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Köszöntő
Csodák csodája, az idei tanévet eddig megúsztuk mindenkire kiterjedő karantén
nélkül! Nagyon reméljük, hogy ez a továbbiakban is így marad. Iskolánkban
ugyan visszatért a maszkviselés kötelezettsége, és számos programot kellett
elővigyázatosságból lemondani a külsős tanulók látogatásától kezdve az ünnepi
vásáron át a közös ünnepségekig; mindazonáltal összességében talán mégis
normálisabb karácsony elé nézünk, mint tavaly.
A járvány sokadik hullámának betörése előtt még meg tudtuk tartani a Károlyiban
mindig mozgalmas november főbb programjait. Lezajlottak a múzeumi nappal és
gólyanappal színesített, vetélkedőkkel és versenyekkel teli Károlyi-napok,
számos színházlátogatás és kirándulást szerveztek gondos osztályfőnökök
mindenfelé a városban, és végre—egy év kihagyás után—ismét volt szalagavató
bál! Új helyszínen, de a régi lelkesedéssel, tűzéssel, keringővel és bónuszként
tanártánccal—az eseményről beszámoló és képriport is tudósít lapunkban.
Hagyományos rovataink természetesen most is jelentkeznek: van filmajánlónk,
receptünk, tanárinterjú iskolánk fiatal, új tanárával, Szabó Kristóffal, és persze
aranyköpések-bár ezek száma most jelentősen megcsappant! Ezt most betudom a
járványnak és a tél miatt beállt korai sötétedés okozta depressziónak, de
felszólítom tégláimat, hogy a következő számra aktivizálódjanak!
Iskolánk diákjának, Hollósi Nikinek köszönhetően lapunkban helyett kapott egy
rejtvény is—szeretnénk, ha új rovat születne az ötletből. A témája az iskolánkban
örvendetesen megszaporodott környezetvédő eseményekkel, tevékenységekkel
kapcsolatos kifejezések, a rejtvény megfejtők között pedig tényleg értékes
ajándékokat sorsolunk ki!
Egy hét múlva karácsony, amelyet a múlt évvel ellentétben ismét családi körben
tölthetünk. A szerkesztőség tagjai nevében is kívánok boldog ünnepeket iskolánk
minden diákjának, tanárának és összes dolgozójának!
SZ.N.H.
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AKTUÁLIS-JÖTT A MIKULÁS!
Télapó, Mikulás--avagy Santa Claus és Gyed Moroz
December 6-án énekeljük, hogy „Mikulás, Mikulás, gyere már, minden gyerek vár”, majd
megérkezik a Télapó és hozza az csokikat, azonban angolszász országokban Mikulás
karácsonykor ajándékokkal lepi meg a gyerekeket, míg nálunk akkor a Jézuska
tevékenykedik. Hogy is van ez?
Az egyik legenda szerint a gazdag családból származó III.
században élő Miklós myrai püspök szomszédja nagyon
elszegényedett, így három lányát utcalánynak kényszerült adni.
Amikor ezt Miklós megtudta, elborzadt a rettenetes tettől, és egy
csomó aranyat tett egy vászonkendőbe, és az éj leple alatt
titokban bedobta a szegény ember ablakán. Másnap, mikor
megtalálta az aranyakat, Istennek hálát adva jó útra tért, a lányait
becsületesen kiházasította. Miklós innentől kezdve rendszeresen
segítette, megajándékozta a szegény gyerekeket, a szüleitől
örökölt vagyont szétosztotta a szegények közt. Később a szentté
avatott Miklós a gyermekek és diákok védőszentje lett, kialakult
az ajándékosztó, püspöksüveges Miklós (szláv nyelveken
Mikulás) kultusza.
Túlzott népszerűsége miatt a reformáció idején a protestáns
országok száműzik a hagyományaikból a Mikulást. Luther
kísérletet tett a gyermeket megajándékozó, Heiligen Christ
alakjával helyettesíteni őt, amiből a néphagyomány megteremtette a Christkind, azaz a Jézsuska
figuráját. Rövid időn belül ez a Jézuska lesz a déli, katolikus országrészekben az ajándékozó
Mikulás kiszorítója, míg a protestáns területeken a „tiltott Mikulás” ezentúl Télapó néven tér
vissza.
A magyar néphagyomány szerint december 6-án Miklós-napon a kisebb városokban, falvakban
az álarcos fiatalok házról-házra jártak, ijesztgettek, hosszú láncaikat csörgették, néha el is
verték a járókelőket (miklósozás). A cél a tél elijesztése volt. A XIX. század végére ezt az
osztrák-magyar monarchiából eredő néphagyomány váltotta, melyben december 5-én éjszaka
Mikulás meglátogatja a gyermekeket, és ha az elmúlt évben jól viselkedtek, a kipucolt
csizmáikba kisebb ajándékot ad nekik.
Trianon után a szláv nyelvi eredetű Mikulás (hiszen nem szerettük a szlovákokat, cseheket)
helyett az orosz mondakörből kiragadott Télapó megnevezés érvényesült inkább, majd a II.
világháború után a vallásos jelleget öltött Mikulás figuráját próbálták a Télapóval helyettesíteni.
Egyes országokban megjelenik a Santa (szent), a Father (atya) vagy a Mos (apró) szó is. Az
angol nyelvterületen Szent Miklós (Santa Claus) karácsonykor hozza az ajándékot. Mikulás
megnevezése pár országban:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

USA, Kanada: Santa Claus
Anglia: Father Christmas
Lengyelország: Mikolaj
Magyarország, Csehország, Szlovákia: Mikulás
Németország: Nikolaus, illetve Weihnachtsmann
Oroszország: Télapó – Gyed Moroz
Románia: Mos Nicolae (Miklós-apó)

AKTUÁLIS-JÖTT A MIKULÁS!
Egy másik érdekesség, hogy történik az ajándékozás:

Ki hozza az
ajándékot?

