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Köszöntő 
 

Sokszor mondogatjuk, szinte megszokásból, hogy „nehéz időket élünk!” Nos, az 

utóbbi évekre visszatekintve minden jogunk megvan ennek hangoztatására. A 

járvány, az ezer korlátozással teli hullámok után végre egy kis nyugalmat 

reméltünk, de ekkor közvetlen szomszédunkban kirobbant a háború. Az én 

korosztályom és a nálunk idősebbek már átélhettek egy ilyen időszakot a ’90-es 

évek elején, amikor hasonló csaták dúltak a déli végeken. Akkor is rengeteg 

menekült, köztük sok magyar érkezett Jugoszláviából, de—valószínűleg a jóval 

kevésbé brutális sajtó és a saját rendszerváltásunk miatti sok gond közepette—

nem emlékszem akkora összefogásra, mint amilyet most tapasztalhatunk az 

országban. A harcokat illetően tehetetlenek vagyunk, így csak a szerencsétlen 

menekültek támogatásában, segítésében találhatunk némi megnyugvást. És ebből 

a Károlyi teljes közössége példaértékűen veszi ki a részét! Elsősorban Kende 

Zsuzsa és Deák Krisztina koordinálásával az önkormányzatot segíti az iskola 

azzal, hogy összegyűjti a menekülteknek szánt—eddig nem fogyatkozó—

adományokat, valamint külön pénzgyűjtés szerveződött kárpátaljai 

testvériskolánk részére. A napokban pedig egy Kijevből menekült ukrán család 

költözhetett be a szépen felújított gondnoki lakásba, amelyet villámsebességgel 

rendezett be és szerelt fel minden jóval a Károlyi teljes közössége—tanárok, 

diákok, szülők egyaránt. Ha valami jó akad ebben a rémségben, az az összefogás, 

amelyet most minden károlyis diák megtapasztalhat.  

Újságunkat ezért rögtön egy ilyen, a segítségnyújtást bemutató összeállítással 

kezdjük. Azután várnak ránk a megszokott rovatok, az aktuális hírek, az 

aranyköpések, a tanárinterjú és az örvendetesen megnövekedett külső 

programokról szóló beszámolók, melyekre a járvány elülésével és a szép idő 

beköszöntével ismét alkalmunk nyílt. 

Hamarosan jön a most mindenkire igazán ráférő tavaszi szünet. Kellemes húsvéti 

ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!                  
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AKTUÁLIS-ÖSSZEFOG A KÁROLYI! 

 

Összefogás a háborús menekültekért 

Van a Károlyinak Ukrajnában, a kárpátaljai Sárosorosziban egy testvériskolája. Nyolcszáz 

magyar ember él ott. Iskolájában a gyerekek félnek…és hamarosan nélkülözni fognak. Ebben 

a tragikus helyzetben segítséget szeretnénk nekik nyújtani. A portán elhelyezett adomány-

gyűjtő dobozban pénzt gyűjtünk számukra, amelyet közvetlenül juttatunk el hozzájuk. 

Bármilyen kis összeg sokat jelent nekik! 

 

A Károlyi csatlakozott az újpesti önkormányzat adománygyűjtéséhez is. Az iskola portáján 

várjuk az iskola honlapján és a Károlyi Kultúrportálján felsorolt, valamint az ajtón lévő 

plakáton is felsorolt cikkeket, amelyeket átszállítunk majd a városházára, és onnan juttatják el 

a rászorulóknak. Sok adag károlyis adományt szállítottak már el az önkormányzat munkatársai. 

Továbbra is gyűjtjük az iskola portáján a felajánlásokat. Segítsünk a rászorulóknak!  

 

                    

A gondnoki lakás is otthonos lett, és biztonságos menedéket nyújt a háború elől menekült kijevi 

édesanyának és két kislányának. Köszönjük, hogy ennek megvalósításában ilyen gyorsan és 

ilyen odaadással vett részt a Károlyi közössége! 
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AKTUÁLIS-NEMEZTI ÜNNEPÜNK 

 

 FEL A SZÍVEKKEL - NEMZETI ÜNNEPÜNKRE EMLÉKEZTÜNK  

  

A 7.b és a 7.a osztályosok Várhalmi Márta tanárnő és Veszprémi Gábor közreműködésével 

rendhagyó ünnepi filmet állítottak össze. Versek, korabeli érdekességek és zene színes 

kavalkádja tette emlékezetessé a műsort. Köszönet érte! 
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AKTUÁLIS-ELŰZTÜK A TELET! 

 

 

VOLT EGY FARSANG, ÁLLT A BÁL! 
 

Farsangi mulatság zajlott iskolánkban!  A világjárvány miatt eddig 

nemigen nyílt alkalmuk az osztályoknak közös programok 

szervezésére, ezért a farsang remek lehetőséget nyújtott erre. 

Az elmúlt évektől eltérően idén a diákönkormányzat osztályok közötti 

vetélkedőket rendezett. Minden osztályban a diákok maguk szavazták 

meg, milyen legyen a jelmez és a terem tematikája. Közösen díszítettük 

termeinket és egységesen öltöztünk be, hiszen ez volt a „csapatépítő” 

program lényege.  

A verseny több kategóriában folyt: legjobb jelmezű osztály, legjobb 

teremdekoráció, legjobb álarcok, és nem utolsósorban kiszebábot is 

égettünk melyet szintén mi magunk készítettünk, ezért a legjobb bábot 

is díjazta a zsűri, melyet kilencedikes tanulóink alkottak. 

Természetesen nem az számított ezen a napon, hogy ki milyen helyezést 

fog elérni, hanem az, hogy közösen jól szórakozzunk. Csakhogy 

néhányat említsünk a jelmezek témái közül: óvoda, hírességek utcája, 

maffia, nyugdíjasotthon lakói, és még sok más ötletes maskarát öltöttek 

magukra a felső tagozatosok. 

A farsang nagyon jól sikerült, sokat nevettünk és játszottunk együtt, 

végre, hosszabb idő után! 
 

Páncsity Panna 8.c 
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AKTUÁLIS- ELŰZTÜK A TELET! 
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KÁROLYI GALÉRIA 

Március 24-én nyitottuk meg a Károlyi Galéria tavaszköszöntő kiállítását, 

művésztanárok képzőművészeti tárlatát. 25 alkotó hozta el alkotását Újpestről és 

a 3. kerületből. Vendégünk volt Déri Tibor polgármester és Czabán Sára 

tankerületi referens.  Fotó: Kerekes György 
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KÁROLYI GALÉRIA 
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AKTUÁLIS-RÉGI ÉS ÚJ ÜNNEPEK 

Csupa szív szerelmesek és az elfelejtett Bálintok napja 

Azaz minden, amit a Valentin- napról tudnod kell 

 

Piros-rózsaszín csodákba öltöző szív alakú mindenség. Oh Valentin-nap! Te gyönyörű 

szerelmetes ünnep. Tipikusan az a nap, amikor minden rózsaszín cukormázzal borított ragadós 

pillecukor--és hogy fokozzuk-öntsük le olvasztott karamellával. Ez a nap, a párok napja, a 

szerelem ünnepe. A boltokban minden szép és bájos ajándék megkapható duplájáért, amit 

egyébként az év különböző napjain félárért megkapunk. Sebaj, egyszer az évben szabad szívünk 

kedvesére többet költeni. Más kérdés azonban a szinglik élete. Nekik ebben mi a jó? 

Nos...Valentin-nap után olcsóbbak az édességek... Egy kis szív alakú leértékelt és megmaradt 

csokoládé talán feldobja az embert. Honnan ered azonban ez a különleges nap? Egyáltalán 

mikor van? Nos, a Google statisztikái alapján elsősorban a férfiak körében terjedt el a kérdés, 

amire nagyon könnyű választ adni: február 14. A Valentin-nap a múlt század vége felé kezdett 

el terjedni a világban, a vallási hagyományokat háttérbe szorító, világi szerelmes ünnepként. 

