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Köszöntő 
 

 

    Ez az év valahogy a szokottnál is nehezebben indult. Nagyon reménykedtünk, 

hogy covidon és háborún túl leszünk már ilyenkor—sajnos azonban még 

mindkettő szedi áldozatait. Biztosan hallottatok arról is, hogy sokan—köztük a 

Károlyi tanárai is— tiltakoztak-tiltakoznak az országban az oktatás nehéz 

helyzete miatt. Nagyon reménykedünk, hogy sikerül valamilyen változást elérni 

értetek, az iskoláért és persze magunkért is.  

Az egész helyzet mintha a szerkesztőség munkájára is rányomta volna a bélyegét, 

mivel most nehezebb volt aktivizálni a munkatársakat. Még nem is tudtam 

toborzót tartani az új ötödik és kilencedik osztályokban, úgyhogy amíg odajutok, 

ezúton is várom az elhivatott jelentkezőket, akik szívesen részt vennének 

maroknyi szerkesztőségünk munkájában. Tehát: írni szeretők, fotóművészek, 

riporterpalánták: keressetek! 

Év eleje van, tehát a megszokott cikkek nem hiányozhatnak: beszámoló az év eleji 

épületcsinosításról, a gólyatáborról, az Ecomentality-programról. Olvashattok 

tanárinterjút Ghira Erzsébet tanárnővel, beszámolókat nyári élményekről, cikket 

minden ünnepek legfélelmetesebbjéről, a Halloweenről, és ennek kapcsán nem 

maradnak el a szörnyű receptek sem! Megkérdeztük 5.-6. évfolyamos diákjainkat 

is, mi a véleményük a várt-rettegett felső tagozatról. Aranyköpésből viszont most 

kissé kevesebb érkezett: kérem tégláimat, sürgősen aktivizálják magukat, nehogy 

elsorvadjon kis lapunk legnépszerűbb rovata! 

Ezennel tehát elindítjuk újságunk hetedik évadát! És bár az őszi szünet, amelyet 

mindenki nagyon várt, három nappal kurtább lett, azért négy egybefüggő napnak 

így is örülhetünk. Nagyon jó pihenést kívánunk mindenkinek, és ennek során ne 

feledjétek kézbe venni a suliújságot is! 
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AKTUÁLIS-ÜNNEPÉLY 

 

NEMZETI ÜNNEPÜNKRE emlékeztünk: az ötödik évfolyam az ünnephez 

kapcsolódó történelmi vetélkedővel, zászlókészítéssel és az újpesti emléktáblánál 

rövid megemlékezéssel tisztelgett 56 hősei előtt. 

 

 A felső tagozat énekkara aulakoncerten emlékezett meg az 1956-os 

forradalomról. 

 

A 6. évfolyamosok a Partizánok című kisfilmet dolgozták fel osztályfőnökeik 

segítségével, majd újpesti sétájukon meglátogatták a kerület emlékhelyeit. 

 

7-12. évfolyamig az ünnepi megemlékezés a 10. B osztály közreműködésével 

történt. Ezután a forradalomhoz és az 50-es évekhez köthető filmet néztek meg 

diákjaink. 
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AKTUÁLIS-A BÖRZE 

Ismét megrendezték a középiskolák börzéjét az Ifjúsági Házban. Standunk 

szeretettel várta az érdeklődő diákokat és szülőket.  

 

Újra telt ház volt a Károlyi előadásán. A bekerülés feltételei mellett az érdeklődők 

megismerhették a két felkért osztályfőnököt, Schmerczné Kormos Nóra tanárnőt 

és Dora István tanár urat. A tájékoztató előadás tartalma megtekinthető 

honlapunkon!   

 

Természetesen saját diákjaink is jártak a börzén: itt éppen 8.c osztályosaink 

ismerkednek továbbtanulási lehetőségeikkel. 
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AKTUÁLIS-HALLOWEEN 

Illik vagy nem illik? 

Avagy mindent a Halloween-ről 
 

Itt van az ősz, itt van újra. Borús idők, hűvös szelek, ködös reggelek. A táj szinte 

festői: Skarlátvörös és napsárga levelek lágyan hullanak az aludni készülő fákról, 

az állatok menedéket keresve rohannak hosszú, pihentető álmukra. Néha-néha a 

nap melege lágyan mosolyog a környezetre, s melengeti a nyárba visszavágyó 

összetört szíveket.  

Gyönyörű, nemde?  

Nos, itt azért más a helyzet. Elrontom mindenki képzelgését pusztán négy szóval: 

sár, eső, megfázás és nemutolsó sorban iskola. Oh igen...hisz nincs is jobb egy 

tipikus orromig sem látok akkora köd van típusú reggelen ébredni, majd fáradtan 

kibotorkálni az ajtón azt tapasztalva, hogy mennyire borzasztóan hideg van 

odakint.  

Az ősz már csak ilyen. El kell dönteni, hogy melyik oldalát szeretnénk látni.  

A Halloween-nek is két oldala van, egy virágzóan vidám és pozitív, és egy annál 

borúsabb, negatív.  

Itt pedig kérem szépen, jön az elgondolkodtató kérdés: Illik, vagy nem illik? 

 

Mindannyian tudhatjuk, hogy a karácsony után a Halloween ünnepe a 

legnépszerűbb (és legköltségesebb) főként az USA-ban.  

Ezen népszerűségéből fakadóan jogosan gondolhatnánk, hogy itt van eme ünnep 

gyökere, azonban ez felettébb sincs így.  

Na de akkor honnan is ered?  

A kelták egyik legszentebb ünnepe a Samhain volt, ami az újév, illetve a sötét és 

hideg évszak kezdetét is jelentette. Hitük szerint ugyanis ezen a napon tért vissza 

a földre azoknak a bűnösöknek a lelke, akik az elmúlt esztendőkben haltak meg, 

és azóta állatok testében léteztek. Megfelelő áldozatok bemutatásával ezen a 

napon engesztelést lehetett szerezni az elhunytaknak, hogy ezáltal átkelhessenek 

a mennyországba.  Úgy hitték, a dimenziók közti kapuk ekkor megrepednek és 

természetfeletti lények lépnek át az élők birodalmába. Az emberek különféle 

jelmezeket öltöttek magukra, tűzgyújtással, felvonulással ünnepeltek. Ezzel 

kívánták távoltartani a holtakat otthonaiktól és családjaiktól.  