Kísérője?
Hol és hova hozza
az ajándékot?
Mikor hozza az
ajándékot?

Mikulás
Mikołaj /
Nikolaus /
Moş Nicolae

Jézuska
Christkind

krampusz
Magyarországon
az ablakba tett
kiscipőkbe
december 5-én
éjszaka

Magyarországon
és Németországban
a karácsonyfa alá
december 24-én
este

Szent Miklós /
Karácsonyi
Atya
Santa Claus /
Father
Christmas/
Weihnachtsmann
manók, szarvasok
Angliában a kandallón
függő nagy gyapjú
zokniba
december 25-én
reggel

Télapó
Gyed Moroz
[Дед Мороз]

Hópelyhecske
Oroszországban
a fenyőfa alá
december 31-én

Hogy az utcán is felismerjük, hogy kit is látunk, egy személyleírás, összehasonlítás róluk:
Gyed Moroz (orosz Santa Claus (angol)
Mikulás (magyar)
Télapó)

Újév napján érkezik
Szőrmekucsmát visel
Nincs szemüvege
Pásztorbotja van
Kísérője Hópelyhecske
Hosszú bundája van

Karácsony első napján
Bojtos sapkát visel
Néha van szemüvege
Néha van pásztorbotja
Manók, szarvasok kísérik
Rövid kabátja van

December 5-én éjszaka
Bojtos sapkát visel
Legtöbbszőr szemüveget hord
Bottal a kezében jár
Krampuszok kísérik
Hosszú palástot vagy kabátot
visel
Vékony övet visel
Derékszíjat vagy széles övet Nincs öve
visel
Szakálla hosszú
Szakálla rövid
Szakálla hosszú
Ajándékot zsákban hozza Puttonyban
Puttonyban
Ajándékot a fenyőfa alá Kandalló kéményén jön be, és Ajándékot és virgácsot az
teszi
nagy zokniba teszi az ablakba helyezett cipőbe teszi
ajándékot
Trojkán érkezik
Szarvasok húzta szánon Rénszarvas háton vagy gyalog
érkezik
érkezik
Vékony magas alakja van Telt alakja van
Vékony vagy telt alakja van
Öltözéke általában piros Egyszerű piros öltözék, fehér Ruházata
piros,
fehér
vagy égszínkék
szőrmeszegéllyel
szőrmeszegéllyel díszített

AKTUÁLIS-JÖTT A MIKULÁS!
Természetesen ezek a jegyek keverednek, de mi, károlyisok akkor egyből tudjuk, hogy egy
imposztorral van dolgunk, hiszen az igazik Mikulás Lappföldön, azon belül Korvatunturin él,
Joulupukki néven.

Ha szeretnétek neki közvetlenül írni, a címe:
Joulupukki
Joulupukin Pääposti
96930 Napapiiri

Péterfi Viktória, 9.b
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AKTUÁLIS-JÖTT A MIKULÁS!
Mit hozott a Mikulás?
December 6-án reggel meglepetés várta a gyerekeket az osztálytermekben. Csomagok, csoki,
cukor, játék, mogyoró és mandarin, cipőben, zokniban, piros sapkában vagy zsákban,
mindenütt találtak valamit.
Levelet is küldött a fehér szakállú, és - felvételről - saját hangján szólt a gyerekekhez, bár
személyesen nem jöhetett közéjük a járványhelyzet miatt.
A felsősöket és a gimiseket azért várta egy Mikulás a kapuban, lelkes krampuszok
társaságában!
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KÁROLYI NAPOK
KI MIT TUD?
A károlyisok sok mindent tudnak: legyen az zene, ének, tánc, sport, zsonglőrködés,
nevettetés, meseírás, rajzolás vagy színészkedés. Fergeteges hangulat, színvonalas előadások:
kicsik és nagyok mutatták meg tudásukat. A délután képekben! (Kerekes György fotói)

KÁROLYI NAPOK
Felsős Károlyi vetélkedő
Ismét izgalmas versenyen mérkőztek meg a Károlyi családról és Újpestről való tudásukról a
felsősök!

⧫

Megrendeztük a felsősök matematika-versenyét is, amely szintén a Károlyi Napok egyik
rendezvénye.
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KÁROLYI NAPOK
A múzeumi napon az 5. évfolyam a Petőfi Irodalmi Múzeumba látogatott. A múzeumnak a
Károlyi család egykori belvárosi palotája ad otthont.

⧫
A 6.b osztályosok a mai projektnapon az állatkertben jártak.

A 7.c osztály a Természettudományi Múzeum látványos kiállításán járt
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KÁROLYI NAPOK
A 9. évfolyam Fóton tett látogatást

⧫
A 8. évfolyam projektnap keretében a Hadtörténeti múzeumba látogatott.

⧫
A 11.b a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és az Arany Sas Patikamúzeumban járt
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KÁROLYI NAPOK
Iskolarádiós tagozati gyűlésen adtuk át a Károlyi-napok díjait, hirdettük ki a félév
eddigi versenyeredményeit. Gratulálunk!

http://kig.hu/cikk/15059_Karolyi_napok_versenyeredmenyek
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KÁROLYI-GALÉRIA
"Újpest-ünnep" címmel nyílt kiállítás a Károlyi Galériában
19 neves képző- és fotóművész hozta el alkotásait. A tárlat 2022. január végéig lesz
megtekinthető.
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KÁROLYI NAPOK