Ezen a napon mindenki szereti egymást (ha már máskor nem). Ajándékok, virág, csoki hegyek, 

egy gyors vacsora, kiruccanás és a többi. De honnan is ered? Pogány termékenységi ünnep, 

méghozzá az ókori Rómából. Na ne...ó de bizony! A Valentin-nap gyökerei a kereszténység 

előtti időszakra nyúlnak vissza. Február 15-én tartották az ókori Rómában a Luperkália nevű 

termékenységi ünnepet. Lupercus, a farkas alakjában megjelenő istenség kiengesztelése 

érdekében ekkor két kiválasztott fiatal, egy fiú és egy leány, majdnem teljesen meztelenül 

szaladtak át a város utcáin. Kezükben kecskebőrből készült, rituális korbáccsal megostorozták 

az útjukba kerülő járókelőket, elsősorban a fiatal nőket, akik gyakran keresték az ifjakkal való 

találkozást. Nyugodtan gondolhatjuk, hogy a korszak embere mazochista volt, azonban ez nem 

így van (már akinél).  A hiedelem szerint a rituális korbácsolásnak tisztító hatása volt és 

termékenységet, gyermekáldást hozott a megkorbácsolt nőknek. Ennél természetesen 

kellemesebb része is volt az ünnepségnek: minden hajadon bedobott egy, a nevét tartalmazó 

cetlit egy edénybe, amiből az egyedülálló fiúk húztak. Zsákbamacska az ókorban! Az így 

létrejött párok együtt töltötték az ünnepséget, de a hagyomány szerint az is előfordult, hogy 

utána is együtt maradtak. Jöhet egy kis mese! A legenda szerint a harmadik század végén élt 

Rómában egy Valentin nevű keresztény pap. Ekkoriban a császár, II. Claudius elrendelte, hogy 

a fiatal férfiak nem köthetnek házasságot, csak azért, mert úgy hitte sokkal jobb katonák lesznek 

szerető hölgy nélkül. Valentin azonban megszegte ezt a szabályt és titokban összeadta a 

fiatalokat. Micsoda lázadó! A császár ezért börtönbe vetette és halálra ítélte a papot. Valentin 

jámborsága azonban meglágyította börtönőre szívét, akinek lányával össze is barátkozott. A 

legenda szerint, a lány elvesztette látását, amiből újdonsült szerelme kigyógyította, ám 

Valentint ez sem mentette meg a kivégzéstől. Halála napján egy levelet írt a kedvesének amit 

így írt alá: A te Valentinod. Lényegében ebből ered a Valentin napi levélküldés. Ettől kezdve 

Szent Valentin lett a szerelmesek védőszentje. Na de mi újság itt, Magyarországon? A Valentin-

nap ugyan viszonylag új szokásnak számít nálunk, Bálint napjához azonban többféle hiedelem 

is kapcsolódik. A sok közül egyet kiemelnék: "Bálint-napon babérlevelet kell a párna alá tenni, 

így a fiatal leány megálmodja a jövendőbelije nevét." Ha igaz, ha nem...a jósnőknek végleg 

befellegzett, ha működik! Végszónak összesen ennyit szeretnék írni: Szeressük a másik felet 

jóban és rosszban is, és fogyasszuk el bátran a maradék szívecskés csokoládét, mert jót fog 

tenni a léleknek, ha párkapcsolatban él az ember, ha nem. Esetleg még akkor is ha a nemlétező 

szerelmi életünkről van szó. 



AKTUÁLIS-RÉGI ÉS ÚJ ÜNNEPEK 

Nyuszi ül a fűben 

A tavasz ünnepéről, a húsvétról sok minden eszünkbe juthat. Feltámadás, Felhő puha 

báránykák, édes nyulak, kiscsibék, a barka, locsolók, sonka, festett tojás, orrfacsaró kölni, vizes 

haj, ázott szoknyák és bizony ki nem hagyhatom az aktuális tavaszi szünetet.  Ünnep ez a 

javából, amire minden évben készülünk. Számon tartjuk az időpontját, tervezgetjük a családi 

programokat, írjuk a bevásárlólistát a húsvéti menühöz. 

Mit is kell tudni erről a tavaszi ünnepről? 

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, amelyen Jézus 

Krisztus feltámadását ünnepeljük, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is, gondoljunk 

csak a rügyező fákra, a tavaszi virágokra, a bimbózó növényekre, (az allergiákra...)  amelyek a 

természet újjászületését jelzik.  

Mikor is van, és miért nem ugyanazon a napon minden évben?  Hivatalos források szerint a 

húsvét időpontja mindig a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. 

Húsvét sosem lehet március 22. előtt, de nem lehet április 25. után sem. Idén a kedves ünnepünk 

április 17-18-án lesz. Fiúk-lányok, drága nagymamák egyaránt készüljetek. Kedves lányok-

hölgyek. Piros tojást az ellenkező nemnek, mindazért, hogy kisboltban vásárolt olcsó kölnitől 

illatozzunk. Kedves fiúk-férfiak. Ha már megtiszteltek azzal, hogy hetekig alkoholos művirág 

szagunk legyen, legalább verset illene mondani, bizony szép öltözetben! Drága nagymamák: ti 

úgy vagytok tökéletesek, ahogyan csak vagytok.  

Jöjjenek a húsvéti jelképek! 

Nincs jó húsvét nyúl-és tojás nélkül! Jön ám mindkettő a tapsifüles-madár hibrid által. 

A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, állítólag Ostarának, a germán istennőnek volt egy 

színes tojásokat tojó madara, amelyet a gyermekek szórakoztatása kedvéért, vagy mérgében 

nyúllá változtatott. Így kapott helyet a húsvéti ünnepkörben a furcsa nyuszi, ami fészket rak és 

azt tojásokkal tölti meg. B és B, vagyis bárány és barka! 

A húsvéti bárány Jézust, az áldozati bárányt jelképezi, és az ünnep zsidó gyökereire utal, amikor 

a zsidók az ótestamentumban bárányt áldoztak elsőszülött fiaik megmentésére. 

A barka fontos húsvéti jelkép, a pálmaágakat helyettesíti, amelyekkel üdvözölte a nép a 

Jeruzsálembe bevonuló Jézust. Ennek emlékére szentelik meg a barkát virágvasárnapján. 

Most pedig jöhet minden női társam személyes kedvence: a locsolkodás! 

A húsvéti locsolkodás a rituális megtisztulás jelképe, régen bizony a kúthoz, vályúhoz hurcolták 

a fiúk a lányokat, és vödörszám öntötték rájuk a friss vizet. Manapság a kölnivel való locsolás 

szokását éljük, bár falun és a néphagyományokat őrző közösségekben előkerülnek a vízzel teli 

vödrök és bizony a kerti slag is... 

Utolsó pontra számtam a nyálcsorgató lakomákat: hagyományos ételek! 

Nincs húsvét tojás-sonka-fonott kalács nélkül. Ezek azok a bizonyos ételek, amik biztosan 

szerepelni fognak az étkezőasztalon, számtalan módon elkészítve. Zöldcsütörtökön friss 

zöldségeket, Nagypénteken halat eszünk a böjt szokásának megfelelően, aztán Húsvét vasárnap 

és hétfőn jöhet az igazi húsvéti lakoma. (Nagymamák előnyben!) 

Utoljára szeretnék egy tanácsot adni. Méghozzá azt, hogy figyeljük meg a kapott tojást, mert a 

csokoládénak hitt finomság olykor borzalmas élményt tud okozni, ha már valaki jóízűen 

beleharapott.                                                                                    Kovács Dzsenifer, 10.a 
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JÖN A HÚSVÉT! 

Húsvéti szokások 

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Az Újszövetség szerint Jézus – pénteki keresztre 

feszítése után – harmadik napon feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a 

szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, a feltámadásával pedig győzelmet aratott a 

halál felett. Jézus halála és feltámadása a keresztény hit alapja, így a legfontosabb egyházi 

ünnep. A valláson kívül a tél vége, a tavaszvárás ünnepe is ez. Ahány ország, annyi szokás 

jellemzi ezt az ünnepet, lásunk – internetes gyűjtés alapján - párat: 

Ausztrália 

Ausztráliában a nyúl egy nem őshonos, hanem 

betelepített állat, amely annyira túlszaporodott, hogy 

tönkreteszi a termést, az őshonos állatokat kiszorítja, 

így a közös gyűlölet alapján a húsvéti címerállatokból 

kikerült. Helyette az erszényesnyúl lett a húsvét 

címerállata. 

 

Ausztria 

Nagycsütörtöktől egészen a húsvét vasárnap reggelén megtartott 

miséig nem szólnak a templomi harangok Ausztriában, mert az 

egyház tanítása szerint ilyenkor Rómába „mennek”. Emiatt a 

gyerekek fa csörgőkkel, úgynevezett „Ratschennel” helyettesítik a 

kongatást. 

 

Belgium 

Belgiumban is sok hagyomány van, ami városról városra különbözik. Az egyik legérdekesebb  

Kruishoutem városában van. Nagyszombaton történelmi tojásvásárt tartanak, amelyet még a 

Napkirály, XIV. Lajos engedélyezett a XVII. században. Az emberek maguk közül 

Tojásherceget, vasárnap pedig Tojáshercegnőt választanak. Húsvéthétfőn tojásfogó versenyt is 

tartanak: a templomtoronyból eresztenek le ejtőernyőkkel felszerelt papírtojásokat, ezeket kell 

az összegyűlteknek elkapniuk. Aki megszerzi az „aranytojást”, pénzösszeget nyer vele. Húsvéti 

hagyományos ételük a máj hagymalekvárral. 