Most bátran képzeljük magunkat egy kóbor szellem személyébe. Várjuk, hogy 

hazatérhessünk az utolsó órákról, ám egy meglepetés érkezik: Röpdoga!  

Nos, valahogyan így érezhet szegény lélek is, mikor hirtelen egy lepedőbe burkolt 

hat éves copfos kislánnyal találja magát szemben.  

Amerikába az ír, skót, walesi bevándorlók honosították meg ezeket a 

hagyományokat, 

ahol egyre népszerűbb lett. A médiának és televíziónak, filmeknek és újságoknak 

köszönhetően pedig mára az egész világon elterjedt. 
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AKTUÁLIS- HALLOWEEN 

Mielőtt komolyra fordítanám a szót, hoztam pár érdekességet is ezen ünnepről:  

• Létezik Halloween fóbia (Samhainophobia), ennek lényege az, hogy az 

illető betegesen fél mindentől, ami ehhez a naphoz kapcsolódik.  

• A legendák szerint, ha valaki élő pókot lát Halloween éjszaka, azt egy 

szerette figyeli odaátról. (Ezért se bántsuk a pókokat!)  

 

• Aki Halloween éjszaka kifordított ruhában háromszor körbesétál az 

otthonában, az boszorkányt fog látni. (Vagy az édesanyját, papuccsal a kezében...)  

• Belleville városában megtiltották a 12 éves kor feletti csokigyűjtést. Aki 

megszegi, több ezer dolláros bírságot kaphat.  

 

Sokakban felmerül a gondolat, hogy ezen ünneppel tulajdonképpen az 

ajándékboltosok, jelmezárusok és különféle dekor boltosok járnak jól, ami 

részben igaz is. Manapság elveszettnek találom az ünnep lényegét, sokkal inkább 

fordítjuk az önfeledt szórakozásra energiáinkat. Azonban nem elhanyagolható a 

tény, hogy ezen időszakban igenis megjelenik a halál, és az egyetlen örök dolog 

fogalma: az elmúlás. Természetesen mindenki máshogy dolgozza fel az ehhez 

hasonló eseményeket. Van aki csendesen visszahúzódik, és van aki inkább 

hatalmas bulit rendez. Egyikkel sincsen baj, mindkettő megállja a maga helyét, 

hiszen mindannyian mások vagyunk.  

A kérdésre tehát, vagyis arra, hogy illik vagy nem illik, mindenki saját magában 

keresse a választ. 

 

Kovács Dzsenifer 11.a 
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AKTUÁLIS-HALLOWEEN A SULIBAN 

A 3. b osztályosok angolórán az angolszász hagyományokkal, így a 

Halloweennel is megismerkedtek. Feladványokkal, játékokkal tették színesebbé 

az órát. Hangzavar, zene, nevetés volt az 5.a osztályosok kézműves 

foglalkozással egybekötött Halloween buliján is, ahova az 1.a osztályosokat is 

áthívták. De a 8. a osztályban is tök jók voltak a programok! 
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MI A JÓ A FELSŐ TAGOZATON? 
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                                   Pajerich Anna, 6.c                                                           9 

Melyik a kedvenc 

tantárgyad? 
TESI, TÖRI, valamint matek, 

rajz, angol, nyelvtan, hittan, 

technika, info. 

Mit csinálsz a szünetben? 

Eszek, iszok, beszélgetek az 

osztálytársakkal, lemegyek 

focizni az udvarra, olvasok, 

tanulok.  

Melyik a kedvenc helyed a 

suliban? 

A könyvtár, a saját terem sarka, 

az aula, az udvar-a műfüves 

focipályával, a tornacsarnok, az 

aula, a folyosó.  

Mi a legnehezebb a felső tagozaton? 

Nagyon sokat kell tanulni, 

sok a házi, nehéz a matek, a 

természetismeret és a 

nyelvtan.  

Mi tetszik a legjobban a felső tagozatban?  

Minden! Semmi. Az önállóság-

épületen belül mehetünk, amerre 

akarunk; kimehetünk az udvarra, a 

folyosóra; elengednek egyedül haza; 

a sokféle tanterem, az új órák, a tesi 

és a technika izgalmasabb lett!  



A GÓLYATÁBOR 

 

Gólyatábor 2022 

 
 

A gimnázium megkezdésének fontos eseménye a gólyatábor. 

Iskolánkban is nagy népszerűségnek örvend ez a pár nap. Mi, az idei 

kilencedikesek, segítőinkkel és tanárainkkal vettük be Balatonszárszót. 

Három napon és két éjszakán át tettek minket próbára. 

A szállásra való érkezésünket követően, kissé még félénken, de sikerült 

elosztanunk a szobákat. Első utunk a partra vezetett, ahol felvezették 

nekünk feladatainkat az elkövetkezendő napokra, és bemutatták nekünk 

segítőinket. Természetesen kiharcoltunk egy csobbanást is a Balcsiba. 

😊 Egy kis pihenő után kezdetét vették az ismerkedős feladatok. A két 

osztályfőnök érdekes feladatokkal érkezett a táborba. Az este 

beköszöntével segítőink rögvest takarodót fújtak. Nagy 

meglepetésünkre, az este közepén egy karaoke partiba invitáltak 

minket.  

Másnap reggel egy rendkívül megerőltető tornával indítottuk a napot, 

majd kezdetét vették a csoportos feladatok, jutalmunk pedig egy kis 

medencézés volt. Az éjjel közepén segítőink vicces feladatokkal 

keltettek minket.  

Harmadnap reggelét is tornával indítottuk, ahol segítőink vízibombák 

segítségével biztosították, hogy frissek és üdék maradjunk. Sor került 

egy utolsó strandolásra, majd a tábor végezetéül bemutattuk a csoportos 

munka eredményét. Megtörtént a gólyává avatásunk! 😊  

Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítők és tanárok munkáját ezért 

az élményekben gazdag három napért! 

 

Páncsity Panna és Nagy Natália, 9.a osztály 
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KÉPRIPORT 
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ECOMENTALITY PROJEKT  

Utazás Portugáliába 

2022. október 11-18. között zajlott a nagy utazás Portugáliába, a 2019-ben indult 

Erasmus-Ecomentality program keretében, melyhez iskolánk is csatlakozott.  

