
 

 

 

 

  



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November 13-án, pénteken, pályaválasztási kiállításon 

vettünk részt testvéremmel Szekszárdon, ahol iskolánkat 

képviselhettük. Két tanár is velünk tartott, név szerint 

Mayer Anita tanárnő és Nagy János tanár úr. Nagyon 

jólesett, amikor felkértek, hogy ezen a napon segítsek az 

esemény lebonyolításában, az iskola népszerűsítésében. 

Amikor megérkeztünk, még kicsit izgultam amiatt, hogy 

tudok-e majd minden kérdésre válaszolni, de az első 

érdeklődő után minden félelmem elszállt. Látványos volt 

a standunk, így sok ember érdeklődését felkeltette és 

odacsalogatta az embereket. Volt videó kivetítés, robotok, 

világító földgömb és sok más érdekesség is. A kedvencem 

a kvíz volt, amelyben iskolánkkal kapcsolatos kérdésekre 

kellett válaszolniuk a gyerekeknek, egy érintőképernyős 

kijelzőn keresztül. Ha jól válaszoltak, ajándékban 

részesültek, amelynek mindannyian nagyon örültek. 

Véleményem szerint sikerült megtalálnunk a közös 

hangot a gyerekekkel. Arányában meglepően sokan 

érdeklődtek a kollégium életéről. Kérdéseikre tudtunk 

felelni, sok hasznos információval láttuk el őket az ESZI-

vel kapcsolatban. Mint ahogy az lenni szokott, sokan 

érdeklődtek az iskola iránt, és nagyon sokan tudták már 

akkor, hogy ide akarnak jönni. Több diák is elmondta, 

hogy már részt vett az első nyílt napon, de a következőre 

is el fog jönni, annyira elnyerte tetszését az ESZI. Jó volt 

ennyi pozitívumot hallani iskolánkról, és büszkeséggel 

töltött el, hogy én állhattam a stand mögött, és 

népszerűsítettem az ESZI-t! 

Simon Szandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. november 4-én csapatunk (Böcz Rebeka, Steinbach 

Dzsenifer, Számel Zsuzsanna és Tar Melinda) Országos 

Statisztika versenyen vett részt Szegeden.  

Egy előzőleges feladatlapot töltöttünk ki, aminek 

beküldésével jelentkeztünk a versenyre. Pár nappal 

később kaptunk értesítést, hogy bejutottunk az első 16 

csapat közé, akik személyesen is összemérhetik tudásukat 

egymással Szeged városában. 

A verseny helyszíne a szegedi Árkád Bevásárlóközpont 

volt, ahol 87 állomáson zajlott maga a verseny.  

Ahogy megérkeztünk, egy gyors megnyitó után 

kisvasúton körbevezettek minden a városban, ahol 

megnéztük a nevezetesebb épületeket, illetve hallgattuk a 

település történetét.  

Végül ebéd után, elkezdődött a verseny! 

Minden pálya két feladatrészből állt, ahol az egyik feladat 

totó volt, ami 10 kérdésből állt, illetve a másik mindig 

más. Ilyen volt például a társasjáték is, a takarékossággal 

kapcsolatban. Az idősek által leggyakrabban vásárolt 

élelmiszereket kellett felsorolni, költségvetést tervezni. 

Minden pályán legjobb tudásunk szerint teljesítettünk, 

amivel az országos 5. helyezést sikerült magunkénak 

tudni. Nagyon sok tapasztalattal gazdagodtunk és 

reméljük, jövőre is sikerrel fogjuk teljesíteni ezt a 

versenyt. 

Külön köszönetet szeretnénk mondani Lampertné Dr. 

Akócsi Ildikó tanárnőnek, aki felkészített minket, és 

Mittlerné Kövér Éva tanárnőnek, aki elkísért, illetve a 

verseny ideje alatt bíztatott, és szurkolt nekünk! 

(Steinbach Dzsenifer) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hogy a fenébe lehet ezért ennyi pénzt kidobni?” 

– szokott elhangzani a kérdés azoknak a szájából, akik 

megtudják, hogy az előttük terpeszkedő vásznon húzott 

egy-két ecsetvonás több millió forintot ér. Igen. A 

modern művészet erősen megosztja az embereket. 

Egyesek látni vélik a kiállított tárgyak szellemi 

értékét, mások csak legyintenek, és nevetnek az 

egészen. Tanúja voltam pár vitának a két fél között, 

ahogy próbálták meggyőzni egymást az igazukról, de 

azt kell mondanom, még egyetlen erős érvet sem 

hallottam. Jobban belegondolva, hogyan is hallhattam 

volna, mikor a vita olyan kérdéseket feszeget, mint „Mi 

a szép?”, vagy „Mi a művészet?”, amiktől már csak egy 

köpésnyire van a „Mi az élet értelme?” örökké 

megválaszolhatatlan talánya. 