 

Bermuda 

Egészen különleges és szép módja van itt az ünnep egy 

részének. Papírsárkányokat reptetnek a gyerekek 

húsvétkor, ezzel jelképezve, ahogyan Krisztus lelke az 

égbe száll. 
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JÖN A HÚSVÉT! 

Csehország, Szlovákia 

Ezekben az országokban egy másik hagyomány van, miszerint Húsvét Hétfőn a férfiak saját 

kezűleg, szalagokkal díszített fűzfaágakkal csapkodják meg a hölgyeket. A hölgy viszonzásul 

a saját szalagját is felteszi a fűzfaágra. A legenda úgy tartja, hogy a fűzfa az első fa, amely 

virágba borul tavasszal, így annak ágai hivatottak „átörökíteni” a fa életerejét és termékenységét 

a nőkbe. 

 

Egyesült Királyság 

Angliában a nagyböjt jelöli a kezdetét a húsvéti időszaknak, ami hamvazószerdára esik. A 

nagyböjt előtti utolsó három napot Shrovetide-nek nevezik, ami a farsang utolsó három napját 

jelöli, és nagy ünnepségeket tartanak. Eredetileg egy kis angliai városkából, Olney-ból 

származik a palacsinta(futó)versenyek húshagyókeddi szokása, amit több helyszínen is 

gyakorolnak szerte az országban. A legenda szerint 1445-ben egy asszony annyira 

belefeledkezett a palacsintasütésbe, hogy már csak a harangszóra eszmélt fel, és sietségében 

palacsintasütővel a kezében rohant a templomba. 

Ennél is híresebb angol húsvéti hagyomány az uralkodó, II. Károly alatt bevezetett 

nagycsütörtöki pénzosztás a Westminster apátságban: az uralkodó bőrből készült pénztárcából 

ezüst pennyt oszt a kiválasztottaknak. 

A húsvéti tojásvadászat angolszász hagyománya már nálunk is terjed: a szülők kora reggel a 

ház és a kert különböző pontjain elrejtik a csoki- vagy hímestojásokat, amit aztán a gyerekek – 

általában csapatostul, egymással versengve – felkutatnak, és bevasalják a szülőkön a legtöbb 

tojás begyűjtéséért járó nyereményt. Angliában régi szokás csoportosan kivonulni egy közeli 

dombra és versenyezni, ki tudja onnan törés nélkül legurítani az általa vitt tojást.  

Egy másik hagyomány, hogy a férfiak piros zsinórral díszített fehér rövidnadrágban járnak 

szelleműző táncot, néhol énekelnek is hozzá. A hölgyek húsvéti kalapot viselnek. Egy Bacup 

nevű kisvárosban a 18. század óta nagyszombaton feketére festett arcú, piroscsíkos szoknyás 

férfiak táncolnak az utcán. 

Wales-ben régen mezítláb mentek az emberek a templomba, hogy meg ne zavarják a földet, 

amely Krisztus testét befogadta. A folyóparton a gyerekek nádból szőttek emberi alakot, 

amelyet fakeresztre fektettek. 

 

A locsolás arrafelé nem szokás. A húsvéti főétel a sült bárány, 

desszertként gyümölcsös Simnel-torta kerül az asztalra, aminek 

marcipángolyóval díszítik a tetejét, az apostolokra emlékezve. 

A torta receptje állítólag a Tudor-korig nyúlik vissza, a kitalálója 

pedig az a Lambert Simnel, akire a történelem csaló trónbitorlóként 

emlékezik. 

 

Finnország 

Finnországban a gyerekek varázslóknak, boszorkányoknak öltöznek be, kezükben tollakkal 

díszített fűzfaágakat tartanak és hagyományos verseket szavalva járják a házakat és 

csokitojásokat gyűjtenek be. Az arcukat korommal – vagy festékkel – festik be, a fejük köré 

kendőt tekernek és cirokseprűt vagy fűzfavesszőt szorongatva az utcára vonulnak koldulni. 

A babona szerint ezzel elűzik a boszorkányokat és rossz szellemeket. A felnőttek gyakran 

máglyát is raknak nagypéntek és húsvét hétfő között, remélve, hogy így messzire kergethetik 

maguktól a bajt, illetve a rossz szellemeket.                                                                          13 
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Franciaország 

Franciaországban – ahogy nálunk is – a legenda szerint nagypénteken „Rómába mennek” a 

harangok, ezért egy napra az egész országban elhallgatnak, Jézus szenvedéseire emlékezve. 

Csak húsvét reggelén szólalnak meg újra, hogy ünnepeljék a feltámadást. A hiedelem szerint 

belőlük potyognak ki – családi házaknál, a kert különböző pontjaira – a festett tojások és az 

ajándékok. A gyerekeknek a miséről hazaérve kell megtalálniuk őket, és a kicsik porcukrozott 

sütibárányt is kapnak. 

Franciaország déli részén, Haux városának 

főterén minden évben, Húsvéthétfőn egy óriási 

omlettből lehet reggelizni. Az elkészítéséhez 

több mint 4500 tojást sütnek meg, amiből akár 

1000 ember is jól lakhat. Történelmi háttere 

állítólag a következő: Napóleon és serege egy 

alkalommal, amikor Franciaország déli része 

felé tartott, egy kis városban megpihenve 

omlettet kapott. Napóleonnak annyira ízlett, 

hogy megparancsolta a város lakóinak, hogy 

gyűjtsék össze az összes tojást, ezekből pedig másnap az egész seregének süssenek omlettet. 

Fülöp-szigetek 

Ázsia legnagyobb katolikus országa a legbizarrabb húsvéti hagyományok színtere, ahol 

önkorbácsolással és (sokszor tényleges) keresztre feszítéssel emlékeznek Jézus szenvedéseire. 

Manilától északra, Pampanga és Bulacan tartományokban nagypéntek napján 1962 óta évről 

évre önkéntes keresztre feszítéseket végeznek, amit ugyan az egyház hevesen ellenez, a 

fanatikus híveket ez azonban hidegen hagyja. 

Görögország, Korfu 

A görögországi Korfu szigetén szombat reggel az emberek ablakaikon keresztül dobálják ki a 

csészéket, a serpenyőket és a tányérokat az utcára, ahol azok nagy robajjal törnek össze. 

Egyesek szerint a velenceiektől származik ez a szokás, akik újévkor minden régi holmit 

kidobnak, míg mások szerint a virágcserepek hajigálása a tavaszt köszönti és az új termést 

szimbolizálja, amely már az új edényekben fog kisarjadni. 

Guatemala 

Több kilométernyi hosszú szőnyeget készítenek itt 

húsvétkor virágokból, amelyen hetekig dolgoznak. 

Ezen vonul be a gyülekezet a templomba, az 

istentiszteletre. 
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Izrael, Jeruzsálem 

A város a húsvéti időszak napjaiban a nemzetek kavalkádjává válik. A feltámadás ünnepére a 

keresztény világ minden tájáról érkeznek hívők. A városban, amelyben Jézus keresztre 

feszíttetett, a keresztény lakosok Nagypénteken végigsétálnak ugyanazon az úton - Via 

Dolorosán, a fájdalmak útján -, amelyen Jézus azon a napon, amikor keresztre feszítették. 

Néhányan keresztet is visznek magukkal a sétára. 

Lengyelország 

Akárcsak nálunk, Lengyelországban is nagy hagyománya van a húsvéti locsolkodásnak; 

természetesen a régimódinak. A fiúknak Húsvét Hétfő a Śmigus-dyngus napja, amikor is 

igyekeznek meglocsolni a lányokat, lehetőleg minél több vízzel, ehhez pedig vödröt, vízi 

pisztolyt vagy más, erre alkalmas eszközt használnak. A hagyomány úgy tartja, hogy az a lány, 

aki csurom vizes lesz, egy éven belül megházasodik. A hagyomány egy Mieszko nevű lengyel 

herceg megkereszteléséhez nyúlik vissza egészen 966-ig. 

Olaszország 

Olaszországon belül sem egységes az ünneplés, egyes tájegységeken más-más szokás alakult 

ki. Szicília kisvárosaiban Jézus és tizenkét apostola szobrát hordozzák körbe, majd a templom 

előtt eljátsszák a feltámadást. Az „Abballi de daivuli” az ördögök egyfajta megjelenítése, ami 

azt takarja, hogy Prizzi városának lakói rémisztő cinkmaszkokat és vörös köpenyeket öltenek 

magukra és ebben járják a várost. Húsvét vasárnap délben a templom előtt eljátsszák a 

feltámadási jelenetet. Az előadás fénypontja az, amikor Mária gyászában lefátyolozva 

megjelenik, majd amikor az apostolok elmondják neki, hogy a fia feltámadt, ledobja magáról a 

fátylat, így találkozik újra Krisztussal. Délután Szűz Mária és a feltámadt Jézus megmenti a 

napot azzal, hogy angyalokkal elűzi az ördögöket. 

