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Szalagavató 

 

Idén rendhagyó módon 

nem azt mondom, hogy meg 

volt a Szalagavató december 

13-án, hanem, hogy meg lesz 

tartva. Bizony, ez még előtte 

készült, és az előkészületeket 

szeretném megosztani veletek. 

A Szalagavató előkészítése 

nemcsak a tizenegyedikeseknek 

kihívás, hanem a végzős osztá-

lyoknak is. Az ő szemszögükből 

szeretném most tolmácsolni 

nektek az élményt. 

A táncok – palotás és keringő – betanulását már szeptemberben el 

kell kezdeni, hogy befejezzük a lépések megtanulását, és a koreográfia 

elsajátítását. Mint az előző években, úgy jelenleg is rengeteg időt és 

energiát igényel. A próbákra szánt idő egyik részében a palotást, a má-

sikban a keringőt gyakoroljuk minden héten. A tánchoz kapcsolódóan 

ebben az évben először a palotásruhát az iskola varratja nekünk, amit 

majd a következő évfolyamok is viselhetnek. Reméljük tetszeni fog nekik, 

mert szerintünk nagyon szépek lettek. 

De magán a táncon kívül az eseményhez még sok más háttérmun-

ka szükséges, mint például a kosztümök és az öltönyök varratása vagy 

megvétele. Ehhez kapcsolódóan a szín és az anyagok kiválasztása. Ezt 

nem szabad elsietni és felületesen végigmenni rajtuk, hiszen nemcsak 

most, hanem a ballagáson és az érettségin, valamint a későbbiekben is 

még sokszor viselhetjük ezeket a ruhákat. 

Továbbá a szalagok kiválasztása is a mi feladatunk volt. A milyen 

betűtípussal, mit, milyen színű és formájú szalagra könnyű kérdések, de 

a nagy választékban azért el lehet veszni. 

De talán a legviccesebb része a készülődésnek az osztály videó el-

készítése volt. A végeredmény pedig mindenképpen az lett.  A képek ösz-

szeválogatása, sem volt egyszerű… Olyan elrejtett, elfekvőben lévő képek, 

kerültek elő, amiket sokan még nem is láttak. És a fotókból az is kide-

rült, hogy ki mennyit változott az évek alatt… vagy nem változott.  

Remélem, be tudtam mutatni a készülődést bizonyos mértékig, ám 

ez évről évre más és más, még ha a feladatok nagyjából ugyanazok is. 

Sok sikert a következő évfolyamnak, hogy ők is sikeresen vegyék ezt az 

akadályt. 

T. L. R. 
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Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjátadó 

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából vehették át díjaikat a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapít-
vány idei nyertesei, köztük isko-
lánk kiválasztottjai: 
Ledneczky Zoltán 
Szabó Dóra 
Papp Zoltán 
Száraz Alexandra 
Pálfi Nikolett 
Tóth-Albert Tibor 
Szlanyinka Dóra 
Rácz Anikó 
Hernádi Nikolett 
A Ritmikus Gimnasztika Csapat 
a Gépész I. Csapat 
a Lány Floorball Csapat – 
V.korcsoport 
és a Lány Floorball Csapat – 
VI.korcsoport tagjai 
Felkészítő tanárok voltak: 
Nagy Éva, Nagyné Lakos Mária, Frigyer Norbert, Kocsmár István, Bedi Ildikó, Spiesz Judit, Parély Mi-
hály, Nagy Gábor 

Gratulálunk mindannyiuknak!! 

Magyar Üstökös 

 

Ez alatt az elnevezés alatt hirdette meg a Csengey Dénes 

Kulturális Központ és iskolánk a Márton-napi versmondó ver-

senyt. Erre a lehetőséget egy pályázat sikeres elnyerése terem-

tette meg. 

A verseny a kollégium nagyklubjában került megrende-

zésre 31 résztvevővel, az iskolánk különböző évfolyamaiból és 

osztályaiból. Három kategóriában lehetett indulni, de végül két 

kategóriát összemostak a szervezők. A következők voltak: saját vers vagy helyi köl-

tők versei és/vagy a hazaszeretet versei. Az utóbbi két kategória lett végül egybeol-

vasztva. Szép versek születtek a saját vers kategóriában, és a másik részben is vol-

tak jó előadások, bár a legtöbb versenyzőn látszott az izgalom és a lámpaláz. Mind-

két versenyszámban (kategória) első három helyezettet hirdetett a zsűri, valamint 

egy különdíjat is kiosztottak. A zsűri tagjai Tóth Judit tanárnő, Bese Dóra tanárnő és 

Hefner Erika, a Csengey Dénes Kulturális Központ igazgató asszonya voltak. 