Az első napon egy hosszú, de emlékezetes repülőút után megérkeztünk a portoi 

repülőtérre. Egy kisebb buszút után újra találkoztunk azokkal a rég nem látott 

barátainkkal, akiket tavaly mi láttunk vendégül a Károlyiban. Az iskolában 

ebéddel vártak minket hostjaink és tanáraik. A napot egy nagy sétával folytattuk 

Santa Maria da Feira történelmi központjában, ahol megismertünk különböző 

őshonos fákat és növényeket, például azt a fát is, amelyből a parafadugót készítik. 

A nap második részében meglátogattuk a városházát, ahol meghallgattunk egy 

előadást és kaptunk egy kis souvenirt is. A napot az iskolában zártuk, miután 

meghallgattuk a prezentációkat a programban részt vevő három országról. 

A második napot Aveiroban a Salinas (sólepárló) megtekintésével kezdtük. Majd 

elbuszoztunk Ílhavoba, a Marítimo Múzeumba, ahol megismertük a portugál 

tőkehal-halászati szokásokat. Miután itt megebédeltünk, meglátogattuk az Arouca 

Geoparkot. Itt megnéztük a szélkerekeket és egy kisfilmet tekintettünk meg a 

geoparkot „felépítő” kövekről. 

A következő nap elején kertészkedtünk és barkácsoltunk egy kicsit, majd 

elindultunk Quinta da Pacheca-ba. Itt körbevezettek minket a borászatban, a 

tanároknak még egy kis kostolót is adtak a híres portói borból. A túra közben 

természetesen egy-két szőlőszemet is megkóstoltunk.  

Pénteken meglátogattuk Portoban a Water Pavillion-t, majd egy gyönyörű 

parkban ebédeltünk, a Jardins de Serralves-ben. A délutánt Portoban töltöttük 

souvenirvásárlással és a város felfedezésével. 

Az ötödik nap, amelyet az óceánparton töltöttünk, a személyes kedvencem volt! 

Egy kis meglepetéssel készültek számunkra a portugál diákok és tanárok: 

betekinthettünk a szörfösök világába. Kezdő szörfös leckéket vehettünk és 

élesben is kipróbálhattuk a hullámlovaglást. A délután folyamán pedig 

megtisztítottuk a partot és szemetet szedtünk. 

A vasárnapot a hostjaink családjával töltöttük. Volt, aki Portoba ment és volt, aki 

a parton töltötte a napot. 

Hétfő volt az utolsó teljes napunk együtt. Először videókat készítettünk a portugál 

utazásunkról és összesítettük az Erasmus program emlékezetes eseményeit, 

utazásait. Este pedig búcsúpartit rendeztek számunkra, és isteni vacsorával vártak 

minket vissza az iskolába.  

Kedden reggel végleg el kellett köszönnünk a program alatt megismert portugál 

és belga barátainktól és felszálltunk a hazainduló gépre. 

Ez az Erasmus program egy életre szóló élményt volt és mindenki nevében 

mondhatom, hogy felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk! 
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KÉPRIPORT 
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TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS-PAKS 

Az energia magjában? 
 

Ez itt a Paksi atomerőmű titkos szemszöge!  

 

Igaz, annyira még sem mondható titkosnak, most, hogy majdnem négy tucatnyi 

ember indult neki az útnak...  

 

Volt, ki civilben képes volt magának az atomerőműnek áramot termelni 

bringázással, meglestünk egy hideg szerkezetet, melynek ködös csíkjai az Alfa és 

Béta sugarakat volt képes láthatóvá tenni. A komolyabb része a látogatásnak a 

zajos üzemi területre barangolás volt, (még kedves füldugókat is kaptunk), ahol 

megannyi forróan forgó turbina zengte az acélos oszlopokat, furcsamód mint egy 

klassz mélynyomó egy igazi koncerten!  

 

Mielőtt hosszú időre hazaballagnánk a hétvégére, ez a kaland megért egy korán 

kelést és hosszú utazást az ország (csak majdnem ;-D) közepére. Köszönjük 

szépen a kirándulást tanárainknak, Schmerczné Kormos Nórának és Harmatiné 

Kamocsai Anikónak!  

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vass Viktória Boglárka a 11. a 
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ÍGY ÍRTOK TI! 

 

 

 

Véget ért a nyár, 

Az éjszaka is nyúlik már. 

Hamarabb szökik fel a Hold, 

Sárgul minden lomb. 

 

A zöldet elnyomja a piros, a sárga, 

S a Nap útját egyre gyorsabban járja. 

Változik az idő, hűvösebbek a szelek 

A levegőben meglátszik már a 

lehellet. 

 

Lassan előkerül a vastagabb kabát, a 

sapka, 

Hiszen fázik már az emberek nagyja. 

A fűtés és a gáz túl drága, 

Leesik a vércukrunk, ha megjön a 

számla. 

 

 

 

 

Sebaj, van takarónk a szekrényben, 

Én hoznék párnát is, mindenki 

helyében. 

Az osztálytermek legyenek 

kényelmesek 

Hiszen sokáig lesznek előttünk a 

jegyzetek. 

 

Hosszú szünet nélkül is gyorsan 

elrepül az ősz, 

Most is a lusta veszít, és a szorgos 

győz. 

Sietve hullanak majd le a levelek, 

Csak azoknak lassú, akik a hidegtől 

remegnek. 

 

Az iskola jól indult, 

A többség már kivirult. 

Találkoztunk ismét, 

Szép lesz ez a tanév.

 

 

Végh Zsófia, 10.b 
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KÁROLYI GALÉRIA  

A Magyar Diáksport Napja tiszteletére került sor iskolánkban az UTE és az 

Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborban készült művészeti 

alkotások kiállítására, nyári hangulatképek felidézésére, az Ute Taekwondo 

csoportjának, valamint a Bozsik program keretében működő utánpótlás 

labdarúgó csapat bemutatójára. Vendégünk volt Tamás Ilona a tankerület 

igazgatója, valamint Trakperger Árpád, a tábor szervezője és vezetője. 
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KÁROLYI GALÉRIA 

A Magyar festészet napjának előestéjén nyílt meg a Károlyi Galériában a 

Colosseum művészeti csoport kiállítása. Tizenhét festőművész hozta el 

alkotásait. A tárlat november 11-ig látogatható. Fotók: Kerekes György 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 

                               

Interjú Ghiráné Jónás Erzsébettel 

 

Az ország mely területén született, és nevelkedett? 

-Budapesten születtem, és ott is nevelkedtem. 

 

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

-Nem. A lehetőségeim határolták be, hogy merre indulok majd. 