Gólyanap
Izgatottak voltunk, miután októberben megkaptuk a listát a gólyanapra. Ezután
rögtön elkezdtük a szervezést és a felkészülést. Elsőnek kicsit negatívan álltunk a
dologhoz, de kis idővel, később hozzászoktunk a próbákhoz, és elkezdtük élvezni.
Mindezek után, november 15-én megrendezésre került a gólyanap. A Virág utcai
kapuhoz kellett érkeznünk reggel 8:00 és 8:20 között, ahol tizedikesek fogadtak
bennünket, majd az A-sok a sárga, a B-sek pedig a zöld pólójukat kapták meg. A
tábor emlékére a már jól megtanult kacsatánccal folytattuk a napot. E feladat után
az előírt feltételek szerint beöltöztünk. Az A osztály tanulóinak strandpapucsot
kellett mintás zoknival, színes nadrággal és a már megkapott sárga pólót kellett
viselniük. A lányok a hajukba kendőt, a fiúk pedig rózsaszín masnit kötöttek. A
10.-esek napszemüveget és övet írtak elő. A B osztályos lányoknak magassarkút,
tütüszoknyát, maci-nacit, és a megkapott zöld pólójukat kellett hordaniuk.
Azonban batyut, tiarát és varázspálcát kellett még magukkal hordaniuk. A fiúk
papucsot, rövidnadrágot, parókát, nyakkendőt hordtak a zöld póló mellett.
Kiegészítőnek kinyitható telefont és női táskát cipeltek magukkal.
Reggel számos sportjátékban vehettünk részt, és a B osztály került ki győztesként.
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KÁROLYI NAPOK
A sportolás után különféle interaktív programban vehettünk részt az aulában. Az
első feladat tetszett nekünk legjobban, ahogy Sári mondaná:” Kismotorral
szántottuk fel a betont”. Ezt követően csukott szemmel ettünk fánkot, lufit
pukkasztgattunk, divatbemutatón léptünk fel és sulikvízt töltöttünk ki.

A feladatok elvégzése után egy hosszabb szünet következett, Ollé Tamás tanár úr
pizzát rendelt nekünk. A feltöltődés után előadhattuk a táncot, az ódát, az
osztályindulót, illetve megnéztük az osztályvideókat, amik bemutatták az elmúlt
hónapokat. A 12. évfolyam diákjai zsűriként értékelték eme szorgos munkákat. A
nap lezárásaként az igazgató úr beszédet mondott, illetve megkapták az osztályok
a sálakat és a nyakkendőket. Hivatalosan is károlyis diákok lettünk!

Számtalan élménnyel gazdagodtunk, köszönjük a 10. évfolyam szervező
munkáját, akik felejthetetlenné tették számunkra ezt a napot!
Babcsán Luca, Babcsán Zsófi,Fábián Dóri, Gondos Tamara 9.a,
Csótya Viven, Fekete Márk, Lesch Renáta 9.b

AKTUÁLIS—A SZALAGAVATÓ
A szalagavató
2021. november 21-én került megrendezésre a 12. osztályosok szalagavatója. Az
élménnyel teli ünnepséget a szülők, családtagok, barátok és diákok boldogan
nézték végig, miközben elmorzsoltak egy-két könnycseppet.
Miután a két végzős osztály bevonult Schmerzné Kormos Nóra tanárnő és Dora
István tanár úr vezetésével és meghallgattuk nemzeti Himnuszunkat, Hirmann
László igazgató úr beszéde következett a 12.-es diákokhoz. Majd
nyitóeseményként a 11. osztályos tanulók bemutatták palotás táncukat, amire
hosszú hónapokat készültek. Azonban megérte a sok fáradtságot, hisz egy
gyönyörű koreográfiát láthattunk.
A hagyományos tűzésnél végzős diákjaink büszkén vették át szalagjaikat
osztályfőnökeiktől. Ezután Katona Lili 12.a osztályos tanuló és tánccsapata egy
akrobatikus táncot mutattak be. A felszabadult és vidáman táncoló csapatot
ámulattal nézte a közönség. Az ünnepség során három tehetséges lány, Seszták
Anna 12.b, Bánk Ivett 11.b és Szellák Daniella 10.b osztályos tanuló nyűgözött le
minket hangjukkal. Mikor a 12. osztályosok előadták kreatív osztálytáncaikat, a
közönség vígan nézte őket, és mellesleg hasukat fogták a nevetéstől. A táncokban
az osztályfőnökök is szerepet kaptak és nem kellett csalódnunk bennük, amikor
ők voltak soron.
A háttérben azonban tanáraink egy meglepetés-produkcióval is készültek
számunkra, aminek nagyon nagy sikere lett! Az ABBA együttes zenéire/dalaira
gyakoroltak be egy szenzációs koreográfiát és még a jelmezeket és parókát sem
hagyták el! Reméljük, mostantól ez hagyomány lehet a Károlyiban.
Miután Demeter Erik, iskolánk régi diákja énekelt nekünk, elértünk az este
fénypontjához: a végzősök keringője következett. Bár történt egy-két „baki”,
nagyon jól kezelték ezeket és összességében gyönyörű és emlékezetes táncokat
láthattunk. Mire a virágátadáshoz értünk, a közönség ujjongott, és szorgosan
törölgették a könnyeiket.
Az ünnepség lezárásaként a 12.-es diákok felkérték tanáraikat, barátaikat és
családtagjaikat egy táncra és számos emlékezetes képet készítettek. (Az After
Partyn történtek pedig legendának számítanak ma már!)
Agárdi Rozi, 10.b
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AKTUÁLIS—A SZALAGAVATÓ
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AKTUÁLIS—A SZALAGAVATÓ
12.A
Osztályfőnök: Dora István