Köszönjük a szervezők munkáját, hogy a kultúra és a magyar irodalom is kö-

zéppontba került egy délutáni program keretein belül. 

 
T. L. R. 

http://fenyoter.sopron.hu/html/tankonyv.htm
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Teremlabdarúgó regionális Mikulás Kupa kollégiumok kö-

zött 

November végén Dunaújvárosban a Hild Kollégium rendezésében regionális kispályás te-

remlabdarúgó tornán 2. helyezést értünk el. 

Foci csapatunkat az ESZI, VBG és I.István iskolák koleszos diákjai képviselték. Molnár József 

és Vida Károly tanár urak vezetésével, szép reményekkel indultak útnak. 

A tornát a Városi Sportcsarnokban rendezték, amelyre nyolc csapat nevezett: dunaújvárosi, 

székesfehérvári, velencei kollégisták jelentek meg még rajtunk kívül. Az együttesek két né-

gyes csoportba kerültek. Mi a B-csoport élén végeztünk 2 győzelemmel és 1 döntetlennel. 

Egyértelmű fölényünk már ekkor látszott, tudtuk, hogy jó helyezést érhetünk el. 

Az elődöntőben a helyi Hild kolesz egyik csapatával kerültünk össze, akiket diáktársaik han-

gos szurkolás mellett próbálták a győzelembe hajszolni. A mi csapatunk azonban rutinos 

játékkal megnyerte a csatát, és ezzel a döntőbe került. Ott a Hild másik csapatával játszott, 

amelyikkel a csoportmeccsek során döntetlen eredmény született. A döntőben sem válto-

zott a játék, így a 2-2-es döntetlen után büntetőrúgásokra került sor, hogy eldőljön melyik 

csapat viheti haza a kupát. Ezt a hazaiak bírták jobban idegekkel, így a 2. helyezés jutott 

nekünk. 

A torna gólkirálya a mi csapatunkból került ki Horváth Ádám személyében. 

Szép eredmény ez elsőre, így büszkék lehetünk a fiúkra!  

A tornán a kollégiumot 

Görög Ákos, Szabó 

Valentin, Busa Dávid, 

Szabó Benjámin (ESZI 

tanulói), Czifra István, 

Klauz Máté, Késmárki 

Kristóf (VBG tanulói), 

Horváth Ádám, Cseh 

Attila és Varga Milán 

(I.István tanulói) kép-

viselték. 

Vida Károly 
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Comenius találkozó Pakson 

2013 októberében a Comenius 

Project 4. találkozójának helyszí-

néül Paks szolgált. A program 

célja, hogy különböző országok 

diákjai egy webtv és webrádiós 

állomást fejlesszenek. 

Már régóta terveztük ezt a talál-

kozót, amit hosszas előkészüle-

tek előztek meg. Iskolánkból 

többen is elszállásoltak külföldi 

tanulót. Ez volt a legjobb mód-

ja annak, hogy igazán megismerjük 

egymást, és az idegen ország szokásait. 

Először nehézkesen kommunikáltunk egymással 

angolul, de egy idő után már természetessé vált. 

Az ESZI lehetőséget kínált arra, hogy a vendégek 

megismerkedhessenek Pakssal és a környező te-

lepülésekkel. Láthatták többek között a 

Makovecz-templomot, az ASE Sportcsarnokot, a 

dunakömlődi Lussoniumot, ellátogathattak a 

Paksi Atomerőműbe, illetve megismerkedhettek 

Sárköz szépségeivel. Emellett betekinthettek az 

ESZI-s életbe is. Részt vettek néhány órán, a csütör-

töki diáknapon, illetve a számukra rendezett esti 

iskolai bulin. Itt minden ország külön előadással 

lépett fel. Az aznap esti hangulatot az utolsó este 

záróbulija fokozta, amit Gulyás Ramónáéknál tar-

tottak. A másnapi búcsúzkodásra nem gondolva 

mindenki nagyszerűen érezte magát. Azonban 

mégis eljött a búcsú ideje szombat reggel, de az-

zal a reménnyel váltunk el, hogy egyszer újra 

találkozhatunk. 

Ez a project nemcsak arra kínált nagyszerű le-

hetőséget, hogy gyakoroljuk az angol nyelvet, de 

arra is, hogy megismerjünk más országokat és szoros barátságokat 

kössünk a külföldi diákokkal. 