 

Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke? 

-Egy országos diákolimpián dobtam életem első kosarát, úgy, hogy hetedik 

osztályosokkal játszottam miközben én még csak negyedikes voltam. A csapatunk 

dobogós helyezett lett! 

 

Van gyermeke vagy testvére? 

-Igen, három gyermekem van, és már három unokám is! 

 

Mikor és hogyan került a Károlyi gimnáziumba? 

-Megüresedett álláshelyre kerültem ide, előtte a Bródyban tanítottam. 

 

Milyen tantárgyakat tanít a suliban, és miért ezeket választotta annak idején? 

-Csak testnevelést tanítok. A szüleim is testnevelők voltak, és már kiskoromban 

is rendszeresen sportoltam—így adott volt, hogy én is ebbe irányba megyek 

tovább. 

 

Ha nem pedagógus lenne, akkor most mely szakmát vagy szakmákat választaná 

szívesen? 

-Olyan területen dolgoznék, ahol a nyelvtudást lehet hasznosítani. 

 

Mit szeret és mit nem szeret a tanításban? 

-Az új csoportokat és kihívásokat nagyon szeretem benne. A munkával járó zaj 

viszont a hatodik órára nagyon elfáraszt. 

 

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

-Alsóban voltam osztályfőnök és elmentünk osztálykirándulásra. Amikor a 

gyerekek rosszalkodtak és mások megkérdezték, honnan jöttünk, mindig más 

iskolát mondtunk! 
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A TANÁR IS EMBER! (?) 

 

Hogyan nézne ki egy tökéletes napja? 

-Mivel a pihenés nekem is fontos, kirándulással vagy sporttal, elsősorban 

biciklizéssel töltődnék fel. 

 

Mi volt élete eddig a legjobb nyaralása? 

-Mikor a családdal elmentünk külföldre tutajozni, Szlovákia és Lengyelország 

határába. 

 

Mire nem sajnálja az időt? 

-Olvasásra, kézimunkára és zenehallgatásra. 

 

Ki a kedvenc írója, könyve?  

-Kurt Vonnegut a kedvenc íróm, nagyon szeretem a könyveit. Azok közül is a 

kedvencem talán az Ötös számú vágóhíd. 

 

Van-e a kedvenc zeneszerzője, együttese, mai zenekara, zenésze, filmje? 

-A zeneszerzők közül Beethovent szeretem nagyon. A filmeket illetően mindig 

más a kedvenc, ahogy telnek az évek. Fiatalkoromban nagy hatással volt rám a 

Tűzszekerek című film, többször is megnéztem. Mostanában két olyan filmet 

láttam, ami emlékezetes volt számomra: Az utolsó éjszaka Párizsban és a 

Szembesítés című alkotások.  

 

Gyűjtött életében valamit? 

-Telefonkártyát gyűjtöttem!  

 

Mivel szereti szabadidejét a legszívesebben tölteni? 

-Utazni és kirándulni nagyon szeretek. 

 

Van olyan álma, ami nem valósult meg? 

-Igen, van… 

 

Mit üzen a diákoknak? 

-Használjátok ki a tanulási lehetőségeket, és pihenjetek sokat! 

 

 

 

Rosengart Gabriella 10.b 
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Dolgozat-szürreál (Maierné Debreczeni Kinga tanárnő gyűjtése):  

 

Emberi rasszok: negropid, nidrid, neangre, negroid, sárgás-fehér, 

ausztrolopid, vanno-ausztralid, afrikoid, embruid, wandero-ausztralid, 

rasszid, russzid 

 

Új állatfajok: jámborszarvas, rémszarvasmarha, énekes babóca 

 

Egyebek: -a talaj felső ehető rétege a humusz 

               - a vulkánból kifolyik a forró láma 

               - a zöld szemesostoros szemfogával érzékeli a fényt, és 

fénnyel táplálkozik 

               - a vírus azért nem élőlény, mert nem tud vécézni. 

 

Órai őrületek:  

 

(Virágkeringő, szalagavató dalválasztás) 

Barni: Ez olyan hívásvárakoztató. Jelenleg nincs elérhető 

munkatársunk… 

 

Szabó Kristóf tanár úr: Ki lesz bent a szóbeli töri érettségin…? 

Barni: Anyukám bejöhet? 

 

Kapitor tanárnő: Kinek változtak meg a továbbtanulási szándékai a 

nyáron? Albert? 

Albert: Nekem nem változott, eddig se tudtam, és most sem tudom. 

 
Kapitor tanárnő: Ha van a háromszögnek magasságtétele, akkor… 

Kartal: Akkor van mélységtétele is! 

 

Anna néni: Balázs beteg? Tegnap még láttam dohányozni az iskola 

előtt! 

Ádám: Pont ezért, a tüdőgondozóban van! 
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HAHOTA 

Kati néni: Van-e még valakinek étkezési… 

Ádám: Étkezési rendellenessége? Igen, Barninak, nem eszik zöldséget 

pusztán vallási okokból! 

Kartal: Milyen vallás az, ahol nem ehet zöldséget? 

Valaki: Húsimádó! 

 

Anna néni: … ez a reflex kialakul, persze csak akkor, ha otthon vannak 

a toronyban, vagyis nem ájultál el. 

 

(Történelem óra közepén) 

Bandi: Hogy kell kaját adni a tehénnek? 

 

(Emelt matek) 

Mindenki: Ez hogy lett kilenc ”X” a harmadikon? 

Barni: X-szer X-szer X! 

Mindenki: De a kilenc? 

Barni: Hát, egyszer háromszor öt, az kilenc! 

 

Klára néni: Mindjárt ide ültetjük Albert mellé Virágot, hogy 

megnevelje! 

Albert: Muszáj? 

 

Klára néni: Múlt héten voltam szemorvosnál, és a főorvos asszony 

megállapította, hogy nem romlott a látásom. Úgyhogy most is látom, 

hogy a telefont nyomkodjátok!  

 

Anna néni: Szóval a mesterséges intelligencia olyan, mintha 

megépítenék egy autót, sorsára hagynám, és magától elindulna? 

Ádám: Nem, az a transformers! 

 

Kati néni: Kié ez a pici lányos esernyő? 

Barni: Dominiké! 
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Albert: Anna néni, ha én fizetek az edzésért, akkor veszem a 

fáradtságot? 

 

(Emelt matek, térgeometria, a fiúk játszanak a műanyag testekkel.) 