Bedő Krisztián
Kondor Balázs Zoltán
Erős Eszter
Kovács Anikó
Farkas Henriett
Kozma Alex
Farkas Sára Luca
Mészáros Szabolcs
Fodor Benedek
Rába Luca Amália
Fodor Krisztina
Regős Fanni
Gali Abigél
Sarkadi Kitti
Gyulay Dominik Martin
Schubert Kristóf Mátyás
Hladony Kristóf Márk
Shao Xiaoou
Horváth András Zsolt
Stermeczky Boglárka Eszter
Jeviczky Botond
Száva Dzsenifer Mercédesz
Kárpáti Bernadett
Szopkó György Bence
Katona Lili Gréta
Tancau Bernadett
Kiesswetter Ágoston
Torgyán Dalma Panna
Tóth Hanga Éva

AKTUÁLIS—A SZALAGAVATÓ
12.B
Osztályfőnök: Schmerzné Kormos Nóra

Bajtai Levente Bence
Kőhalmi Réka Kata
Barna Dániel István
Kurai Karina
Besenyei Ágoston József
Leszkovszki Anna Anikó
Bobják Valéria
Medveczky Tamás
Cotirlan Hanna
Németh Boglárka
Csatádi Petra Bernadett
Papp Sára
Csitári Artúr
Reményi Roland Áron
Hajdu Tamás
Schneider Bálint Zoltán
Hegyi Péter
Seszták Anna Margaréta
Holczmann Gergő
Szabó Enikő
Kenyó Petra
Szabó Tibor Dénes
Kerényi Lilla
Szigeti Richárd Krisztián
Kiss Eszter
Tábi Kíra Szabina
Kovács Tamás
Vass Nikolett
Viszkok Kinga
19

ÍGY ÍRTOK TI!
Színekben úszik a fenyőfa
Sok vidám, fényes dísz borítja.
Mennyi szép ajándék van alatta?
Vajon idén mit kaptam?
Olyat amire már rég vágytam?
Mit is szerettem volna igazán?
Lábamat törni egy gördeszkán?
Új dalokat tanulni trombitán?
Amit szeretnék nem is ilyen.
És meg sem fogható kézben.
Nem rakhatom dobozba,
De a hiánya fájdalmat okozna.
Hiszen hatalmas a varázsa.
A kívánságom sok jó barát.
Akikben meglátom a csodát.
A karácsony jobb társaságban
Hisz mit ér a csoda egymagában?
Ne légy egyedül a nagyvilágban.
Végh Zsófia 9.b

Koppány Kinga, 9.b

ÍGY ÍRTOK TI!
Irodalom órai feladat: Petőfi után szabadon

Hé, te csaj, töltsé’ egy sört
Fizetek én még egy kört.
A kocsmátó’ én se lakom messze
Nem kell kérdezned,
feljöhetsz, persze!

Márió zúg a fülemben,
Party dúl az Ötkertben.
Kedves kislány, kettőt látok belőled,
Gyere be a wc-be, és megmutatom

Miért hívnak…

… emlősnek.

Brigán Roland, Polgár Patrik, Szarka Zsombor, Zsuga Péter, 11.b

21

A TANÁR IS EMBER! (?)

Interjú Szabó Kristóf tanár úrral

Az ország mely területén született, és nevelkedett?
➢ Szarvason, Békés megyében születtem és ott is nevelkedtem. 18 éves
koromban költöztem fel Budapestre, az egyetem miatt.
Gyerekkorában gondolkodott már azon, hogy mi szeretne lenni, ha nagy
lesz?
➢ Elsőként jogi úton gondolkodtam, de mivel családom nagy része
pedagógia pályán mozog, így végül a tanári pálya mellett döntöttem.
Mi volt a kedvenc elfoglaltsága gyerekkorában?
➢ Már gyerekként is nagyon szerettem történelmi és földrajzi könyveket
olvasni és dokumentumfilmeket nézni. Persze a sport is része volt
mindennapjaimnak, egy időben versenyszerűen úsztam is.
Van gyermeke vagy testvére esetleg párja?
➢ Testvérem nincs, egyedül nevelkedtem. Gyermekem sincs még, viszont
barátnőm van.
Mikor és hogyan került a Károlyi gimnáziumba?
➢ Idén kerültem a Károlyiba, mint történelem és földrajz szakos tanár.
Milyen tantárgyakat tanít a suliban, és miért ezeket választotta?
➢ A suliban mindkét tárgyamat tanítom. Már gyermekoromban világossá
vált, hogy ezzel a két tárggyal szeretnék majd foglalkozni.
Ha nem pedagógus lenne, akkor most mely szakmát vagy szakmákat
választaná szívesen?
➢ Mint már említettem, valószínűleg jogi pályán mozognék most, ha nem a
tanári szak mellet döntöttem volna.
Mit szeret, és mit nem szeret a tanításban?
➢ Igazából nincs olyan, amit nagyon nem szeretek—esetleg a dolgozatjavítás
kicsit macerásabb.
Amióta tanár, volt-e valami kedves vagy vicces iskolai története?
➢ Mivel még nem vagyok régen a pályán, így nem tudok konkrét példával
szolgálni, de a nemrég megrendezett gólyanap hatalmas élmény volt
számomra!
Hogyan nézne ki egy tökéletes napja?
➢ Természetesen sporttal és valamilyen történelmi olvasmánnyal tarkított
nap, egy jó vacsorával bezárólag.

A TANÁR IS EMBER! (?)