Tizenegy éves korom óta zenét szerzek, így 

valamennyire érintettnek érzem magam a témában, és 

mindig is fontosnak tartottam, hogy legyen saját 

meghatározásom a művészet fogalmára. Hogy legyen 

bennem egy szilárd kép egy szilárd magyarázattal, amit 

a saját értékrendem szerint alakítok ki. Kritikus 

szemmel állok minden kreatív alkotáshoz. Talán pont 

ennél fogva valósággal hemzsegtem az előítéletektől, 

mikor Művészetek órán egy modern alkotócsoport 

kiállítását terveztük meglátogatni. 

A Test emlékezete című kiállítást tekintettük 

meg, melyet a Block csoport készített és hozott Paksra. 

Egy csarnok, tele szétszedett próbababákkal, 

hordágyakkal, asztalokkal, falra vetített videókkal, tele 

csipogással, csobogással és forgással. Azt sem tudtam, 

hova nézzek! Ez a kompozíció a megtestesült káosz! 

A kissé kellemetlen első benyomások azonban nem 

tántorítottak el. Eltökéltem, hogy felderítem az egész 

helyiséget, és megvizsgálom a legapróbb részletig, 

hogy egy „művészhez” méltó véleménnyel állhassak az 

osztálytársaim elé. Így is tettem. A többiek már rég 

végeztek; toporogtak a bejáratban, amíg én még mindig 

szépen komótosan járkáltam az elvont látványú 

mozgóképek, és a jelentéktelennek tűnő tárgyak között. 

Beleégett az agyamba... Egy órával a kiállítás 

megtekintése után sem szabadultam a mélyen szántó 

gondolatoktól. Meg akartam fejteni a káoszt. Meg 

akartam találni a kulcsot, amivel meg tudom 

magyarázni a látottakat. És biztos voltam benne, hogy 

létezik megfejtés! Miért? Mert el voltam halmozva 

információkkal. Belemagyarázásról szó sem lehetett, 

mert azt a kiállítás egy másik eleme azonnal 

megcáfolta. Hittem az egységes jelentéstartalomban. 

Olyan volt az egész, mint egy furcsa puzzle, amit már 

előttem kiraktak, és nekem csak a keretet kell hozzá 

megtalálni. A keretet, amelybe minden elem beleillik. 

Hosszasan töprengtem, de ilyen keretet nem 

találtam. Mégsem éreztem csalódottságot. Sőt, 

kifejezetten elégedettséggel töltött el, hogy ennyit 

gondolkoztam a dolgon. Hogy elmerültem egy érdekes 

témában. Lehet, hogy nincs is megoldás, és az alkotók 

célja pusztán az elgondolkodtatás volt... Ki tudja? 

Bárhogy is van, a Block csoport munkája egy 

élménnyel gazdagított, és egy kicsit át kellett írnom 

magamban a művészet fogalmát. 

Azt javaslom mindenkinek, aki egy ilyen 

kiállításra keveredik, hogy járjon nyitott szemmel, és 

ne féljen elmerülni. Meglepően jó érzés 

Bodroghalmi Levente

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

November 10-én kedden, az Atomenergetikai 

Múzeum játékos vetélkedőt rendezett a paksi 

középiskolások számára.  

A nap fő kérdése az volt, hogy ki lopta el az erőmű 

alapkövének fedelét. Ezt kellett kiderítenünk. 

Gyakorlatilag egy kalandos múzeumlátogatás volt. 

Sok mindent tudhattunk meg az erőmű múltjáról, 

működéséről. Az eligazítás után részt vettünk egy 

gyors tárlatvezetésen, melyben kitértek a konkrét 

számadatokra és komolyabb kérdésekre is.  

Ezután kezdődhetett a 

móka! 

Kaptunk egy nagy 

borítékra való feladat-

lapot, amiben voltak olyan 

feladatok, ahol képeket 

kellett sorba rakni 

bizonyos szempontok alap-

ján, egyszerűbb fizikai 

számítások erőműves 

témában és egy sok-

kérdéses totó is. Ez utóbbit 

egy helyben lejátszott 

videó alapján kellett volna 

kitölteni, bár mi ezt már korábban kilogikáztuk, és azt 

csak ellenőrzésre használtuk. 

A következő feladat egy „nyomozós kalandjáték” 

volt, ami azt jelentette, hogy bizonyos információk 

alapján kellett borítékokat keresni. A levelekben leírt 

sejtelmes mondatokból kellett kitalálni a következő 

boríték helyét. 

Végül egy kupac szó és egy biztonsági kamera 

felvételéből kellett kitalálni a rejtély megoldását: 

Hogyan és ki lophatta el az erőmű történetében oly 

fontos szerepet játszó alapkő fedelét? 

A verseny résztvevőit, eredményüknek megfelelően 

jutalmazták tárgyi ajándékkal, oklevéllel és a győztes 

csapatot serleggel is. Emellett meghívtak mindenkit 

egy finom ebédre is. 