Firenze lakói rendszeresen megrendezik a 

„Scoppio del Carro”, vagyis a „robbanókocsi“ 

ünnepségét. Két virágkoszorúval díszített ökör 

vontat be egy húsvéti szekeret – történelmi 

kosztümös szereplők sorfalai között – a Dóm 

térre. A rászerelt rakétákat a pap maga gyújtja 

meg a húsvéti mise során, ezek pedig kint, a 

téren beindítják a tűzijátékot. E szokás eredete 

- amelynek célja a bőséges termés és szerencse 

bebiztosítása -, egészen az első keresztes 

hadjáratokig nyúlik vissza. 

Málta 

Nagypénteken a szokásos díszeket letakarják templomokban és mindent vörös drapériával 

borítanak be, majd indul a gyászos körmenet. Szombaton este harangok törik meg a szomorú 

csendet, majd tűzijátékok, vidám felvonulások következnek. Vasárnap reggel Krisztus 

szobrával indulnak el az örvendező körmenetek. 
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Németország 

Németországban a vizet, mint a termékenység és 

az élet szimbólumát, s vele összefüggésben a 

kutakat is ünneplik. Húsvétra virradóra egy 

patakból vizet visznek haza, az utat néma 

csendben bejárva, különben a húsvéti víz 

elveszítené jótékony hatását. Úgy tartják ugyanis, 

hogy megvéd a betegségektől, gondoskodik az 

örök ifjúságról és szépségről. A vele 

megkeresztelt gyermekek különösen okosak 

lesznek. Bajorországban a kutakat még ünnepi 

díszbe is öltöztetik. 

Húsvéti hagyomány a húsvéti tojásfa készítése. 

A csodálatos, színes fák manapság már 

hazánkban is elterjedtek. A német gyerekek is 

keresnek tojásokat és süteményeket a kertben, 

s szokás még máglyát is gyújtani, amellyel 

elbúcsúztatják a telet, s köszöntik a tavaszt. 

 

 

 

 

Nigéria 

Nigéria legnagyobb városában, Lagosban mesés 

jelmezekben vonulnak az emberek az utcára, hogy 

megünnepeljék Jézus feltámadását. 

 

 

 

 

Norvégia 

1923-ban egy norvég kiadó ezen a napon reklámozta az akkori újság címlapjain a bűnügyi 

regényeit. Ez olyan hatásos volt, hogy azóta hagyománnyá vált húsvét napján a 

bűnügyi/thrillerek olvasása, árusítása. Külön szót is alkottak erre „Paaskekrimmen”. A helyi 

nemzeti és kereskedelmi csatornák is krimi műsorokat sugároznak egésznap. 

Spanyolország 

Spanyolországban két héten át ünnepelnek: virágvasárnap pálmalevelekből készült csokorral a 

kezükben vonulnak fel, és a nagyhéten – náluk Szent Hét – is körmeneteket tartanak. Madrid 

óvárosában és Andalúziában földig érő lepelben, hosszú, csúcsos süvegálarcban cipelnek 

egy-egy keresztet; sokan vasláncot, béklyót is erősítenek a bokájukra. Feldíszített Mária- és 

Jézus-szobrokat, bábukat hordoznak az égnek emelve, majd elűzik a bánatot: táncolnak, 

fiesztáznak. A családok piknikeznek, sárkányt eregetnek, a húsvéti tojást egymás homlokán 

törik fel. 
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A spanyol Verges város középkori részén, Nagycsütörtökön a 

lakók eljárják a halál táncát. A szokás alapján bibliai jeleneteket 

újrajátszva, mindenki csontváznak öltözve parádézik a város 

utcáin. A tánc - dansa de la mort - éjfélkor kezdődik és több órán 

át tart, egészen kora reggelig, a szokás alapján bibliai jeleneteket 

újrajátszva. A szokás egészen a 14. századig nyúlik vissza, a pestis 

idejéig, amikor rengetegen estek áldozatául a városban a halálos 

kórnak. 

Vatikán 

Nagypénteken a Pápa a Kereszt Útjáról emlékezik meg a Colosseumban. Egy hatalmas, égő 

fáklyákkal díszített kereszt világítja meg az eget. A misét Nagyszombat estéjén tartják, majd 

Húsvét Vasárnap több ezer látogató gyűlik össze a Szent Péter téren, hogy láthassák a Pápát, 

ahogy áldását adhassa ’Rómára és az egész világra’. Húsvét napján a Pápa az apostoli áldást, 

Urbi et Orbi áldást mondja el, amely az az ünnepi üzenetből, a közel 60 nyelvből (köztük a 

magyarul is) álló jókívánságból és az áldásból áll. 

A húsvéti ebéd után a román emberek nárcisszal és tulipánnal emlékeznek elhunyt szeretteikre 

a temetőkben. Hétfőn nemcsak a fiúk locsolják meg a lányokat, hanem a fiatal lányok is az 

idősebb nőket. Bulgáriában egy tojást úgy törnek fel, hogy a templom falához csapják, és ezt 

eszik meg elsőként a böjt után. A svédek húsvéti dísze egy köteg virgács nyírfagallyakból, 

színes tollakkal. Etiópiában a házasulandók húsvétkor, a templomban megszentelt pálmaág 

alatt tartják meg eljegyzésüket. 

 

Ahogy ezekből a példákból is láthattuk, hogy tényleg 

nagyon változatos ez a tavaszváró, illetve keresztény 

ünnep megünneplése. 

 

És íme, a mi húsvéti asztaldíszítésünk 2020-ból: 

 

 

 

 

 

 

Péterfi Viktória, 9.b 
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HÚSVÉTI HAGYOMÁNYOK 

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének 

köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás és 

hagyomány kötődik. 

HAGYOMÁNYOK: 

1) Kiszehajtás, villőzés 

Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábut többnyire 

menyecske ruhába öltöztetnek. Ez a bábú a tél, a böjt és a betegség jelképe 

amelyet a lányok énekelve végig visznek a falun majd elégetik vagy patakba 

hajítják. 

 

2) Húsvéthétfő a locsolkodás napja 

Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Népszokások 

szerint ilyenkor a férfiak sorra járják/járták a házakat, különböző versek, 

énekek kíséretében locsolják/locsolták a lányokat, asszonyokat. Az 

öntözésért cserébe a hölgyek piros tojást adnak az „öntözésért”. 

 

JELKÉPEK: 

1) Tojás 

A tojás az élet újjászületésének, termékenységének legősibb jelképe. A 

születés és a termetés jelképe. 

 

2) Bárány 

A legősibb és legelterjedtebb húsvéti jelkép. A húsvéti bárány Jézust jelképezi. 

 

3) Nyúl 

A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, nálunk csak a polgárosodással, a XIX. 

század folyamán honosodott meg. A leganda 

szerint Ostarának, a germán istennőnek volt 

egy színes tojásokat tojó madara, amelyet a 

gyermekek szórakoztatása kedvéért nyúllá 

változtatott. Más verzió szerint pedig dühében 

változtatta át a szárnyast. A lényeg, hogy így 

kapott helyet a különböző kultúrkörökben a 

furcsa nyuszi, amely fészket rak és azt 

tojásokkal tölti meg. Ostara nevéből 

származtatják egyébként a húsvét angol, ill. 

német nevét (Easter/Ostern)                                                                                     
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4) Barka 

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek 

ruhájukat és lombos ágakat terítettek a Megváltó elé az 

útra, ma ennek emlékére barkát szentelnek a 

templomokban. De a barkavirág mást is jelképez. 

Ahogyan véget ér a böjti időszak, úgy ér véget a tél is. A 

húsvét egyben az újjászülető természetnek is az ünnepe.   

 

 

5) Húsvéti kosár 

A színes tojásokkal megtöltött kosarak hagyománya a tradicionális tojásfestés 

folytatásaként született. A hívek húsvét ünnepén a szimbolikus élelmiszereket mind 

egy kosárba halmozták (kenyér, bárány, tojások). 

A szimbolizmus ennél tovább megy – Mózest, aki Isten népének elvitte a 

szabadságot, kisgyermekként egy kosárban a folyó vizére helyezték, tehát megint 

csak, a kosár az új életet szimbolizálja 

 

Gál Olivér, 9.b 

 
 Koppány Kinga, 9.b 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

 

Interjú Schmerzné Kormos Nóra tanárnővel  

 

 

Az ország mely területén született, és nevelkedett? 

➢ Észak-Magyarországon születtem, Egerben. Szilvásváradtól nem messze 

egy Balaton nevű köszségben nevelkedtem, szüleimmel, nagyszüleimmel 

és két lánytestvéremmel.  

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

lesz? 