Mi volt eddig a legjobb nyaralása?
➢ Egyik legjobb élményem az volt, amikor 2018-ban Spanyolországban
tölthettem el három hetet az egyik ismerősömnél.
Mire nem sajnálja az időt?
➢ Folyamatos önképzésre és a sportra, de utazásra sem sajnálom az időt.
Mire sajnálja kiadni a pénzt?
➢ Olyan dolgokra sajnálom kiadni a pénzt, ami az én személyes
fejlődésemet nem szolgálja.
Ki a kedvenc írója, könyve? Tudna ajánlani valami jó olvasnivalót a
diákoknak?
➢ Kedven könyvem nincs, általában történelmi könyveket olvasok. Pl.: a
képes történelmi sorozat is nagy kedvencem.
Ki a kedvenc zeneszerzője, együttese, mai zenekara, zenésze, filmje?
➢ A kedvenc zenei műfajok a latin zenék közé tartoznak. Elsősorban azok a
történelmi filmek a kedvenceim, amelyek a II. világháborúról szólnak.
Gyűjtött életében valamit?
➢ Autókat gyűjtök, és van egy bélyeggyűjteményem is, még a szüleimtől.
Van olyan álma, ami nem valósult meg?
➢ Forma 1-es versenyző szerettem volna lenni!
Mit üzen a diákoknak?
➢ Hogy ne féljenek nagyot álmodni!

Rosengart Gabriella 9.b
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HAHOTA
(Korkülönbség)
Noémi: Én egy kicsit időslem.
Zsiga: Lóránt tanár úr helyettesít.
Patrik: Ki az a Lóránt tanár úr?
Zsiga: Lóri bá!
Patrik: Ja, így már tudom.
(Pályaválasztási naphoz segítők)
Kapitor tanárnő: De be kell szállnotok a kocsimba...
Patrik: Akkor lehet mégis megyek!
Zsiga: Na jó, de hányféleképpen lehet beszállni?
Zsombor: Hídtan?
Barni: Hittan!
(Táblánál)
Patrik: Ne is próbáld magadra vonni a kis rivaldafényedet Szabolcs!
(Az emelt matekos gyerekeknek nehezek az egyszerű fizika feladatok)
Zsiga: Szóval megrontott minket a matek fakt!
(matek feladat)
Patrik: Ez micsoda, ember??
(feladatmegoldás)
Schmercz tanárnő: A nyomás vajon lehet állandó?
Zsiga: Ha úgy könnyebb akkor lehet!
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HAHOTA
Zsiga: Legyen államvallás a német!
Kati néni: Szenvedni miben lehet?
Dóri: Betegségben!
Bandi: Házasságban!
Schmercz tanárnő: Amikor a dominósor eldől, az is hullám.
Kinga: Nem, az csak így eldől.
Dóri: Koleszos?
Flóra: Nem, dehogyis, ő otthon lakik!
Klára néni: Dani te tudod hol van az a fűtő, ahonnan fűtenek?
Izsó: A kazánház?
Melinda: Leonardo da Vinci: Uccsó vacsi!
Noémi: Olyan magas az az ember, látom milyen hosszú a szempillája,
mert alulról nézem!
Széchényi 1830-ban megírta Hitler című művét.
(Feladatmegoldás)
Szabi: Két olyan szám van, aminek 30 az abszolútértéke 30 és -30.
Kapitor tanárnő: Nem, ha még csak vetkőzteted a lányt, először a
kardigánt veszed le.
(függvény jellemzés)
Bálint: Tanárnő hol van az inflációs pont?
Kapitor tanárnő: Jó az inflexiós pontnak is!
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HAHOTA
Fruzsi: Ha egyszer vállalkozó leszek...
Flóra: És mit fogsz vállalkozni?
Anna néni: Segítők jöjjenek ide…
Valaki: Segítő?
Anna néni: Segítek: te nem vagy segítő!
(Rajzóra, cicás rajz)
Barni: Az enyémnek sokkal jobb az orrszőre
Ádám: A mije?
Barni: A cirmai!
Ádám: Az a bajsza!
Noémi: Én felvételin Kodályt húztam. Ja nem, Kölcseyt. Végülis
mindkettő „K" betűs…
Zsombor: Mi vagyok én? Gép?
Bálint: Félig ember, félig gép, Nagy Zsombor egy példakép!
Dominik: Teleki után Betlehen jön
Hirmann tanár úr: Ez egy kép a Biztonsági Tanácsról, ahogy Irakról
szavaz 2024-ben!
Kitti: Olyan péntek érzésem van…
Alex: Nekem tegnap volt!
Sára: Nekem múlt héten!
Gombos tanárnő: Ki írt Debrecent?
Luca: Egret akartam!
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HAHOTA
Kriszti: Különböző sörétei vannak a fogkefének.
Dominik: Mindenki más a nyakkendőjét, Schubi meg a gigáját!
Schubi: Beni, mellbőséget nézzél vagy mi… köbmétert!
Kriszti véletlenül meglöki Lilit.
Kriszti: Bocsánat!
Lili: Nincs mit.
Kriszti: Bogi, ott leszek az esküvődön!
Bogi: Mi? Miért?
Kriszti: Mert ráléptem a sarkadra!
Bogi: Lesz esküvőm? Ez új!
Gombos tanárnő: Mi a glossza?
Schubi: Fenyegetés!
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REJTVÉNY
Ha a túloldalon lévő rejtvény megfejted, ezt nyerheted! 😊
Magyarország első fémhulladék kiállítására szóló 3 fős családi belépő.
A kiállítás Budapesten, a Dohány utcában tekinthető meg. Az egyedülálló alkotások anyaga
teljes mértékben újrahasznosított autóalkatrészek. Több száz munkaóra és megszámlálhatatlan
mennyiségű fémdarab felhasználásával készültek a fémszobrok, mint ahogy Megatron és
Alien is.
Néhány kép ízelítőnek:

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek:
12.00-19.00
Szombat-Vasárnap:
12.00-20.00
Helyszín: 1074 Budapest, Dohány u. 30A (Bejárat a BAZ Beer Bar-on keresztül.)

https://metalartgallery.hu/
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REJTVÉNY

Szókereső
Keressetek az iskola környezeti nevelésével és a rejtvény szponzorával kapcsolatos szavakat,
szókapcsolatokat minden irányban (függőlegesen, vízszintesen, átlósan, oda-vissza)!
Helyesírás számít!
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A legalább 15 helyes szót, szókapcsolatot beküldők között tagozatonként 1- 1 db, 3 fős családi
belépőt sorsolunk ki az Amazing Metal Art Gallery jóvoltából. A megfejtéseket a
hollosi.nikoletta@tanulo.kig.hu e-mail címre küldjétek a szavak felsorolásával, a nevetek és az
osztályotok megjelölésével-vagy adjátok le a tanáriban Hajni néninek.
Beküldési határidő: január 21.