Horváth Barbara és Palkó Hédi 
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Diákolimpia 2013/2014 - Teremlabdarúgás - Futsal 

 

Iskolánk szinte rutinszerűen veszi, hogy 

egyes sportágakban sikeresen szerepel. A 

floorball és a kosárlabda 

mellett futsalban is reme-

kelnek diákjaink. A labda-

rúgás egyik speciális válto-

zatát nem mindenki ismeri, 

ennek hiányosságát meg-

próbáljuk röviden leírni. 

A futsal (ejtsd futszál) a 

nagypályás labdarúgás te-

remben játszott változata. 

Az angol football és a spanyol sala (terem) 

szavakból jött létre a futsal elnevezés. A 

futsalt két csapat játsza, mindkét csapatban 

4 mezőnyjátékos és 1 kapus van a pályán. A 

játéktér a kézilabdapálya méretével egyező. 

A futsal labda kisebb méretű, mint egy ha-

gyományos bőrfoci. Egy speciális szivacsré-

teg van benne, ezért kevésbé pattan, mint a 

labdarúgásnál használt hagyományos lab-

da. 

A kispályás labdarúgás elterjedése Magyar-

országon a hatvanas évek elejére tehető. 

Akkor, az aktív labdarúgást 

abbahagyó játékosok levezetés-

képpen kezdték el űzni a kispá-

lyás – szórakoztató és gyors – 

játékot. 

A 2013/2014-es tanév területi 

selejtezőjét és megyei döntőjét 

megnyerve csapatunk ismét 

bejutott az országos döntőbe, 

ahol 19 megye és Budapest baj-

noka csap össze a bajnoki címért. Az elmúlt 

2 évben is ott voltunk az ország legjobbjai 

között, akkor V. és IV. helyezéseket értünk 

el. Természetesen a februári országos dön-

tőről is beszámolunk, ahol reméljük idén is 

sikeresen szerepelnek focista diákjaink és 

egy szép eredménnyel hoznak újabb dicső-

séget az ESZI számára! 

Dicsérdi Ádám 
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Színházban jártunk... 

A kollégium minden évben színházi bérle-
teket biztosít a diákok számára. Ezáltal lehe-
tőségünk van arra, hogy különböző, érdekes 
és szórakoztató előadásokat tekinthessünk 
meg. November 14-én Hyppolit, a lakáj... 
című előadás látogatott el Paksra, a címsze-
replőt Kulka János alakította. A történet egy 
családról szólt, melyhez beköltözött egy 
lakáj és egy szobalány. Az események során 
különböző szerelmi szálak alakultak ki, és 
bonyodalmak is adódtak. Azonban a törté-
net végére minden a helyére került. Min-
denki, aki teheti, látogasson el ezekre az 
előadásokra, hiszen remek szórakozásban 

lehet része. 
Luca 

 

Lányok! Borosta vagy a bababőr, ami tetszik? 

 

Egy kis történelem. A régi időkben a férfiak vörösesbarnára festették és bodorították 

szakállukat.  Számukra a szakáll a magas pozíció jele volt. Később borotválkozni 

kezdtek. Nem véletlenül esett a választás a vörösesbarna színre sem. Az ókori Kí-

nában a vörös a bátorságot, erőt szimbolizálta. 

A szakállnak jelentős szerepe van számos vallásban is: a hitben való kitartást, 

hűséget jelenti.  

Magyarországon a 16. században csak a házas úriemberek viselhettek szakállat, 
melyet olyannyira komolyan vettek, hogy a parasztságot a 18. században sza-
kállbírsággal kötelezték a borotválkozásra. A szakállat legtöbb kultúrában a 
férfivá érés, ezáltal a tekintély és bölcsesség jeleként tartották számon. Azon-

ban azokban a társadalmakban, ahol a csupasz arcbőr az előírás, ott ápolat-

lanságra utal.  

A világon egymást váltották a különböző időszakok: szakáll, vagy csupasz 

arc?  

Nemrég még Magyarországon is az ápolatlanságra asszociáltak az arcszőr-

zet láttán, manapság azonban úgy tűnik újra divat a borosta viselete. A leg-

újabb sztárképek, divatlapok alapján is erre következtethetünk, hiszen csak 

nagyon kevesen nem tartják divatosnak az arcszőrzetet. 

Most a kérdés, hogy ha borostát növesztesz, buknak-e majd rád a csajok. 
Természetesen mindig van olyan férfi, akinek nem áll jól. De ha úgy gondo-

lod, hogy jobban, sőt teljesen jól nézel ki arcszőrzettel, nyugodtan menj ki a 

házból, hiszen sok nő a borostás pasikat részesíti előnyben.  