➢ Már általános iskolában is gondoltam arra, hogy gyerekekkel szeretnék 

foglalkozni, de a gimnáziumi évek alatt döntöttem úgy, hogy fizika tanár 

szeretnék lenni. Nagy hatással voltak rám tanáraim, még mindig 

emlékszem, ahogyan az általános iskolai fizika tanárom a demonstrációs 

amper-mérővel kísérletezett. Úgy gondolom, valami lehetett az iskola 

levegőjében, mert a nővérem és a húgom is tanár lett. 

Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke? 

➢ Gyerekkoromból a nyarakra emlékszem vissza legszívesebben. Sokat 

kirándultunk, volt, hogy kétnaponta átsétáltunk Szilvásváradra, de ott 

voltak az esti szalonnasütések kint a határban, ami után éjszakába 

nyúlókig beszélgettünk és kerestük a hazautat a sötétben, mert nem 

vittünk elemlámpát! 

 

Van gyermeke? 

➢ Két gyermek édesanyja vagyok. Van egy nagylányom, aki ebben az 

évben tölti a 18. életévét és egy kisfiam, aki most harmadik osztályos. 

Nagyon büszke vagyok rájuk. 

 

Mikor és hogyan került a Károlyi gimnáziumba? 

➢ Az első emlékem az iskoláról, hogy az akkori lakásunkból néztem, 

hogyan építik fel az aulát, majd 2002-ben egy véletlen folytán tudtam 

jelentkezni ebbe az iskolába. 
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Milyen tantárgyakat tanít a suliban, és miért ezeket választotta? 

➢ Az iskolában matematikát és fizikát tanítok. Mindig is szerettem a 

természetet tanulmányozni, így amikor szakot választottam, nem volt 

kérdés, hogy a fizika lesz az első. A matematikát pedig azért választottam, 

mert számomra az volt a legjobb párosítás. Amikor tanár lettem, a 

tantárgyaim szépséget szerettem volna megmutatni a tanulóknak. Az 

évek során azonban rájöttem, hogy legjobban azt szeretem a munkámban, 

hogy a látom a gyerekeket felnőtté válni! 

 

Amióta tanár, volt-e valami kedves vagy vicces iskolai története? 

➢ Az egyik ilyen emlékem az előző iskolából van, amikor szakképző 

intézetben tanítottam. Nem nagyon szerették a fizikát, így mindig 

próbálták magukat elfoglalni tanulás helyett, és egy kis hajítógéppel égő 

gyufaszálat dobtak keresztül a termen. 

A másik kedves emlékem főszereplője, ha lehet ezt mondani, a 

paprikáskrumpli volt. Sokat emlegettem egyik kedves matekos 

csoportomnak, hogy nem kell mindent egyszerre megtanulni. Lépésről 

lépésre kell haladni, hiszen a paprikáskrumplit is úgy készítik, hogy 

először az olajat teszik az edényben, majd a hagymapucolás, sütés, majd 

a krumpli. Ekkor megszólalt az egyik tanuló: 

-Tanárnő kérem a hagymapucolás közben sírni is fogunk? 

Természetesen nem sírtunk! 

 

Mit nem szeret a tanításban? 

➢ Talán azt, amikor nem tanítani kell, hanem például adminisztrálni. 

 

Úgy tudom, most ballag az osztálya. Milyen érzés volt „gimis főnöknek” 

lenni?  

➢ Nem most voltam először osztályfőnök, de annyi idő eltelt amióta 

elköszöntem az előző osztályomtól, hogy úgy éreztem igazán új 

kihívások elé állít ez az időszak. Ami mindig új erőt adott a munkához, a 

gyerekek. Mindig meg tudtak lepni, felvidítani. Jó volt, hogy a lányom is 

gimnazista, és látom, ő milyen nehézségekkel küzdött a tanulás vagy a 

pandémia alatt, így jobban tudtam segíteni a diákokat az iskolában. 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

Ha nem pedagógus lenne, akkor most mely szakmát vagy szakmákat 

választaná szívesen? 

➢ Nehéz erre válaszolni, de talán valamilyen kutatóintézetben dolgoznék. 

 

Mi volt eddig a legjobb nyaralása? 

➢ Legszívesebben arra a nyaralásra emlékszem vissza, amikor 

Balatonfűzfőre utaztam a kis családommal. Mikor megérkeztünk, 

zuhogott az eső és együtt néztük, hogyan ömlik az esővíz a hegyoldalról. 

Nagyon sokat esett az eső, így bent a szobában töltöttük a időnk nagy 

részét. Sokat beszélgettünk és kártyáztunk. Természetesen a Balatonban 

is megmártóztunk, de főleg csak partról néztünk a vizet, kissé dideregve. 

 

Hogyan nézne ki egy tökéletes napja? 

➢ A tökéletes napomat a családommal töltöm. Sokat utazom haza a 

szüleimhez, ahol a testvéreimmel és családjukkal töltünk el egy napot. 

Délelőtt anyukámmal és a testvéreimmel a konyhában főzünk, 

beszélgetünk, a gyerekek az udvaron játszanak, az ebéd és a kávé után 

pedig jöhet a társasjáték vagy kártya. 

 

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

diákoknak? 

➢ Nagyon nehéz választani kedvenc írót vagy költőt! Gyerekként nagy 

hatással volt rám: Szabó Magdától a Születésnap című könyv. Felnőttként 

ismertem meg Paulo Coelho könyveit, ezek közül a kedvencem Az 

alkimista, mindig találok benne egy olyan mondatot, ami éppen „nekem 

szól”. Nagyon szeretem még a fizika történetről szóló könyveket, ezek 

közül is a fizikusok életét megjelenítő írásokat olvasom szívesen. Így, 

amit jó szívvel tudok ajánlani Florian Fleistetter: Isaac Newton az 

öntörvényű gátlástalan zseni című könyvet. Rendhagyóan szórakoztató, 

a korabeli életet is bemutató életrajz egy rendhagyó karakterről. 

 

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

➢ A kedvenc zeném a Queentől a  Don’t Stop Me Now. Ez zene mindig 

felvidít! A kedvenc filmem, trilogiám a Star Wars 4-5-6 része. 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 
 

 

 

Mire nem sajnálja az időt? 

➢ Természetesen azt az időt, amit a gyerekeimmel töltök. 

 

Mire sajnálja kiadni a pénzt? 

➢ Nem szeretek ruhákat vásárolni. 

 

Gyűjtött életében valamit? 

➢ Természetesen igen. A csokipapír gyűjteményem kiskoromtól kezdve 

megvan, és még most is bővül. A másik dolog, amit szenvedélyesen 

gyűjtöttem, a levélpapírok. 

 

Van olyan álma, ami nem valósult meg? 

➢ Amit nagyon szeretnék - elutazni Skóciába, megnézni a skót vidéket és 

várakat. 

 

Mivel szereti szabadidejét a legszívesebben tölteni? 

➢ Szabadidőmben szeretek logikai rejtvényeket fejteni, bár mostanában 

erre kevesebb időm volt, valamint nagyon szeretek süteményeket 

készíteni. 

 

Mit üzen a diákoknak? 

➢ Azt üzenem a diákoknak, hogy legyenek optimistábbak és éljenek meg 

minden pillanatot, mert nagyon gyorsan eltelnek a diákévek! 

 

 

 

 

 

Rosengart Gabriella 9.b 
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ÍGY ÍRTOK TI!  

 

Tavaszi réten 

 

Nyílnak a virágok, 

Rügyeznek a fák.  

Látszanak már a hajtások.  

Megjelent pár zöld ág.  

 

Egyre később gyúlnak ki a lángok.  

Rikító kék egünk, csak lassan 

szunnyad el. 

Ébredeznek már az állatok, 

Minden megtelt élettel. 

 

Felkelt már a hajnal. 

Kicsiny madarak énekelnek, 

Szívszorító, édes hanggal, 

Amelyek a szél szárnyán útra 

kelnek. 

 

Csönd kerekedik minden este. 

Álmos tücsök hegedül. 

 

 

Elmúlik a gyönyörű zene,  

S az éberség a szemünkből menekül. 

 

Tavaszi réten álmok tündére tipeg, 

Új erőt merítve, frissen megindul, 

S minden nyitott ablakon belibeg.  

Ám mit hozott korán reggel, 

megfakul. 

 

Így repül el a fáradt tavasz. 

Nap nap után szalad el.  

Aki élvezi, annak csak egy arasz, 

Ki szenved, szép emlékeket fecsérel 

el. 

 

Különleges ez az évszak, élvezni 

kell! 

Lássuk meg a tavaszt a sok 

gyönyörrel! 

Boldog csak akkor az ember, 

Ha ekkor szíve is megtelik örömmel. 

 

 

Végh Zsófia 9.b 
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FALJUNK! 

Rigó Jancsi 
Története:  

 

Kevesen tudják, hogy a sütemény névadója Rigó Jancsi, aki cigányprímás volt. 