KARÁCSONYI FILMAJÁNLÓ
Mi sem segítene jobban ráhangolódni a karácsonyra mintsem, egy közös
családi filmnézős hétvége. Ne is húzzuk tovább a szót pop-cornt és távirányítót
a kézbe és irány a TV.

1.)

Reszkessetek, betörők!
Ma már el sem lehet képzelni, hogy karácsonykor ne
követhessük nyomon a TV-ben a
McCallister-család történetét ,
hiszen nincs karácsony Kevin nélkül.
Gondoltad volna, hogy Kevin első
kalandja már lassan 30 éves?

Hiszen 1990-ben jelent meg a 103
perces történet.
Történet: Kevin szülei egy igazi nagy családi karácsonyra
készülnek – Párizsban. Az utazás körüli felfordulásban végül
csak egyvalamit felejtenek otthon: Kevint. A hatalmas házban
magára maradó kisfiú azonban cseppet sem bánkódik. Éppen,
amikor már unatkozni kezdene két ügyefogyott betörő mászik
be hozzá az ablakon. A srác nem ijed meg tőlük: százféle
ravaszsággal és furfanggal úgy elbánik a rablókkal, hogy
nemsokára ők is azt kívánják, bár utaztak volna inkább
Párizsba.
2.) A

grincs

A Jim Carrey által megformált Grincs egy
olyan személy, aki utálja a karácsonyt,
ennek ellenére mégis az egyik legjobb
karácsonyi film az ő nevéhez fűződik. A
2000-ben megjelent Grincs igazán
közönségkedvenc karácsonyi film lett,
számos embernek kihagyhatatlan téli film.
Egyébként 105 perc a játékideje.
Erről szól: Létezik egy varázslatos város,
amely csak egy hópehelyben létezik.

KARÁCSONYI FILMAJÁNLÓ

Egyvalakinek azonban sem az ünnepek, sem a karácsony
nem tetszik. Ő a Grincs, a galád, rosszindulatú szörnyeteg,
aki a város fölött magasodó Kobakhegyen él önkéntes
száműzetésben. A botrányba fulladt vendégjárás után a
Grincs egy az egyben ellopja a karácsonyt.
3.)

Polar Express

Főhősünk még csak tízéves, de már
majdnem biztos benne, hogy a Mikulás
nem létezik, és a karácsony csak a szülők
trükkje, amikor az éjszaka közepén
hatalmas robajjal egy csillogó fekete
vonat áll meg közvetlenül a házuk előtt.
A kalauz azt mondja, érte jöttek. Miután
hitetlen hősünk habozva felszáll, a Polar
Expressz pöfögve megindul apró pizsamás
utasaival az Északi-sarkra, hogy ott
részesei lehessenek annak az ünnepi
pillanatnak, amikor a Mikulás a manók
jelenlétében átadja az általa kiválasztott gyermeknek az első
karácsonyi ajándékot.
4.)

Karácsonyi történet
A Karácsonyi történet egy újabb
karácsonyi történet. Haha. Viccet
félretéve a Karácsonyi történet egy
1983-as, 94 perces amerikai-kanadai
családi vígjáték.
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KARÁCSONYI FILMAJÁNLÓ

Történet: Ralphie az egyik Észak-Indiana állambeli
kisvárosban él a szüleivel és az öccsével. A kilenc éves
srác alig várja 1940 karácsonyát, remélve, hogy teljesül
az álma, hogy saját Red Rider légpuskája lehessen.
Világgá is kürtöli, hogy ennél pompásabb karácsonyi
ajándékot el sem tud képzelni. Ám mindenhol
ellenállásba ütközik: az ötlet nem csak szüleinek és
tanárának nem tetszik, de még magának a jó öreg
Télapónak sem. Mindenki attól fél, hogy megsebzi
magát vele. Amikor egyik nap a suliból hazafelé menet
verekedésbe keveredik, Ralph úgy érzi, végleg búcsút
mondhat a remélt ajándéknak.
5.)

Richie Rich

Ebből a filmből
megtanulhatjuk, hogy
akármennyi pénzünk van, a
boldogságot nem tudjuk
megvásárolni magunknak.
Richie Rich szüleitől bármit
megkaphat, ennek ellenére
nem tud örülni a
gyerekkorának úgy, ahogy
szeretne. Egy
kilátástalannak tűnő pillanatban azt kívánja, bárcsak meg sem
született volna, és kívánsága különös módon valóra válik.