Kapitor tanárnő: Hány évesek vagytok? 

Zsiga: Tizennyolc! 

Kapitor tanárnő: Minimum osztva hárommal! 

Patrik: Vagyis hét! 

 

(Akupunktúra) 

Kapitor tanárnő: Egy csomó akupunktúrás pont van a fülben. 

Szabi: Az én fülemet hagyják békén! 

Zsiga: Hú, belőled jó tata lesz! Úgy morogsz, mint a nagypapám! 

 

Kristóf tanár úr: Nagyon első hét első óra van még nekem. 

Valaki: De tanár úr ez a harmadik óra... 

 

Kristóf tanár úr megpróbálja bekapcsolni a gépet. 

10 perc múlva... 

Kristóf tanár úr: Miért nem kapcsol be ez az izé? 

Valaki: Áram alá kéne helyezni! 

 

Kristóf tanár úr: Én tíz napig nem leszek ebben az országban! 

Osztály: De ugye visszajön hozzánk? 

Kristóf tanár úr: Hozzátok? Biztos, hogy nem! 

 

Kristóf tanár úr elkezd furán nevetgélni, mindenki felkapja a fejét. 

Tanár úr: Na így szoktam nevetni mikor a dolgozataitokat javítom! 

 

Kristóf tanár úr: Hmm mikor is írjuk a dolgozatot nem is tudom... 

Nina halkan: Jövő héten, tanár úr? 

Kristóf tanár úr: Ne adj ötleteket.... amúgy nem is rossz ötlet! 
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Kristóf tanár úr meglátja az egyikünk iskola táskáját: Úristen, ti ennyi 

könyvvel jártok iskolába? 

Valaki: Az csak a pénteki. 

 

Barchobázunk osztályfőnökin.  

Zétény: Gondoltam valamire.  

Az osztály húsz perc után, mivel már minden szóba jöhető madárfajt 

felsorolt: Szabad a gazda! 

Zétény: Turulsólyom! 🤣 

 

Kapitor tanárnő (kémia felelés alatt): Milyen színű a lakmuszpapír 

lúgos kémhatású oldatban? 

Dani: Szép! 

 

A szó: BOKROT. 

Tanárnő: Mi a szótő? 

Dóri: Cserje! 

 
Kérdés: Mi a hágó neve, ahol a magyarok bevonultak a Kárpát-

medencébe? 
Nóri: Karthagó! 

 
Koppány Kinga, 9.b 
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Az Egri vár történelme 

  

 A Bükk-vidék központi részének déli lábánál fekszik az egyik legnagyobb történelmi 

múlttal rendelkező erődítmény az Egri vár, ami Eger városának szívében található.  

 Az Egri vár történelmének kezdete Szent 
István uralkodásáig nyúlik vissza, aki itt 
alapította meg az első püspökséget. Ezen 
településen az államalapítás idején, csak egy 
székesegyház, egy egyszerű palota és egy 
körkápolna állt, amelyet egy kis település vett 
körbe. Az idő előrehaladtával elkezdték 
fejleszteni e stratégiailag is fontos települést.  A 
11. században Szent László parancsára egy új 
román stílusú székesegyházat építettek. A hely fontossága abban is megmutatkozik, hogy 
1204-ben Imre királyt (III. Béla fiát) az egri székesegyházba temették el. A tatárjárás során a 
székesegyházat lerombolták a mongolok, a 
várost kifosztották az embereket pedig 
megölték. A 13. században Lampert püspök 
kezdeményezte, a katedrális helyre állítását és 
kibővítését.  Kezdetben újjáépítették a püspöki 
várat, majd lakótornyokkal és szentélyekkel 
egészítették ki. A 14. században a vár 
északnyugati sarkát két toronnyal bővítette ki. A 
területen újabb palotákat emeltek majd azt az 
előtte elterülő kis várossal együtt egy hosszú 
várfallal vették körbe.  A 15. században dúló 
polgárháború során a vár megsérült, azonban a 
károkat hamar kijavították. Mátyás király uralkodása alatt átalakították és kibővítették egy 
késő gótikus stílusban épült szentéllyel is.  A várat az építkezések során modernizáltak, a 
korszerűsítésre különösen nagy hangsúlyt fektettek a mohácsi csata után. 1541-ben Buda 
elesése után, Perényi Péter koronaőr ostrom 
alá vette a várat, azonban a harc során az 
építményben tűz ütött ki. A székesegyház és a 
palota tetőzete illetve a vár mellett fekvő 
házak a tűzvész martalékává váltak. Az 
építmények helyre állíttatására Perényi 
hadnagya, Varkoch Tamás építőművészt kérte 
fel. 1548-ben Perényi Péter visszaadta a várat 
Ferdinánd királynak, aki a Dobó Istvánt 
nevezte ki az erődítmény élére.  Dobó István 
rögtön 
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neki állt a tűzvész általi károk helyreállításhoz.  1552-re a török támadásokra a vár újjáépítése 

befejeződött, így az építményt védő katonák eredményesen 

szállhattak szemben Szulejmán többszörösen túlerőben lévő 

seregével.  A magyarok számára mindennél fontosabb volt, 

hogy megállítsák a törököket, ugyanis ha elfoglalták volna 

Eger városát is, akkor a Magyar Királyság elbukott volna. A 

hatalmas túlerő miatt szinte lehetetlennek tűnt, hogy a csata 

győzelemmel záruljon. Azonban a több ezer lelkes katonának 

és leleményes asszonyoknak köszönhetően a vár és ezzel 

együtt az ország is megmenekült. A csatatéren történtekről 

a kor költője, Tinódi Lantos Sebestyén versbe foglalva 

számolt be. Így nem csak a Magyar Királyság, hanem egész 

Európa értesült e nagy horderejű hírről.  Az ostrom után 

megkezdték a helyreállítást Ottavio Baldigara tervei alapján, ami csak részben valósult meg. 

1596-ban egy újabb támadás során török kézre került a vár. Az építmény hatalmas károkat 

szenvedett, több bástya is megrongálódott, amit csak évtizedekkel később kezdtek el 

felújítani.  1687-ben végleg visszaszerezték a magyarok a várat, ami az akkori korhoz képest 

nagyon gyenge védelmi rendszerrel rendelkezett. 