Mindig vannak nők, akiknek nem tetszik. Így neked kell eldöntened, hogy a párod, vagy a borosta a 

fontosabb? ;)   

El ne felejtsétek lányok, a fiúknak sem szimpatikus, a szőr..! ;)     

 
 
 

Salihu Gentiana 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V4Ma91oBrmW4EM&tbnid=zg4KupOlTeMb8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fidelio.hu/szinhaz/kritika/hippolyt_de_miert&ei=bx6iUvSyDsPUtAao-oCgCQ&bvm=bv.57752919,d.Yms&psig=AFQjCNHYlwKotAHyHP3WK8G7VADkd4qmvQ&ust=1386442671531633
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Diákok versei a szentimentalizmus jegyében 
 

Bognár Róbert Richárd: Az öreg szamuráj 

Hová vesztek az arany évek, 

Mikor kardom és én voltunk penge élek 

Dicső páncélomon látszik életem összes küzdelme 

Nem voltam így se elég, örökké rajtam marad a fogság hege. 

Megakadályozva végső döfésem, 

Szakadatlanul a szégyenbe süllyedek. 

A háború dúlni fog nélkülem, 

Én már többet nem tehetek. 

A táj viszont megmaradt ugyan úgy festve vérrel, 

Hosszú fűszálak permetezve vörös dérrel. 

A fák sírnak szüntelenül, 

Míg könnyeik lágy táncba lendülnek. 

Az ellenségeim úgy, mint haragom, bekebeleznek. 

Már, csak a halálra várok és ízelt lábainak árnyékára. 

Elvettek tőlem mindent, ami drága, 

És végső gondolataimnak még több szenvedés az ára. 

Már csak azon gondol öreg szamuráj létem, hogy hová 

vesztek az arany évek. 

 

Kurucz Bence: Ébren 

Félelem, vajon mit hoz nekem a holnap, 

Talán velem fognak táncolni a holtak... 

Elfelejtett ember lettem a múltban, 

Rám máshogy nem találtok, csak holtan, 

 

Kérdések mik járnak fejemben, keserűek, 

Hogy te, amíg élek, Velem leszel? 

Megsúgtad titkaid, most már értem, 

Egyedül hagytál, pedig csak esélyt kértem, 

 

Fénytelen hajamon elúszik Holdnak fénye, 

Hatalmas fájdalmamba, keserű az élet, 

Miért hagytál magad nélkül ébren, 

Hisz kék szemedtől szállni tudnék az égen, 

http://www.amatormuveszek.hu/modules.php?name=4nAlbum&dom=showpic&pid=12379&orderby=submitterD
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Elfelejtelek egyszer, megígérem, 

Nem élek a múltban, az élet a kéjem, 

Feladtam mindent érted, 

De kétlem, hogy te ezt valaha megérted. 

 

 
Bengő Evelin 

 
Basa Mátyás: Menekülök 

Menekülök, menekülök a városom elől, 
a rengeteg zajától, és a végtelen nyüzsgéstől. 
Lábamat úgy szedem, hogy vissza se nézzek, 

véletlenül se lássam többé a rémet. 
Megállok, csend van. Csak kis morajlását hallom pataknak. 

Éjszaka van, de nem félek, 
becsukom a szemem, és aludni térek 

és nem látom többé a rémet. 
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Papp Richárd: Bánat 

Óh mennyi bú gyötri lelkemet, 

elmenekülnöm nem lehet. 

Szerelmes szavaidat megőrzöm szívemben, 

míg véget ér-e hitvány életem. 

 

Orsós Bence: Remegő kézzel  

Remegő kézzel 

az ecsetet emelve, 

városból szabadulva,  

a természettel. 

 

Ráncokban hömpölygő festék,  

sziklák közt járatban.  

Ülve kényelmesebb, gondoltam. 

Sámli sűrű fűcsomóba belesüppedve. 

 

Olajos a palettára, talán sok. 

Maradék repedezve szárad,  

itt kint huszonnyolc fok. 

Függetlenül, festeni kéne a fára. 

Hunyorgó szempár a vászonra tapad, 

felváltva a tájra szalad. 

Mozgó lombú fák tömörülnek, 

talán nálam már csak ők öregebbek. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a7hnTARfkf6YVM&tbnid=RN4Yg7vd-e0fbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gamestar.hu/forum/index.php?showtopic=543&st=50&ei=VvmiUrCcCYeW0AXv7IGACQ&bvm=bv.57752919,d.bGQ&psig=AFQjCNFinCSsuQUKZu7AU_6Z14F-3H0rYA&ust=1386498717204231
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Sportfalatok 

Sportfalatok, avagy mi is történt a futball világában az elmúlt hetekben. 