Gál Olivér 9.b
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ÚJÉV

Közeleg 2022
Az újév év mindenki által várva várt ünnep. Ilyenkor mindenki izgul amiatt, hogy milyen lesz
az újév és miket hoz. Sokan abban reménykedve várják az újévet, hogy jobb lesz, mint az előző
év és jobb dolgok várják őket.
Ilyenkor nagyon sokan tesznek újévi fogadalmakat. Legtöbben elvárják maguktól, hogy több,
jobb dolgot érjenek el a következő évben. Azt is elvárja sok ember magától, hogy minél inkább
megpróbáljon fejlődni. Olyan dolgokat szoktak fogadni, hogy például a következő évben többet
fognak tanulni, jobb pozíciót fognak elérni a munkahelyükön, leszoknak egy rossz szokásról,
többet kezdenek el foglalkozni valamivel és még sok minden. Ezeket a fogadalmakat nem
mindenki szokta tudni betartani, sőt van, aki évvégére el is felejti, hogy mit fogadott. Vannak,
akik csak egy ideig próbálják betartani a fogadásukat vannak, akik egész évben tartják és
vannak, akik már másnap feladják.
Magyarországon nagyon sok hagyomány létezik az újévvel kapcsolatban. Például, ha újév
napján lencsefőzeléket eszünk az szerencsét hozhat, ha korán reggel friss vízzel mosakszunk az
egészséget hozhat az újévben vagy akitől ezen a napon csókot kapunk az egész vébén szeretni
fog bennünket... Nagyon sok ilyen szokás, hiedelem létezik és bár nem valószínű, hogy ezek
tényleg így lesznek, annak ellenére elég sokan hisznek ezekben vagy szeretnek hinni benne.
Szilveszter éjszakáján manapság a fiatalok sokszor bulizni mennek különféle
szórakozóhelyekre meg házibulikba és barátokkal meg haverokkal várják az újévet. Vannak,
akik inkább otthon a családdal és ismerősökkel vagy akár barátokkal várják az újévet. Sokan
elmennek a Dunapartra megnézni a tüzijátékokat amik ilyenkor szoktak lenni. De olyanok is
akadnak, akik otthon meg várják az új évet és folytatják az életüket vagy akár simán átaludják
az éjfélt.
Tehát mindenki máshogy várja, ünnepli az újévet, de az a legfontosabb hogy jól érezze magát
és ne bánja meg azt ahogy várta az újévet. Habár utána már január harmadika körül minden
visszatér a régire és olyan mintha mindez meg se történt volna.

Al Achraf Lin 9.b
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FALJUNK!

Forró csokoládé bomba
Hozzávalók:
-

1 ek kakaó
1 tábla étcsokoládé
mini pillecukor
műanyag tojástartó

Elkészítése:
1. A csokoládét egy edényben forró víz felett a
gáztűzhelyen megolvasztjuk, a tojástartó gömb
részébe töltjük. Erre a célra használható szilikon
jégkockatartó, bonbonforma is. Ha a csokoládé
mindenhol befedte a forma oldalát és kezd dermedni,
a felesleget kicsurgatjuk belőle. Hűtőbe tesszük 10
percre.
2. Ha megdermedt, a félgömböket kifordítjuk a formából.
A félgömbök egy részébe egy kanál kakaóport, illetve
mini pillecukrot teszünk.
3. Ezután olvasztott csokoládéval két félgömböt
összeragasztunk. A kész gömböket tetszés szerint
díszíthetjük ételfestékkel, színes dekorcukorral vagy
olvasztott csokoládét csurgathatunk rá.
4. A gömböt forró csokival vagy forró tejjel leöntve
ehetjük.
Sok szerencsét!

Tóth Dóra
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11./A

ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Őszi jeles nap az alsó tagozaton
A szünet előtti utolsó napon, október 22-én megtartottuk hagyományos őszi jeles napunkat.
Reggel az első osztályosok műsorával kezdődött a program. Mindhárom osztály kedves
előadással mutatkozott be a többi évfolyamnak és a tanítóknak. A bemondó szerepét SzékelyKerekes Bodza és Molnár Milos 3.c-s tanulók vállalták.
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Színházban a Károlyisok
A Lázár Ervin program keretében a Tündér Lala című előadást nézte meg az 5. évfolyam a
Pesti Magyar Színházban.

⧫

A Bolyai magyarversenyen kicsik és nagyok egyaránt megmérettettek!
Az elért szép eredményekről a mellékelt linken olvashattok!

http://kig.hu/cikk/15060_Bolyai_magyarverseny
⧫

KREATÍV TÖRTÉNELEM 👀🗺️
A héten 5.b osztályosaink ugyan karanténba kényszerültek, de otthoni körülmények között is
lelkesen vetették bele magukat Egyiptom világába. A háztartásban található dolgokból,
alapanyagokból piramis-projekt keretében klassz dolgokat alkottak.
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!

ZERO WASTE DAY
Minden hónap utolsó csütörtökén, így ebben a hónapban november 25-én,
HULLADÉKMENTES NAPOT tartottunk az iskolában.
Ezen a napon (de akár bármelyik másikon is) kerüljük a nejlonzacskók és
egyszerhasználatos palackok használatát. A kérés az, hogy ehelyett csomagoljuk a
harapnivalót dobozba, (viaszos)vászon szalvétába, illetve az innivalót hozzuk újratölthető
kulacsban. Kerültük az előre csomagolt nassolnivalók vásárlását és fogyasztását.
Reméljük, hónapról hónapra több diák és tanár csatlakozik a kezdeményezéshez!

⧫

Gyűlnek az elemek

Ismét gyűjtöttük a papírt!

Ne feledjétek, a sulinak gyűlik ezzel a
pénz, és a környezetünkért is sokat
teszünk, ha gyűjtőpontra juttatjuk!

Sárkány Anna tanárnő, segítői és a
konténer idén is epedve várta a zsákmányt!
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
MI FÁN TEREM A PERMAKULTÚRA?
Vendégünk, Blunck Réka, a fenntartható földművelés alapjaiba avatta be EcoMentality
csapatunk tagjait.