1702-ben lebontották a külső várfalat. A 

történelemben a Rákóczi-szabadságharc és az azt 

követő kuruc támadások során volt jelentősége. 1783-

ban a katonák kiköltöztek a várból ezért a püspök 

elrendelte a bástyák a paloták és a székesegyház 

lebontását is. A pusztításnak Pyrker János László érsek 

vetett véget, aki először ismert rá a vár történelmi 

jelentőségérre. 

 Az első régészeti feltárásokra azonban csak a 19. században került sor. Az 1920 és 1980 

között feltárták az egész vár területét majd elkezdték rekonstruálni az érdeklődők számára. 

Napjainkban bárki megnézheti a várat és az építmény történelméről szóló múzeumot Egerben.  
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Nyaralási élményem – Barcelona 

 

A nyáron Spanyolország második legnagyobb városában, Katalónia fővárosában, 

Barcelonában töltöttünk pár napot. A város turisztikailag az egyik leglátogatottabb hely 

a világon, de ez nem is csoda, hiszen a gyönyörű tengerpartja mellett a kulturális, 

művészeti és történelmi nevezetességek sorát is látni lehet itt. A várost az 1888-as, az 

1929-es világkiállítás, az 1992-es olimpia és természetesen Antoni Gaudi munkássága 

tette ilyen híressé. A felsorolhatatlanul sok látnivaló közül párat kiragadnék. 

Itt található a több mint 140 épülő 

Sagrada Família bazilika. Elkészülte után 

172,5 méteres magasságával a világ 

legmagasabb temploma lesz. A tervek 

szerint 2026-ra, Gaudí halálának 100. 

évfordulójára fejezik be az építését, majd 

a teljes kialakítást 2032-re érik el. 

Azonban nem csak a mérete, de a külső 

homlokzatának részletes 

kidolgozottsága, és a fények játékával 

színezett belseje is különlegessé teszi ezt 

a nagyszerű épületet, mely Gaudi 

életművének csúcspontja. 
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A város másik híres templomát a gótikus 

negyedben találjuk, a több mint 700 éves, 

lenyűgöző Barcelonai katedrálist. Eredeti 

nevén Szent Eulália Katedrálisa, aki a város 

egyik védőszentje. És ki is volt a katedrális 

védőszentje? Eulália egy idejekorán 

öntudatra ébredt katalán tinédzser a IV. 

században élt. 13 éves lett, mikor 

megelégelte, hogy körülötte lévő összes 

keresztény embert módszeresen megölik 

(Diocletianus féle keresztényüldözés), ezért 

összeszedte összes bátorságát és kiállt 

Hispánia kormányzója elé (aki történetesen 

a császár unokaöccse volt), és megmondta 

neki: Azonnal hagyja abba ezt az Istennek nem tetsző 

tevékenységet, mert különben… A kormányzó meg sem várta 

a mondat befejezését, megkérdezte a kishölgytől, hogy ugyan 

hány éves? Ő megválaszolta, hogy 13, amire az a válasz 

érkezett, hogy akkor 13 féleképpen fogunk megkínozni. 

Keresztre feszítették, forró olajba mártották, megostorozták, 

szöges hordóban gurították … és a végén lefejezzék. 303-ban 

mártírhalált halt. Azóta is Katalónia és Barcelona védőszentje. 

A templom monumentális méretei, gótikus stílusa is 

lenyűgözik a turistát. A mellé épített a gótikus kerengőben, egy 

apró tavacska díszeleg. A víz pedig otthont ad 13 jóvágású 

libának. Fehér tolluk utalás Szt. Eulália szeplőtelen életére, számuk pedig az életkorra, 

amikor elnyerte a mártíromságát.  

 

 

Ha nem szeretjük annyira a templomokat, akkor 

megcsodálhatjuk Barcelona parkjait is. Egy 2022-es 

turisztikai felmérés alapján a világ 10 legszebb városi 

parkja közük 2 is itt található: a Güell park, illetve a 

Ciutadella park. Az előbbi Gaudi munkássága, míg az 

utóbbi az 1929-es világkiállításra épült, szépült meg. 
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A városban található gyönyörű Montjüic hegyre többféleképpen lehet feljutni, tengeri 

kikötő feletti libegővel, vagy egy másik kabinos libegővel, vagy akár fel is sétálhatunk 

a Jardi botanikus kerten keresztül. 
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A spanyol építészet kedvelőinek kihagyhatatlan látványossága a Poble Espanyol. Az 

1929-es barcelonai nemzetközi kiállításra épült, azzal a céllal, hogy a spanyol építészetet 

és kultúrát képviselje. A 49.000 m² alapterületű, faluként kialakított múzeumban 

Spanyolország különböző tájainak építészeti hagyományait mutatják be 117 épületen, 

utcákon és tereken keresztül. Kialakítása előtt a tervezők 1600 spanyol várost kerestek 

fel, hogy a jellegzetes építészeti stílusokat összegyűjtsék. 

Ettől nem messze található a Katalóniai Nemzeti Művészeti Múzeum, melynek 

vízesései, illetve az előtte elterülő szökőkutja fantasztikusan nagy élményt nyújt. 

Esténként gyönyörű, mindenkit elkápráztató víz-, szín- és hangjátékban lehet része a 

látogatóknak. A táncoló, zenélő szökőkutak a zene ütemére változtatják színeiket és 

formáikat. A zene a klasszikustól (Verdi, Strauss, Mozart) a modern, kortárs zenéig 

terjed. A fantasztikus látvány ráadásul ingyenes, így ez egy olyan látnivaló 

Barcelonában, amit nem szabad kihagyni.  

 
 

Művészeti látnivalók sokasága is megtalálható a városban, hiszen egy ideig itt élt és 

alkotott Pablo Picasso, melynek múzeuma is van. A modern és kortárs művészetek egyik 

híres múzeuma a Moco Múzeum.  

Itt található Európa legnagyobb akváriuma, illetve hajózási múzeuma is. Gyönyörű az 

állatkert, és a Tibidabo hegyen, a vidámparkban levő Hotel Krüeger-ben még én is 

megijedtem. Végre egy tényleg realisztikus, ijesztő, rémisztő szellemkastély. 

A különleges ételek kedvelőit sem éri csalódás: tortilla, paella, különféle tapasok, 

gazpacho és sok-sok különleges tengeri herkentyű. A 

churros - egy sült fánktészta, amit csokoládéba mártva 

fogyasztják - az egyik kedvencem lett. 

