveléshez 

hasznosítható eszközöket kap. A szorgos 

kis kezek köszönik a segítséget! 

 



MOZAIK 

 

Iskolánk névadója előtt tisztelegtünk a Károlyi napok alkalmából 
 

 

⧫ 

Készül az évkönyv, iskolánk fennállásának 20. évfordulója alkalmából! 

 

 

⧫ 

GARFIELD 
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