⧫

ÚJRA SULIZSÁK PROGRAM indul. ♻️
December 13-tól január 17-ig ismét le lehet adni a kinőtt, megunt, de még használható
ruhaneműket.
Behozható:
• felnőtt és gyerekruha
• fehérnemű, zokni
• sál, sapka, kesztyű
• cipő, fűzőkkel összekötve
• törölköző, lepedő, ágyneműhuzat, függöny
• plüssjáték
A behozott holmikat a Sulizsák elszállítja. Ezek adományozásra vagy újrafeldolgozásra
kerülnek, értük pedig iskolánk pénzt kap.
A portán felvehető Sulizsák-logós tasakokon kívül saját zsákokban is be lehet hozni a
textíliákat. A mellékelt matricák kitöltése, a személyes adatok megadása önkéntes.
A gyűjtőpont ismét a portánál lesz.
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Hagyományos pályaválasztási nap a Károlyiban! 👩🎓👨🎓
Büszkék vagyunk volt tanítványainkra, akik előadóként jöttek vissza hozzánk bemutatni az
egyetemet, képzést, melyre felvételt nyertek. 🎓
Köszönjük a szervezést Friczné Rausch Katalin és Bálintné Kapitor Anita tanárnőknek.

⧫

Ismét új könyvek a könyvtárban! Gyertek olvasni, beszélgetni!
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Iskolai versmondó verseny az alsó tagozaton
Varró Dániel és Kukorelly Endre verseiből válogathattak az idén azok a gyerekek, akik
vállalkoztak a versmondó versenyen való részvételre.
Nov. 10-én délután 12 elsős, 12 másodikos, 10 harmadikos és 10 negyedikes tanuló
előadásában gyönyörködhettünk. Mindnyájan jól felkészülten érkeztek, és csodás hangulatot
varázsoltak a terembe.
Kiemelt dicséret illeti az elsősöket bátor kiállásukért, színvonalas felkészülésükért. Köszönet
a tanítók felkészítő munkájáért.
Képünkön az 1-2. évfolyam résztvevői láthatók.

⧫

Közlekedj okosan rajzpályázat eredménye
"Közlekedj Ökosan!" Az UKK-Környezetvédelmi oktatási központ által hirdetett kerületi
rajzpályázaton iskolánk tanulói a következő díjakat hozták el.
Godó Noémi Viktória 1.c - III. helyezés, Szabó Noémi 2.c - I. helyezés, Kanyó Lilla 2.c - II.
helyezés, Hadházi Johanna 2.b - III. helyezés, Komár Milán 2.b - III. helyezés, Matthews Lara
Anna 2.b – Különdíj, Hartai Máté Márk 2.b – Különdíj, Sárközi Hanna 3.a - I. helyezés,
Mozsár Bence 4.a - III. helyezés, Varga Huba 4.a – Különdíj, George-Mathew Adrián 5.b - II.
helyezés, Prenner Zselyke 5.c - III. helyezés, Kanyó Réka 6.c - II. helyezés, George-Mathew
Dániel 7.a - II. helyezés
Gratulálunk!
⧫

A Szépírás mestermunkáit díjaztuk december 7.-én!
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Karácsonyi gyűjtőakciók
Karácsony közeledtével a Károlyi-a Diákönkormányzat segítségével-három
kedves akcióhoz is csatlakozott.
Az országos Mosoly Manók akció keretében megunt, de még használható és jó
állapotban lévő játékokat gyűjtöttönk olyan gyerekeknek, akik boldogan
fogadják majd őket. A fa alatt végül 40 doboz ajándék gyűlt össze!
A „Válts egy csokit mosolyra” akció keretében édességeket és az apró
játékokat juttatunk el olyan gyerekeknek, akiknek szülei szabadságvesztésüket
töltik. Itt is tele lett egy nagy papírdoboz a portán!
A +1 Szendvics Nap gondolata nemesen egyszerű, de annál hatékonyabb
adományozási forma. A diákokat arra kértük, hogy december 15-én egy darab
szendviccsel (vagy épp csokival, gyümölccsel) többet vigyenek magukkal a
suliba és ajánlják fel hajléktalan embereknek, melyeket mi, futárjaink
segítségével melegedőkbe, szállókra szállítunk.
A hagyományos károlyis szolidaritás idén is nagyvonalúan nyilvánult meg.
Köszönet érte minden szervezőnek és adományozónak!
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
ADVENTI HANGOLÓDÁS 🎄
Megkezdtük szokásos karácsonyváró programjainkat.
Kicsik és nagyok, tanárok, diákok készítették el osztályaikba, otthonaikba adventi
koszorújukat Péliné Szincsok Zsuzsa és Tuza Márta tanárnők szervezésében.

⧫

Karácsonyi hangolódás a kémia szakkörön
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!
Igazi téli hangulat!
Városliget, korcsolya, meleg tea, 0 fok, napsütés 🌞⛄❄️
A 8.c és a 7.c osztályosok a mai napot sportosan töltötték.

⧫

Jobb adni, mint kapni 🎄🎁
A 8.c osztályosok már tavaly is részt vettek az önkormányzat által kezdeményezett
ajándékgyűjtésben. Dobozaikat és az iskolába behozott, a Mosolymanó akció keretében
összegyűlt ajándékokat ma vitték ki a városházához.
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MOZAIK
KÁROLYI PÁLYÁZATOK
Ismét meghirdettük a Károlyi pályázatokat. Az alábbi linken találod a témákat!
http://kig.hu/cikk/15052_Karolyi_palyazat_temakorok_2021_2022


Az Újpesti Önkormányzat kihirdette a 2021/22-es tanév ösztöndíjasait. Ugró Gyula￼
tanulmányi diákösztöndíjban részesült Hladony Kristóf, 12.A osztályos diákunk!

☺

Lions békeposzter-pályázat
Az Újpesti Árpád Lions klub békeposzter pályázatán iskolánk kiemelkedően szerepelt.
elnyertük a legaktívabb iskola megtisztelő címet is!

Dobos Nikolett 7.a I.

Vizsy Botond 7.c III.
☺

GARFIELD
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Horváth- Tőkés Ádám 7.b különdíj