Bár Barcelona a felszínen a legszebb, de lenyűgöző a 

közlekedési hálózata is, mely 12 metró vonalból (198 

állomás), a város alatt átmenő gyorsvasút hálózatból és 

számos buszjáratból áll. Még sorolhatnám a 

látványosságokat, de összességében elmondható, hogy 

turistaként Barcelonában mindenki megtalálja a neki való kedvenc időtöltést. 

Péterfi Viktória, 10.b 
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HALLOWEENI TIRAMISU 
Hozzávalók:  

- 25dkg mascarpone 

- 2dl habtejszín  

- kb. 30db babapiskóta 

- kakaópor 

- 2-3 evőkanál porcukor 

- 10g vaníliás cukor 

- 2dl kávé 

- rum aroma 

- olvasztott csokoládé 

 

Elkészítése: 
1. Felverjük a tejszínt. Egy másik tálban a mascarponét, a porcukrot és a vaníliás cukrot 

összekeverjük, majd hozzáadjuk a tejszínt is. 

2. Egy bögrébe öntjük a kávét és rum aromát teszünk hozzá, ízlés szerint. Belemártjuk a 

babapiskótákat az italba, majd egy jénai tál aljába elkezdjük kirakni. Ha végigértünk egy sorral, 

rákenjük a tejszínes mascarponés krémünk felét és folytatjuk a rétegezést.  

3. Végezetül a krém tetejét megszórjuk kakaóporral, díszítésként pár babapiskótára olvasztott 

csokoládéval keresztet rajzolunk, majd beleszúrjuk a tiramisuba.  

Tóth Dóra 

12./A 
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FALJUNK! 

 
SZÖRNYECSKÉS POHÁRDESSZERT 

 

 

Hozzávalók: 

● 1 tasak Vaníliás pudingpor 

● 5dl Tej 

● 10dkg cukor 

● 20dkg porcukor 

● 12dkg Mascarpone 

● 25dkg túró 

● 5dkg tejföl 

● 1 tasak vaníliás cukor 

● 20 dkg sárgabarck lekvár 

● 8db fehér pillecukor 

● Csokoládés dekortoll 

● 16db dekor cukorszem 

 

Elkészítés: 

1) A pudingporból, a tejből és a cukorból hagyományos módon pudingot 

főzünk. Amikor elkészült, lehúzzuk a tűzről, lefedjük frissentartó fóliával, 

és hagyjuk kihűlni. Ezután habverővel hozzákeverjük a mascarponét. 

2) A túrót áttörjük, majd összekeverjük a tejföllel, a porcukorral és a vaníliás 

cukorral. 

3) 4 desszertes pohár aljában szétosztjuk a pudingos krémet, rákanalazzuk a 

túrókrémet, majd elosztjuk a tetejükön a baracklekvárt is. 

4) A pillecukorra ráragasztjuk a szemeket dekor tollal, illetve rajzoljunk a 

szörnyeknek dekor tollal szájat is. A szörnyeket a pohárdesszertek 

tetejére ültetjük. 

                              Jó étvágyat! 

Gál Olivér, 10.b 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

 
Könyvtári világhónap beszámoló 

 

Játék a könyvtárban az iskolai könyvtárak világhónapja alkalmából 

 

Hatalmas érdeklődés mellett zajlott az idei könyvtári teadélután. Játszani vágyó 

ötödikesek és hatodikosok töltötték meg a könyvtárat. 

Az ezévi iskolai könyvtárak világhónapi mottója ez: „Olvasással a világbékéért, 

a harmóniáért.” 

A délután kezdetén elmélkedtünk egy kicsit, hogy milyen fontos is az, hogy béke, 

nyugalom, harmónia vegyen körül minket. Rövidfilmet néztünk arról, hogy miért 

fontosak a könyvtárak, miért mondjuk azt: a könyvtár a béke szigete. 

Majd kezdetét vette a játék. A könyvtárra jellemző csoportokat (szótárak, versek, 

stb. csapata) alkottak a gyerekek, és így versenyeztek a Polcfoglaló játékban. 

Amelyik csapat több és gyorsabb helyes választ adott, az győzött. Majd a Ki 

vagyok én? játék következett. Miután kitalálták, hogy kik is ők, meg kellett 

keresniük a párjukat. Pl.: Malacka – Micimackó, Ablak – zsiráf, Csukás István – 

Süsü, stb. A következő feladat: versírás másképpen. Békéről szóló versek 

összekevert sorait kellett saját verssé összeállítani. Két „új” vers is született. A 

délután végén galambokat készítettek és darvakat origamiztak, ahol már Hajni 

néni és Rita néni is bekapcsolódott a játékba. 

 

Volt finom gyümölcstea és édes nyeremény a résztvevőknek. Idén ismét 

tartalmasan, önfeledt játékkal telt a hagyományos októberi könyvtári délután. 

 

Köszönet minden szervezőnek, résztvevőnek! 

Farkas Andrea néni 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 

SZÍNEZD ÚJRA! 

Hatékony és kreatív szülők, tanárok és diákok tették széppé tantermeinket. 

Köszönjük! 

                

⧫ 

A tanári kar év elején csapatépítő kiránduláson járt! 

 

⧫ 

A hatodik évfolyam Ópusztaszeren tett tanulmányi kiránduláson hangolódott rá 

az új tanévre. 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

 

Sulira hangolódó közös táncot szervezett Várhalmi Márta tanárnő. Minden 

szerdán várjuk a táncoslábú kicsiket és nagyokat! 

 

⧫ 

A Budapesti Klasszikus Film Maraton keretén belül a 9.b osztály az Uránia 

Nemzeti Filmszínházba látogatott, ahol a Hyppolit, a lakáj című filmet nézték 

meg. A hatodik évfolyam sem maradt ki: a KLASSZ program keretében a 6.a az 

Égigérő fű című filmet, a 6.b Az erdő kapitányát nézte meg a filmszínház 

mesébe illő kulisszái között. A 8. a osztály pedig egy mozitörténeti kuriózumot 

nézett meg! 
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ZALJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

Hogyan legyünk jó gazdik? Milyen a felelős állattartás? 

A 7.b osztályosok a Rex állatmenhelyre látogattak. 

 

 

⧫ 

Bringázz suliba! 

A hűvös idő ellenére a rollerrel és biciklivel érkezőket kis meglepetéssel 

fogadták a 8.a osztályosok az autómentes napon. 

 

⧫ 

Tűzriadó gyakorlatot tartottunk az őszi napsütésben. 