Mit adott nekünk Ricardo Moniz? 

Elküldte a Fradi az augusztusban még egy 

emberként imádott, a magyar foci jövőjének 

kikiáltott, és sokak szerint a szövetségi kapi-

tányi pozícióra is baromi alkalmas vezető-

edzőjét, Ricardo Monizt. A hír igazából csak 

azért meglepő, mert Moniz az FTC-nél töltött 

egy éve alatt egyfajta félisteni pozíciót gyár-

tott maga köré, amit tényleg csak a legvér-

mesebb szurkolók mertek kikezdeni egy-egy 

gyenge meccs után. A valóság az, hogy egy 

bajnokságról álmodozó csapat nem engedhe-

ti meg magának, hogy szeptember óta össze-

sen egyszer tudjon otthon nyerni, ilyenért már 

a Fradinál sokkal nagyobb klubok is rúgtak ki 

Moniznál sokkal nagyobb edzőket. 

De mit hozott Magyarországra Ricardo 

Moniz? Új motivációs eszközöket jól látható-

an nem (vagy ha igen, akkor azok elég rondán 

bebuktak), a taktikai elképzeléseit is sikerült 

pár hónap alatt úgy kiismerni, hogy még a 

tökutolsó Kaposvár ellen is szenvedni tudtak 

csak, ráadásul ebben az országban nem ő az 

egyetlen ember, aki szerint jól néz ki a pufi 

dzseki. Moniz attól lett itt ekkora jelenség, 

mert zseniálisan tudta magát menedzselni: 

ameddig a hazai edzők nagy része el sem 

tudja képzelni, hogy a csapatának szurkolói 

esetleg szeretik, Moniz kiállt mindenki mel-

lett, megvédte az ünneplő játékosait, a pályán 

ünneplő szurkolókat, és egyszerre tudott ki-

állni a lelátói rasszizmus ellen, és az ultrák 

mellett. Ilyet Magyarországon eddig senki 

nem csinált, nyilván meg is ette mindenki. 

Ezért a markáns fellépésért nem vetette senki 

a szemére, hogy ki tudja mekkora pénzekért 

elhozta a holland másodosztály gólkirályát, 

Jack Tuypöt, és a fiatal tehetségként beha-

rangozott Arsenio Valpoortot is, hogy aztán 

az égvilágon semmit ne mutassanak, de pél-

dául nagy nehezen megszerezte a Real Mad-

rid sokadik csapatából David Matheost, aki 

meccsről meccsre bizonyítja, hogy semmivel 

sem jobb, mint szabadon választott NB1-es 

védő. A nagy szív tök jó dolog, nagyon sokra 

viheti vele az ember például karitatív szerve-

zeteknél, de a fociban még mindig a három 

pont a legérdekesebb. 

 

Nagyágyú a Fradi kispadján? 

Mond valakinek bármit is a Trond Sollied név? Nem meglepő, ha nem, ugyanis nekem sem, 

de nagyon úgy néz ki, hogy a Fradi őt tervezi leszerződtetni edzőnek, miután egyre furább 

körülmények közt elzavarták Ricardo Monizt. Az 54 éves norvég edző már azt is a helyszí-

nen látta, ahogy az FTC rúgott gól nélkül esik ki az Újpest ellen, úgyhogy örülhetett, hiszen 

így véletlenül sem kell sorozatterheléstől tartania ifjoncainak. Na, de nem is ez a lényeg, ha-

nem az, hogy ki ez a Trond Sollied? Focista pályafutásának nagy részét a Rosenborgban 

töltötte, edzőként viszont szeretett mozogni. Annyira, hogy egy öt éves Club Brugge-karriert 

leszámítva mindenhol maximum egy évet tudott tölteni, utolsó négy csapatából pedig három-

tól is kirúgták. Még érdekesebb, hogy mi maradt meg Solliedről az internet fejében: Nem, 

nem ám zseniális taktikai repertoárja, vagy egy-egy nagy becsúszása, hanem ez itt: 

http://taccs.hu/2013/12/01/lassan-beindithatjuk-a-visszaszamlalot-moniz-tavozasaig/
http://taccs.hu/2013/12/01/lassan-beindithatjuk-a-visszaszamlalot-moniz-tavozasaig/
http://www.rangado.hu/tartalom/cikk/256442_ujpest_ferencvaros
http://taccs.hu/2013/12/02/mit-adott-nekunk-ricardo-moniz/
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Trond Sollied, isten hozna az országban, ahol ilyen még sosem történt! 
 