1896-ban Párizsban találkozott egy amerikai milliomos lányával, Clara Warddal. A 

lány házas volt, de Jancsiért elhagyta férjét. A szerelem kölcsönös volt és Jancsi 

is elhagyta akkori feleségét. Clara és Jancsi házassága végül válással végződött, 

de a sütemény megalkotója Rigó Jancsi és a romantikus történet tiszteletére 

nevezte el a süteményt.  

 

Hozzávalók: 

- 5 db tojás 

- 85 g cukor 

- 15 g kakaópor 

- 80 g liszt 

 

 

 

 

A töltelékhez: 

- 100 g étcsokoládé 

- 22 g porcukor 

- 5dl habtejszín 

A mázhoz: 

- 80 g étcsokoládé 

- 0,5 dl habtejszín

Elkészítése: 

- 1. Első lépésként a tojásokat szétválasztjuk, habverővel a sárgájukat a 

cukor 1/3-ával és 1 ek vízzel elkeverjük. Hozzáadjuk a kakaóport. A 

fehérjékből a többi cukorral kemény habot verünk, és ezt is hozzáadjuk a 

tojás sárgákhoz.  
- 2. A masszához adjuk a lisztet, egyenletesen elkeverjük, majd sütőpapírral 

bélelt tepsibe öntjük. 180°C előmelegített sütőbe tesszük 35-40 percig. Ha 

megsült, a tepsiből kivesszük és megfordítjuk, a tésztát kettévágjuk.  

- 3. A töltelékhez vízgőzzel felolvasztjuk a csokoládét, a tejszínt felverjük, 

hozzáadjuk a porcukrot és összekeverjük azokat. A tölteléket ezután 

egyenletesen eloszlatjuk a tésztánk tetején és pihentetjük. Végül a 

félbevágott tészta másik felét rátesszük. 

- 4. A mázhoz szintén felolvasztjuk a csokoládét, és tejszínnel 

összekeverjük. A tészta tetejére kenjük, és hűtőbe helyezzük tálalásig. 

 

Jó étvágyat! 

Tóth Dóra, 11.a 
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HAHOTA 

 

Hű tégláim munkáján kívül köszönöm Maierné Debreczeni Kinga, 

Lengyel Emese, Simonné Svéda Enikő és Deák Krisztina tanárnők 

hozzájárulását a rovathoz! 😊 

 

Dolgozatos tébolyok 

 

Részlet nyolcadikos biológia dolgozatokból, avagy milyen 

testrészünk nincs: fattyúmirigy, izomtámasztó, átlócsont, 

kézfejtőcsont, szárnykapocscsont, nyelvpadlás, patkógyomor, 

sejtfarok, agyalapi ideg, külsőszövetes idegrendszer. 

 

Fenntartható fejlődés: Amikor egy állatfajnak olyan jövője van, hogy 

belátható időn belül fenntartható a fejlődése és nem hal ki. 

 

Írj Magyarországon élő nemzetiséget: Ozmán. 

 

Milyen világnapokat ismerünk? A szemét világnapja! 

 

A szótagrejtvény különös élőlényei:  

Piroslábú kanóc 

Réti ricske 

Vándorkány 

Magas lakné 

Mokohigyík 

Orvosi gyarmat 

Alaskanagém 

 

Mit nevezünk kérődzésnek? 

Emese: Amikor beleszeret egy állat egy másikba. 
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HAHOTA 

 

Luca: Amikor a nőstény állat előadja, hogy nem tudja, hogy maradjon 

vagy ne maradjon.                                                                      

 

Viki: Esztergomb.  

 

Gergő: A kiskirály megerősödött földvezér.  

 

Zsombi: Lecserélték a gázos lámpákat.  

 

Dóri: Telefonmobil.  

 

Gergő: A városokban korábban az utcán folyt az anyagcsere-

végtermék.  

 

Kérdés: Ki volt az első kutya az űrben? 

Balázs: Kajla! 

 

Kakuktojás: Romolus-Remus-anyafarkas-Kheopsz 

Megfejtés: Kheopsz. Őt nem farkas szoptatta!  

 
☺ ☺ 

 
Kinga néni: tegnap bementem a kínaiba, és a pénztárnál csak károlyis 

diákok álltak hosszú sorban. 

Máté: De tanárnő, ez a Károlyi büféjénél is pont így van! 

 

Kapitor tanárnő: Ma nagyon penge vagy, Patrik. 

Patrik: Mióta Zsombor fejbe rúgott, jobban fog az agyam! 

 

(belépési kód az egyszámjátékhoz) 

Kapitor tanárnő: Bálintné Kapitor Anita. 

Zsiga: A tanárnőnek mi volt a leánykori neve?                           27 



 

HAHOTA 

 

Kint recsegnek a szarkák. Hajnalka tanárnő feltépi az ablakot és 

kikiabál: CSSSSSSS!! DOGA VAN!! 

 

Valaki: Szerintem az nem ember, aki megeszi az ananászos pizzát. 

Kristóf bácsi: Kösz, hogy nem tartasz embernek! 

 

Kristóf bácsi: Nem értem, miért lógtok folyamatosan a telefonotokon. 

Mikor én ennyi idős voltam, már rég csajoztam! 

 

Kristóf bácsi előveszi órán a telefonját. 

Valaki: Gyula bácsi el fogja venni a tanár úr telefonját, és csak a 

szüleinek adja vissza! 

Kristóf bácsi: Szóval hívhatom fel anyukámat, hogy Gyula bácsi 

elvette a telefonomat? 

Valaki: De mivel…? 

 

Földrajzon Kristóf bácsi kezét lengetve és szemét becsukva próbál 

minket csítitani.  

Valaki: Most imádkozik…? 

 

Valaki: Hol vette tanár úr a cipőjét? 

Kristóf bácsi: Nem tudom…cipőboltban? 

 

(Zsiga a táblánál) 

Kapitor tanárnő: Már csak ki kellene kötni, drágám. 

Zsiga: A tanárnőnek a drágája vagyok?  

 

Kriszti: B betűs orosz emberkék, kik is azok? 

Kitti: Bolsevikok? 
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HAHOTA 

 

Kriszti: Írtam a dogába, hogy fel…fel…fel—hogy mondják? 

Alex: Felzárkózás? Fellendülés?  

Kriszti: Felkelés!! 

 

Dominik: 14-esen pirítottam a rizst! (tűzhelyen) 

Kitti: Mit csináltál te a villamoson? 

 

Lili: Mi a baj? 

Kriszti: Megszúrta a levegő a lábamat. 

Kitti (énekelve): Valami van a levegőben… 

 

Kitti: Eltűnt a szemgöndörítőm! 

 

Alex: A kosárlabdában nincs kontakt! 

Schubi: Pont úgy, mint a boxban. 

 

Dibusz tanarnő: Hogy van a varrógép? 

Kitti: Ssss… 

Dibusz tanarnő: Nem, nem ssss! 

 

Dominik: Jaj, sietni kell! 

Lili: Gyorsan siess, fossál…vagy mi…fussál! 

 

Beni: Wir machen was wir machen… xDD können xDD! 

 

Dominik: Kilencedikben leszedték a fogszabályzómat és azóta nem 

hívtak vissza. 

Zsolti: Azóta nem hívtak visszaaa? 

Dominik: Nem, ott hagytunk rengeteg pénzt és le…tak. Tudod te, 

mennyi minden volt a számban?! 
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HAHOTA 

 

Gombos Tünde tanárnő: Dominik, gondolkozzál a versen, tök jól 

melegedsz ott hátul azon gondolkozva, hogy milyen teát kéne igyál 

következő szünetben. Az lesz a következő, hogy elküldelek csaposnak! 

 

Heni: A pletyka helye a budi. 

Kriszti: De az a baj, hogy minden falnak két füle van…mármint, a falnak 

is füle van! 

 

Kitti: A csevabcsicsa az… indiai? 

 

Látásvizsgálaton vagyunk a védőnőnél. 

Schubi: Jobb vagy bal? Melyik? 

Móni: Hát mindkettőre sor kerül! 

Erre Schubi letakarja mindkét szemét. 

 

Schubi: Wie öften. 

 

Kriszti: A nyelvbimbómon… 

 

Hirmann tanárúr: Mit fordított le Göncz Árpád? 

Schubi: A Bibliát! 

 

Gombos tanárnő: Első vagy második András? 

Kriszti: Első, mert a második utána volt! 

 

Réka: Hallotta tanárnő, hogy 50 pont jár a katonaságért? 

Ádám: Kész tervem van. Szülök egy gyereket, aztán elmegyek 

katonának!  
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HAHOTA 

 

Balázs: Ez a Kossuth mit beszélt bele mindenbe külföldről?! 

 

Bálint: Szerintem ez négy pont! 

Kata tanárnő: Na…három és fél. 