 

35 



 

ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET!  

A környezettudatosságot minél hamarabb el kell kezdeni. ♻️ 

Az 1.a és az 5.a osztály közösen vett részt a Nemzetközi Hulladékgyűjtő Napon 

a káposztásmegyeri közösségi házban, ahol együtt vetélkedtek, társasjátékoztak, 

kézműveskedtek az újrahasznosítás jegyében. 

 

⧫ 

Egy hűvös őszi napon csatakiáltástól volt hangos a Farkaserdő, ahol az ötödik 

évfolyam számháborúzott. 

 

⧫ 

A 8.c osztályosok vállalták, hogy Baranyai Orsolya tanárnő segítségével a 

szelektív gyűjtésről tartanak ismertetőt az ötödik évfolyamosoknak. 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

Meglepetés-mese az alsósoknak 

A népmese napja alkalmából felsősök olvastak fel az alsósoknak egy-egy 

népmesét. Az ünneplés egy izgalmas mesevetélkedővel folytatódott a 

Kincskereső könyvtárban. 

A programot Buday Vera, Kuhmann Emese, Gulyás-Macsi Eszter és Örményiné 

Farkas Andrea tanárnők szervezték. 

 

⧫ 

Alsó tagozatosaink hangversenyteremmé varázsolták az aulát...a zene 

világnapjára készítettek műsort! A felső tagozatos zeneszerető diákok is 

megemlékeztek Aranyosi Lóránt tanár úr szervezésében. 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

Kisfilm készült az UTE nyári táborának vidám pillanatairól és a pénteki 

kiállításmegnyitóról. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Opf58sZOsc 

 

⧫ 

Egybehangzó szavazással az új diákpolgármester: Szellák Daniella 11.B 

osztályos tanuló! Gratulálunk és sok sikert a munkájához! 

 

⧫ 

Az Országos Kéktúra Napján gimnazistáink Sárkány Anna tanárnő vezetésével 

bevették a Börzsönyt. 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

Napsütés, őszi erdő - minden adott volt egy jó kiránduláshoz. 

Az 5.b osztályosok családi túrán vettek részt osztályfőnökükkel, Farkasné 

Balog Évával, a Börzsönyben, Nagymaros-Zebegény távon. 

 

⧫ 

Játék és tanulás...fizika projektdélutánon vettek részt gimnazistáink 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

Amikor egy program olyan népszerűvé válik, hogy régi és jelenlegi 

tanítványaink egyaránt eljönnek rá, az igazi siker. Több teremben folyt a játék a 

pénteki társasjáték-délutánon!  

        

       

⧫ 

Hogyan lehetne zöldebb, fenntarthatóbb az iskola?  

Az 5.a osztályosok egy pályázatra elkészítették terveiket, ami az osztálytermük 

dekorációja is lett. 
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

Hogyan lehet a képzőművészetet közel hozni a diákokhoz? Például egy 

flashmobbal, ahol együtt festenek kicsik és nagyok!  

https://www.youtube.com/watch?v=7gJO_JJHzUY 

 

⧫ 

Még szeptember elején lezajlottak az osztálykirándulások is. A 12. osztályok 

utoljára töltötték együtt ilyen kirándulás keretében a három napot középiskolás 

éveikben.  
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ZAJLIK AZ (ISKOLAI) ÉLET! 

A múzeumi nap szokás szerint az őszi biológiaérettségi napján, október 20-án zajlott. Ennek 

keretében a délelőttöt az ötödik évfolyam a Természettudományi Múzeumban töltötte. A 7. b 

osztályosok az új Néprajzi Múzeum interaktív kiállításán jártak. A Pénzmúzeum interaktív 

programján vett részt a 12. B osztály. A 9. évfolyamosok iskolánk névadójának, Károlyi 

Istvánnak egykori lakóhelyére, Fótra látogattak. A Fóti Római Katolikus Templomban 

koszorúztak és a kastélyt is megtekintették. A 8. c osztályosok a Kiscelli Múzeumban jártak, 

ahol Budapest 18-21. századi történelmével ismerkedtek meg. A 10. évfolyam diákjai pedig a 

Parlamentben voltak. Az újpesti városházán Déri Tibor polgármester és Szöllősy Marianne 

helytörténész fogadta hatodikosainkat, akik beülhettek az ülésterembe és előadást 

hallgathattak meg Újpestről. 
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EREDMÉNYEINK 

Sportsikerek! 🥇 

Pajerich Anna 6.c osztályos tanuló országos bajnokságot nyert judoban. 

Szabó Melissza 8.c osztályos tanulónkat pedig a hónap játékosának választotta 

az MTK. 

Gratulálunk, lányok! 

   
 
 

 
NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK!  

Óriási siker született a Bolyai matematika-csapatversenyen. 

Alsós csapataink közül 5 csapat végzett az első 10 helyen, és közülük három pedig bekerült az 

országos döntőbe!  

 
1. helyezett lett: 

A 3.b csapata: Fidel Patrik, Hartai Máté, Horváth Ákos Balázs és Komár Milán. 

Felkészítőjük: Kürtösiné Németh Nikoletta 

A 4.c csapata: Demján Liza, Keszte Zsófia, Tatai Éva és Varga Zsófia. Felkészítőjük: Gulyás-

Macsi Eszter 

3. helyen végzett: 

A 3.c csapata: Fónagy Bertalan, Kanyó Lilla, Pakusza Vilmos és Visszás Martin. 

Felkészítőjük: Széll Beáta 

5.helyezett lett:  

A 4.a csapata: Borbély Sára, Konrát Szofia, Takács Ádám.  

Felkészítőjük: Tari Magdolna 

9.helyezett lett: 

Szintén a 4.a csapata: Guth Ádám, Karasszon Ámer és Nagy-Lugosi László. Felkészítőjük 

Tari Magdolna 

Szívből gratulálunk a nagyszerű eredményekhez! 
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MOZAIK 

Hamarosan itt az őszi selejtezés időszaka. 

Gondoljatok a SULIZSÁK programra! 

A gyűjtés november 14-ig folyamatos. 

A befolyt összeget, mint eddig is, jótékony célokra fordítjuk. 

Behozható: ruhaneműk, cipők, sapka, sál, kesztyű, fehérnemű, zokni, törölköző, 

ágynemű huzat, plüssjáték 

Ami nem: szakadt, koszos darabok, paplan, párna 
 

 

 

⧫ 
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