 

Ronaldo felavatta "magát", viaszszobrot kapott 

a Real Madrid csillaga  
 

Cristiano Ronaldo várhatóan kedden, a 

Köbenhavn ellen térhet vissza a pályára, a Real 

Madrid portugál labdarúgója szombaton Madrid-

ban egy róla mintázott viaszszobor átadásán ven-

dégeskedett. Nem ez az első viaszszobra Ronal-

dónak, korábban a New York-i Madame 

Tussauds múzeumban kapott helyet a szélső mása. 

Dicsérdi Ádám  

Higiénia 

…avagy ügyeljünk környezetünkre és persze másokra is… 

Ez a téma mosta-

nában elég sok 

embert foglalkoz-

tat mind iskolai, 

mind munkahelyi 

szinten, vagy 

akár nálunk itt a 

kollégiumban is. 

Sajnos az elmúlt időszak nem volt nálunk 

sem felhőtlen, mivel voltak kisebb - na-

gyobb problémák. Ugyanis két alkalommal 

is előfordult, hogy az egyik wc nem úgy 

nézett ki, ahogy azt használat után hagyni 

kellett volna, emiatt lépéseket kellett ten-

nünk, hogy ne forduljon elő többet. De 

nem csak ez az egyetlen gond, ami itt meg-

történt. A konyhában főzés után többször is 

megesett, hogy a használt edényeket nem 

mosogatták el. Ennek következményei 

voltak. Tanáraink figyelmeztettek, ha ez a 

közeljövőben folytatódik, akkor drasztiku-

sabb eszközöket fognak használni. 

Szerencsére ezek a problémák mára meg-

szűnni látszanak. Így hatásos volt a cso-

portgyűlésünk. Együtt élünk egy épület-

ben, egy közösségben, így be kell tarta-

nunk a higiénés szabályokat. 

Az iskolában is divat a szemetelés, mivel a 

diákok nem tudnak elsétálni egy kukáig, 

hogy a használt zsebkendőt, vagy a szend-

vicses szalvétát kidobják. Ezért inkább a 

padba teszik, és arra várnak, hogy vala-

mi/valaki majd kirepíti onnan. Természete-

sen az iskolai takarítónők sem díjazzák az 

efféle „meglepetéseket”, és teljesen jogo-

san teszik ezt. Hiszen mindenki tanulni 

szeretne ott, ahová egyesek a szemetet 

gyűjtik. 

http://i2.wp.com/taccs.hu/wp-content/uploads/2013/12/sollied2.jpg
https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.euro-higienia.hu/higienia.gif&imgrefurl=http://www.euro-higienia.hu/&docid=kblXHSNuRemhIM&tbnid=Xl2LInfMqY0KPM:&w=126&h=130&ei=KM6kUu-vIomItQaJ3IGAAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Ügyelnünk kellene arra, hogy ne egy sze-

méttől hemzsegő osztályban töltsük el a 

napjainkat. Gondolom senkinek sem tet-

szene, ha még otthon is ilyen körülmények 

között élne. 

Mindig legyen a szemetek előtt, hogy nem 

csak ti vagytok a világon, hanem mások 

is, akik szeretnének szép, tiszta környezet-

ben tanulni. 

Bata Cinti 

Gyűjtés az erdélyi árvák számára 

Strasszer Éva tanárnőt kérdeztem az iskola által több éve 

támogatott, az erdélyi árva gyermekek számára szóló gyűj-

tésről. 

Mikor kezdődött a gyűjtés? 
November elején kezdtük, és az idei volt a 10-dik alkalom. 

Steinbachné Horváth Mária tanárnő megbízásából vezettem 

idén a gyűjtést. 

Mit kaptak a gyerekek? 
Elsősorban tartós cikkeket, tartós élelmiszert gyűjtöttünk, de a gyerekeknek jutott édesség 

és játékok is. 

Hogyan fogadták a gyűjtést tanáraink, diákjaink? 
Diákok részben motiválhatók az efféle megmozdulásokra, viszont a kollégák közül sokan ki-

vették részüket a gyűjtésből. Külön köszönet illeti az alapítványunkat, hiszen rengeteg do-

loggal járult az árva gyerekek megsegítéséhez. 

A gyűjtés sikeres volt, nagyon sok adomány érkezett, és biztos vagyok benne, hogy ezzel 

felejthetetlen pillanatokat sikerül szereznünk az árva gyermekeknek. 