Bálint: Kerekítsünk! 

 

Hajnalka tanárnő, magyarázatot megszakítva: Te Fristáczky, 

szerinted én hány kiló vagyok? 

Árpád: Hát…azt hiszem nem illik tippelni! 

Hajnalka tanárnő: Csak arra vagyok kíváncsi, hogy ha fél lábbal 

rálépek a telódra, szerinted kibírja…? 

 

Bálint: Tanárnő, kérem írjon fel a táblára egy ötöst! 

(Kapitor tanárnő teljesíti a kérést) 

Bálint: Na, egy normális ember így írja! 

Kapitor tanárnő: Bele se merek gondolni, hogy mi van, ha nem így írom 

fel! 

 

Kristóf tanár úr: Kinga, szerinted miért hosszabb a nemed várható 

élettartama? 

Kinga: Mert okosabbak vagyunk. 

Bandi: Nem, mert nekik nincs feleségük! 

Kristóf tanár úr: És miért magas a férfiak halálozása? 

Kinga: Prosztata! 
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ECOMENTALITY-HÍREK  

 

 

 

Idén tavasszal, április 20 és 26 között izgalmas eseménynek lesz a házigazdája a 

Károlyi. Az EcoMentality program keretében 12-12 belga és portugál diákot, 

illetve pedagógusaikat látjuk vendégül egy hétre. A vendégek károlyis diákok 

családjainál fognak lakni, hogy jobban megismerhessék egymást, az itteni diákok 

hétköznapjait, ételeit, szokásait. További pozitívuma a vendégségnek, hogy a 

résztvevők végre angoltudasukat is megcsillogtathatják a tantermen kívül is. 

Szeretnénk, hogy a vendégek tartalmas és emlékezetes időt töltsenek el 

Magyarországon, ezért változatos programmal készülünk a fogadásukra. Miután 

az újpesti Városházán köszöntik a résztvevőket, városnézésre, majd parlamenti 

látogatásra invitáljuk őket, egy hétvégi kiránduláson pedig a Dunakanyar 

szépségeit mutatjuk meg nekik. 

Mivel az EcoMentality egy, az EU által támogatott Erasmus+ projekt, ezért a 

környezetvédelemmel és fenntarthatósággal kapcsolatos programok kiemelt 

szerepet kapnak a mobilitás alatt. Ennek jegyében vendégeink ellátogatnak az 

újpesti szennyvíztisztítóba, illetve a rákospalotai hulladék-újrahasznosító telepre, 

ahol angol nyelvű vezetéssel várják őket a szakemberek. A budapesti Állatkertben 

pedig bepillantást nyernek abba a munkába, amely itt zajlik a veszélyeztetett 

állatfajok megmentéséért. 

A programot közös bográcsozással és tánctanulással zárjuk, abban a reményben, 

hogy minden résztvevő új barátságokkal, nagyszerű élményekkel és hasznos 

ismeretekkel gazdagodva tér haza. 

Boér Boglárka tanárnő 
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ECOMENTALITY-HÍREK 

 

Március 31-én ismét HULLADÉKMENTES NAPOT tartott iskolánk 

 

 

Az iskola EcoMentality csapata és a Mozaik munkaközösség ilyekor arra kér 

minden károlyist, hogy ezen a napon ne termeljenek hulladékot az iskolában, és 

lehetőleg az iskola falain kívül sem. Továbbra is azt szeretnénk elérni, hogy a 

gyerekek és családjaik kerüljék a nejlonzacskók és egyszerhasználatos palackok 

használatát. Ehelyett csomagolják a harapnivalót dobozba, (viaszos)vászon 

szalvétába, az innivalót újratölthető kulacsba, valamint kerüljék az előre 

csomagolt nassolni valók vásárlását és fogyasztását, lehetőleg nem csak ezen az 

egy napon, de ezen a napon mindenképpen. Abban bízunk, hogy egyre több 

gyereknek válik szívügyévé a kezdeményezés! 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

JÁTÉK, JÓKEDV, NEVETÉS 🎲🃏 

Aki március végén a második emeleten járt, ezt láthatta, hallhatta. 😁 A 

Társasjáték Klub egyre nagyobb népszerűségnek örven, és kicsiknek, nagyoknak 

egyaránt felhőtlen szórakozást nyújt! 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

Egy portugál, tengerparti iskola 6. c osztályos tanulói lettek a károlyis diákok 

könyvjelző-barátai. Ilyen volt, amikor kibontottuk a csomagot! 

 

⧫ 

30 ÉV 

Alapítványunk, az Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Diákjaiért közhasznú 

szervezet 30. születésnapját ünnepli. Ennyi éve támogatja az intézményben 

folyó oktató-nevelő munkát, diákjaink szabadidős programjait. Köszönjük, ha a 

jövőben is támogatnak bennünket! 

 

          

⧫ 

Legyen HÓÓÓ!!! 

Eplényben, a Sport43 program keretében 7.c és 8.c osztályosaink egy 

különleges napon vehettek részt, ahol a síelés alapjait tanulhatták meg. 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

Iskolánk a Tankerület jóvoltából egy új teqball asztallal gazdagodott. Az 

összecsukható, kültéri sporteszközt az előudvaron állítottuk fel. A napközisek 

örömmel vették birtokba az asztalt. Köszönjük! 

 

⧫ 

A Henkel cég kampányában iskolánk 16 raklapnyi terméket nyert. Együtt 

sikerült, ezért köszönetképpen minden tanulónak összeállítottunk egy-egy 

csomagot. Ha kifogytak a termékek, az üres flakonokat kérjük, hogy juttassák 

vissza az iskolai gyűjtőpontra, hogy egy újabb gyűjtőakcióban is nyerhessünk! 

 

 

⧫ 

A 6.c osztályosok a városligeti műjégpályára látogattak, ahol a 

korcsolyatudásukat felelevenítve egy remek napot töltöttek el. És bár lassan 

tavaszodik, de egy szezonzáró korizás még belefért a 7.b osztályosoknak is! 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

A víz világnapja alkalmából felsős osztályaink az újpesti szennyvíztisztítóba 

látogattak, ahol a víztisztítás fázisait ismerhették meg. 

 

⧫ 

Indul a szezon az iskolai kiskertben 🐝🌱🐜 

A 4.b osztályosok a mai napon vidám hangulatban kezdték meg a kerti 

munkálatokat. 

 

⧫ 

A 7.a osztályosok március végén vonatra ültek, hogy meglátogassák a szolnoki 

reptárat. Gyönyörű tavaszi időben, jó hangulatban telt a szombati napjuk! 
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Január 7-én a Bolyai matematika-csapatversenyen gimnazistáink próbálhatták ki 

magukat és mérhették össze tudásukat. Sikereink:  

A 12. a osztályos Farkas Henriett, Fodor Benedek, Kovács Anikó és Kozma 

Alex 7. helyezést ért el. 

15. helyezett lett: Kondor Balázs, Schubert Mátyás, Szigeti Richárd a 12. a és b 

osztályból. 

Tanáruk: Bálintné Kapitor Anita 

Gratulálunk! 

             

 

A szép és kifejező beszéd fontos dolog. Az iskolai szépkiejtési versenyt díjaztuk! 

5-6.évfolyam: 

1. Telekesi-Czipperer Petra 5.c 

2. Környei Benedek 5.b 

3. György Nina 5.c 

 

7-8. évfolyam: 

1. Páncsity Panna 8.c 

2. Pirositz Márton 7.a 

3. Karasszon Ahmed 7.b és György Péter 7.a 

Gratulálunk! 
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Január elején zajlott az OÁTV német tanulmányi verseny iskolai fordulója. 

Eredmények: 

 

7. évfolyam 

1. Véghelyi György András 7.a  

2. Nagy Balázs 7. a 

3. Nemzecski Júlia 7.a  

 

 

8. évfolyam 

1. Turán-Schnitta Máté 8.c 

2. Kazup Kinga 8.a 

3. Bálint Alex 8.c  

4. Horváth Karolina 8.a 

5. Mező Gábor 8.a 

 

Gratulálunk! 

 

 

 

A kerületi online szavalóversenyen remekeltek tanulóink. Kevés a hely ezeken a 

lapokon felsorolni a gyönyörű eredményeket, de a díjátadás és a nyertesek listája 

megtekinthetők az alábbi linkeken. Szívből gratulálunk! 

http://kig.hu/images/article/15082/szavaloverseny_eredmenyek_2022.pdf 

https://www.facebook.com/ujkk.hu/videos/249058130579472 

 

 

A Bolyai természettudományi verseny február 4-én került megrendezésre. 

Alsósaink is nagy számban indultak! 
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Bolyai Természettudományi Csapatverseny 

Ebben a tanévben újra személyes jelenléttel valósulhatott meg a rangos verseny 

kerületi fordulója. Iskolánkból 26 csapat nevezett, mely közel 100 tanuló 

felkészülését, tehetséggondozását jelentette. Köszönjük a gyerekek aktivitását és 

érdeklődését, a pedagógusok segítségét és a hozzáadott értéket! 