BKP 

Horoszkóp 

Kos  
Sajnos olyan helyzetekben bővelkedik az év utolsó hónapja, amelyek miatt nagyon 

gyorsan kinyílik a bicska a zsebedben. Ezért a döntések előtt is mérlegelj, így elke-

rülheted, hogy rossz érdemjegyeket kapj. Kiváló a hónap utazásra, barátokkal való 

találkozásra. 

 

Bika  

Ebben a hónapban még nem várt eseményekre kerülhet sor az életedben. Nagyobb 

megpróbáltatásokra számíthatsz az iskolában is. Kerüld a felesleges veszélyt, légy 

józan és megfontolt, és akkor kellemesen telnek majd az ünnepek. 

Ikrek  

Elérkezett a pillanat, amikor tisztázhatsz olyan kérdéseket, amelyek már régóta fog-

lalkoztatnak, és amelyre eddig nem kaptál elfogadható magyarázatot. Az ajándékok 

vásárlásánál csak azt vedd meg, aminek te is örülnél. 

 

 

 

http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/kos/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/bika/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/ikrek/
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Rák 

Szerencsésnek érezheted magad, ha szerelemről van szó. Most olyan szituáció alakul-

hat ki – egyik pillanatról a másikra -, amely miatt minden a feje tetejére állhat, és ne-

ked át kell szervezned a hétköznapjaidat, ami nem lesz egyszerű. De a karácsonyi ün-

nepekre minden a helyére kerül. 

Oroszlán  

Ha évbúcsúztató bulin veszel részt, akkor a figyelem középpontjában állhatsz, és olyan 

valakit tehetsz féltékennyé, aki az elmúlt időszakban sok borsot tört az orrod alá. Ta-

lán most döbben arra rá, hogy milyen ostobaságot követett el, ezért adj neki még egy 

esélyt. 

 

Szűz  

Karácsonykor önfeledten adhatod át magad az ünnepek meghitt hangulatának. Ám ad-

dig még van némi teendő a tanulmányaid kapcsán is, hisz a szünet után jön a félév, ami 

most meghatározó lehet számodra. 

Mérleg  

Ha nem akarod a meglévő kapcsolatodat megszüntetni, akkor kénytelen leszel alkal-

mazkodni, és ami fontos, a higgadtságodat megőrizni. A tanulás terén most kedvezően 

alakulhat számodra a helyzet, de ügyelj a pontosságra. 

 

Skorpió  

A suliban változásokra számíthatsz. Most kell mindent beleadnod, nehogy elcsússz egy 

banánhéjon. A szilveszteri bulit nagyon kellemesen töltheted rokonaiddal és barátaid-

dal- 

 

Nyilas  

Még az is megtörténhet, hogy az ünnepek alatt tanulnod kell, és nem tudsz úgy lazítani, 

ahogy szeretnél. Ugye tudod, hogy a barátság és a pénz nincsenek jó viszonyban egy-

mással. Ami azt jelenti, hogy a pénz megronthatja még a legrégebbi barátságot is.  

 

Bak  

Elmondhatod magadról ebben a hónapban, hogy akinek olyan barátai vannak, mint neked, 

annak nincs szüksége ellenségre. Ezért nem kellene minden titkodat megosztani azokkal 

az emberekkel, akikről úgy gondolod, hogy a barátaid. A tanulás terén most kitartásra 

lesz szükséged, aminek meg is lesz az eredménye. 

 

Vízöntő  

A családoddal, barátaiddal most remek a helyzet. Elmondhatod, hogy mindenben támo-

gatnak téged. De vigyázz, egy elszabadult buli miatt minden megváltozhat, és bizony a 

téli szünet sem csak pihenésből fog állni. 

 

Halak  

Megtörténhet, hogy egy barátra, vagy jó ismerősre féltékeny leszel. Igyekezz ezt az 

érzést száműzni, mert ő nem tett neked keresztbe. A szerelemben boldog pillanatokat 

élhetsz át, különösen akkor, ha ez a kapcsolat nem régi. Meglepő karácsonyi ajándékot 

kaphatsz. 

 

http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/halak/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/rak/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/oroszlan/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/szuz/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/merleg/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/skorpio/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/nyilas/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/bak/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/vizonto/
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Mézeskalács karácsonyra 

Hozzávalók: 
 1 kg finomliszt 

 30 dkg porcukor 

 1 csipet só 

 30-40 dkg virágméz 

 3 tojás 

 3 evőkanál margarin 

 1 teáskanál szódabikarbóna 

 3 dkg fahéj 

 1 dkg őrölt szegfűszeg 

 1 csomag mézeskalács-fűszerkeverék - körülbelül 2 dkg 
 

A lisztet, a porcukrot, a fűszereket és a szódabikarbónát is szitáld át - akár egy sűrű tésztaszűrőn, ha 
nincs szitád -, majd keverd össze fakanállal. 
Üsd bele az egész tojásokat. A tésztát lágyíthatod úgy, hogy csak egy egész tojást és 2-3 tojássárgá-
ját ütsz bele, a tojásfehérjéket pedig üvegpohárban letakarva hűtőszekrénybe teszed, jó lesz a cukor-
mázhoz. Tedd a szobahőmérsékletű margarint is a tésztába, és dolgozd össze - ekkor még nem áll 
össze a tészta -, majd öntsd hozzá az üvegben forró vízbe állított, meglangyosított mézet. Ha a tálhoz 
ragadna a tészta, kevés liszt hozzáadásával addig gyúrd, amíg elválik az edény falától. Viszonylag 
lágy tésztát gyúrj - margarin, esetleg kevés langyos víz hozzáadásával megpuhíthatod -, mert az érle-
lési idő alatt megkeményedik. Takard le vastag konyharuhával, és legalább 3-5 órán keresztül - leg-
jobb, ha egy egész éjszakán át - hagyd állni. Ne ijedj meg, ha pihenés után repedezett a tészta, addig 
gyúrd újra, amíg ismét képlékennyé lesz. 

Nyújtás, szaggatás, sütés 
A tésztát szedd több részre, és egyszerre mindig csak egy cipót nyújts ki. Gyúródeszkán vagy gondo-
san letisztított, vékonyan belisztezett asztallapon sodrófával nyújtsd ki a tésztát körülbelül 3-4 millimé-
ter vastagra, de nagyobb figurák sütésénél vastagabbra. Apró, türelmes mozdulatokkal dolgozz. 
Miután kinyújtottad a tésztát, lisztbe mártott kiszúró-formákkal szaggasd ki a mézeskalácsot. Hagyj 
elegendő helyet a sütemények között, hisz sütés közben megduzzadnak, megnövekednek. Használ-
hatsz sütőpapírt vagy zsiradékkal vékonyan kikent, esetleg csak lisztezett tepsit, de arra minden eset-
ben ügyelj, hogy ne égjenek meg a mézeskalácsok. Forró sütőbe tedd, de közepes lángon süsd, és 
amikor már érzed a fűszerek illatát, akkor nézd meg! Ha egyenletesen aranybarna, vedd ki 

 

Karácsonyi gondolatok 

"Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne 
kimondanod, hogy szeretlek. De ha komolyan gondo-
lod, akkor szerintem sokszor ki kell mondani. Az 
emberek hamar elfelejtik." 
Júlia - 8 éves 

"Amikor szeretsz valakit, akkor sokat pislogsz, és 
apró csillagocskák jönnek ki belőled." 
Judit - 7 éves 

"Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan barát-
tal kezd, akit utálsz." 
Nikolett - 6 éves 
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HuMorzsák 

Hallom, letartóztatták a férjedet. 
- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi bevásárlást.  
- Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony van! 
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna...  

A kis gyerek karácsony este szalad be az anyukájához a konyhába: 

- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa! 

- Nem ég, kisfiam, hanem világít! 

Két perc múlva megint szalad be a kisfiú: 

- Anyu, anyu! Már a függöny is világít! 

Mi az élet 4 szakasza? 

1. Amikor elhiszed, hogy van Mikulás.  

2. Amikor már nem hiszed el, hogy van Mikulás.  

3. Amikor te vagy a Mikulás.  

4. Amikor úgy nézel ki, mint a Mikulás. 

1. Idén nem késem el. Az osztálytársakkal már egyeztettük, 
melyik nap ki állítja vissza az órát a tanteremben. 

2. Maradéktalanul betartom az összes határidőt! Kivéve termé-
szeti katasztrófa - földrengés, cunami, vízkár -, továbbá malária, 
atomháború, kedvezőtlen időjárás, csúcsforgalom, filmpremierek, 
nemszeretem ügyfelek, akut lustaság vagy heveny iskolaundor ese-
tén. 

3. Megfogadom, hogy jobban fogok vigyázni 
a környezetre, több National Geographicot fogok 
nézni. 

4. Úgy döntöttem, ezentúl többet fogok spor-
tolni, ezért átteszem a távirányítót a fotel karfájá-
ról a dohányzóasztalra. 

5. Minden tőlem telhetőt megteszek a iskolai image építéséért. Idén 
nem jelenek meg az iskolai bulikon ciki jelmezben. 

 
 

Minden kedves olvasónknak kívánunk kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet! 
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