A díjazottak, akik bekerültek az első 6 helyezett közé: 

·         3. helyezés 

„Körtársak”: Guth Ádám, Karasszon Ámer, Nagy-Lugosi László, Schmercz 

Balázs 

Felkészítő: Faragó Erzsébet (3.a) 

·         4. helyezés 

„Köri manók”: Kovács Zsófia, Pintér Nóra, Udvari-Solti Hédi, Zsibrita Patrik 

Felkészítő: Szigeti Zsuzsanna (3.b) 

·         6. helyezés 

„Százszorszépek”: Marton Emma, Gulyás Csenge, Kőhegyi Zsuzsanna, 

Terenyei Zelyke 

Felkészítő: Szigeti Zsuzsanna (3.b) 

·         5. helyezés 

„IQ Betyárok”: Turán-Schnitta András, Pirositz Márton, Szent-Iványi Imre, 

Nagy Balázs 

Felkészítő: Simonné Svéda Enikő (7.a) 

 

 Otthonunk a Kárpát-medence és a Föld 

Első alkalommal hirdetettek meg családoknak szóló fenntarthatósággal 

kapcsolatos versenyt. 50 család vett részt országunkból, ebből 3 család a 

Károlyiból!!! 

„Terraformálók”: Balogh Boglárka, Balogh József, Dr. Balogh Enikő 

„Gyurgyalagok”: Boros Zalán, Boros Tamás, Boros-Hetényi Zsófia 

„Gombóckák”: Tordai Liza, Tordai Katalin, Tordai Dániel 

Nagy öröm a nevezés, a részvétel is. Hatalmas tisztelet a családoknak! 

Reméljük, jövőre buzdíthatnak másokat is. A fenntarthatóság, környezetvédelem 

közös ügyünk! 



 

EREDMÉNYEINK 

Az iskolai versmondó verseny eredményei: 

5-6.évfolyam: 

1. György Nina 5.c 

2. Környei Benedek 5.b és Babcsányi Boglárka 5.a 

3. Telekesi-Czipperer Petra 5.c és Balogh Eszter 5.b 

 

7-8.évfolyam: 

1. Nagy András 8.c 

2. Pirositz Márton 7.a és Turán-Schnitta András 7.a 

3. Varga Dóra 8.b és Krilek Regina 7.a 

 

Gratulálunk! 

 

 

 

A Herman Ottó biológiaversenyen a 7-8. évfolyamos tanulók mérték össze 

tudásukat. 

 

 

Tagozati gyűlésen díjaztuk a tanév legkiválóbb eredményeit, tanulóit! 
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Kerületi rajzverseny 

 

Iskolánk már évek óta helyt ad a komplex kerületi rajzversenynek. Idén a 

járványhelyzetre való tekintettel a versenyzők otthon készítették el alkotásaikat, 

a zsűri helyben értékelte. 8 iskolából 248 versenymunka érkezett. A téma 

korcsoportonként változott, volt kedvenc játék rajza, személyes élményrajz, egy 

könyv bemutatása, természetvédelmi plakát tervezése. A tematika illeszkedett a 

fővárosi versenyhez. 

A zsűri tagjai voltak: Czabán Sára tanügyigazgatási referens, dr. Kriskáné 

Gánóczi Anita az UKK munkatársa, Somos Zsuzsa képzőművész, Kerekes 

György fotós. 

Február 7-től megtekinthetőek iskolánk aulájában. Díjkiosztó az Ifjúsági Házban 

május 23-án egy kiállításmegnyitó keretében. 

Fotók: Kerekes György 

 

1-2. osztály: 

III. Toldi Luca Kincső  2.b 

Felkészítő: Kürtösiné Németh 

Nikoletta 

 

Grafikai különdíj: Hegyi 

Bonifác  2.b 

Felkészítő: Kürtösiné Németh 

Nikoletta 

 

Dicséret: Pfiszter Márton   1.c 

Felkészítő: Géczy Beáta 

 

Dicséret   Matthews Laragh 

Anna  2.b 

Felkészítő: Kürtösiné Németh 

Nikoletta 

 

5-6. osztály: 

III. Kanyó Réka  6.c 

Felkészítő: Tuza Márta 

 

III. Varga Lili   6.c 

Felkészítő: Tuza Márta 

 

Grafikai különdíj: Gergely 

Bernadett  5.b    c 

Felkészítő: Tuza Márta 

 

7-8. osztály: 

I. Dobos Nikolett   7.a 

Felkészítő: Tuza Márta 

 

II. Varga Luca  8.b 

Felkészítő: Tuza Márta 

 

Különdíj: Vizsy Botond   7.c 

Felkészítő: Tuza Márta 

 

Dicséret: Ruttmayer Dániel   7.c 

Felkészítő: Tuza Márta 

 

9-12. osztály: 

I. Kovács Dzsenifer  10.a 

Felkészítő: Péliné Szincsok 

Zsuzsanna 

 

II.Garamszegi Boglárka  9.a 

Felkészítő: Péliné Szincsok 

Zsuzsanna 
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A 11. évfolyam emelt magyarosai nagy sikerrel mutatták be projektmunkáikat. 

Gratulálunk a jövő irodalmárainak! Szép munka volt, LÁNYOK! 

 

 

A kerületi Kazinczy-versenyen tanítványaink szép eredményeket értek el 

Telekesi-Czipperer Petra 5.c osztályos tanulónk 3. helyen, Páncsity Panna 

8.c osztályos tanulónk a 4. helyen végzett. 

Gratulálunk! 

 

 

 

Az Újpesti Árpád Lions Club békeposzter pályázatán Horváth-Tőkés Ádám 

7.b osztályos tanuló alkotása bekerült az országos fordulóba. A mű gy éven 

keresztül a Wanatka Központ Podmaniczky utcai iroda falát fogja díszíteni! 
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Pénzügyi témahét keretében diákjaink pénzügyi kérdésekkel és feladatokkal 

ismerkedtek meg, hogy felnőtt életükben majd sikeresen boldoguljanak e téren. 

A 11. évfolyam pénzügyi szakkörösei pedig magyar pénztörténeti bemutatóval 

zárták a pénzügyi témahetet. 

        

 

A Szűcs Sándor Általános Iskola "Tervezz bankjegyet!" címmel kerületi 

rajzpályázatot írt ki, amit az OTP Fáy András Alapítvány támogatott.  

Iskolánkból tizenhárom 4. 5. és 6. osztályos tanuló pályázott. György Nina 5. c 

osztályos tanuló első, Kanyó Réka 6. c osztályos tanuló harmadik helyezést ért 

el. Megérkeztek iskolánkba a csodaszép jutalmak. 

Gratulálunk a díjazottaknak és valamennyi kis alkotónak! 

 

 

Sportsiker!⛸️🏒 

Krizsanovszki Lili ( korcsolya) és Véghelyi Dóra ( jégkorong) 10.a osztályos 

diákjaink kivívták a lehetőséget, hogy részt vegyenek és képviseljék 

Magyarországot a Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon ( EYOF) 

Finnországban. Büszkék vagyunk rájuk!  
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A kerületi versmondó versenyen Nagy András 8.c osztályos tanulónk 2. helyen 

végzett. Gratulálunk! 

 

 

 

 

A 9. évfolyam diákjai megkapták a laptopokat, amelyeket 12. év végéig 

használhatnak. 
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Ismét indul a papírgyűjtés! 

 

Nagyobb mennyiség esetén ettől eltérő időpont is lehetséges, egyeztetés alapján. 

 

Kérem az osztályokat, hogy a bent összegyűjtött papírt stabilan összekötözve, a 

délutáni időpontokban hozzák le! 

Az összesítésben első helyezést elérő osztályok jutalma egy kirándulónap! 

A bevétel alsóban az osztályoké, felsőben és a gimnáziumban a fele a gyűjtő 

osztályé, másik fele a diákönkormányzaté lesz! 

A papír ára a leadott mennyiségtől függ, ezért fontos, hogy minél többet 

gyűjtsünk! 

Emellett folyamatosan kupakokat, elemeket, mobiltelefonokat, Henkel-termékek 

csomagolását lehet hozni a Zöld szigetre. 

Remélem, sok családot sikerül bevonni a gyűjtésbe, így közösen teszünk a 

környezetünkért, és az osztályokért is! 

 

Köszönjük minden leendő gyűjtő segítségét!  Eredményes munkát kívánok: 

 

Sárkány Anna 

 

47 



 

MOZAIK 

Iskolánk Galériájában a Károlyi állandó fotósa, Kerekes György kiállítását 

tekinthetjük meg április 11-től!  

 
 

 
☺ 
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