A rendezvényen négy 

paksi középiskola, a 

Balogh Antal Általános 

Iskola és Gimnázium, az 

I. István Szakképző 

Iskola, a Vak Bottyán 

Gimnázium és az ESZI 

20-20 képviselő diákja 

vett részt. A versenyt 

pedig az ESZI diákjai 

nyerték meg. 

Nekem, mint részt-

vevőnek nagyon tetszet-

tek a feladatok. Számomra ez egy rendkívül izgalmas, 

szórakoztató délelőtt volt. Ezúton is szeretnénk 

megköszönni a múzeumnak és a szervezőknek a 

lehetőséget! 

Kiss Nándor 12/A 

  



 

 

 

 

2015. november 20-án, Dunaújvárosban vettünk részt egy 

focitornán, amely a Mikulás Kupa nevet viseli, és ahol a 

kollégiumok mérték össze tudásukat. A versenyben öt meccset 

játszottunk. Jól teljesítettünk kezdetben, ezért a csoportból 

elsőként jutottunk tovább. Az ellenfelek között sok jó játékost 

láthattunk, viszont mi egy csapatként szerepeltünk, és ezzel a 

hozzáállással eredményesebbnek bizonyultunk az ellenfeleinknél. 

Az elődöntőben azonban már keményebb volt a feladat, mert egy 

jól szervezett csapat ellen kellett felvonulnunk, de 2-1 arányban 

mégis mi kerültünk ki győztesen az összecsapásból. A döntőben 

küzdve két alkalommal is hátrányba került a csapatunk, ám a 

játékosaink kitartása meghozta gyümölcsét, és egy kemény meccs 

végén, az utolsó percben egyenlíteni tudtunk. Természetesen jöttek a büntetők, ahol sajnos az ellenfelünk lett 

eredményesebb, így csak a második helyezést sikerült elhozni. Ennek ellenére véleményem szerint ez sem rossz 

helyezés, főleg ha figyelembe vesszük, hogy idén több új, fiatalabb játékos érkezett a gárdába. Csapatunkból Tóth 

Dánielt választották a torna legjobb játékosának.            Martinka Dániel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ELTE-n tett kis kirán-

dulásomról szeretnék beszámolni 

az Olvasóknak.  

Pár héttel a Kecskeméten tartott 

előadásunk után kaptunk meghívást 

a Budapesten megrendezett 

KöMaL ankétra. Elkezdtük 

kidolgozni az prezentációt, de nem 

szerettük volna, hogy teljesen 

megegyezzen az előzővel, így új 

probléma után néztünk. Ennek 

eredményéül sikerült kidolgozni 

egy általános megfogalmazású 

kifejezést, ami ezután az 

előadásunk fő témájává vált. A 

bolygók és egyéb égitestek 

egyszerűbb mozgását leíró 

egyenletekből sikerült megadni egy 

matematikai probléma megoldását, 

mégpedig az ún. simulókör sugarát. 

Így a szokástól eltérően fizikai 

alapokra helyeztük egy eredendően 

matematikai probléma megoldását. 

Az előadásunkon – melyet 

Árokszállási Tibor tanár úrral 

közösen tartottunk – ennek a 

folyamatát és alkalmazhatóságait 

ismertettük a hallgatókkal. 

Mikor megérkeztünk izgatottan 

vártam, hogy kezdjünk. Kicsit 

szerettem volna túl lenni rajta, és 

megszabadulni a stressztől.  

Meglepően sokan eljöttek 

megtekinteni az előadásokat, 

amelyek az egyetem Eötvös 

termében kerültek megrendezésre. 

Szerencsére elmondhatom, hogy 

sikerült elérni a célt, átadhattuk, 

amit szerettünk volna. Délben 

megebédeltünk majd estefelé 

indultunk haza. Örülök, hogy egy 

kicsit megismerkedhettem az 

ország egyik legjobb egyetemével 

és új ismerősöket szerezhettem. A 

jövőben mindenképpen a fizika 

tudományával szeretnék majd 

foglalkozni valamilyen módon. 

Nem kizárt, hogy egyetemi éveimet 

majd az ELTE-n töltöm, viszont 

addig még rengeteg minden 

történhet.  

Soós Tamás 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Iskolánkban a már-már tradíciónak 

minősülő bécsi kirándulás ezévben sem 

maradt ki. Idén a megszokotthoz képest 

más időpontot választottunk e kirándulás 

megtételéhez, ami még mondhatni, 

előnyünkre is vált.  

November 21-én, szombaton hajnal 

négykor indult a buszunk a szomszéd 

ország fővárosába, Bécsbe. De még 

mielőtt megérkeztünk volna a - többek 

közt - Adventi karácsonyi vásáráról híres 

osztrák fővárosba, tettünk egy kitérőt 

Kitsee-be, ahol megnéztük a Hauswirth 

csokoládégyárat, és vásároltunk az általuk 

készített nyalánkságokból. Maga a 

csokigyár nem tartogatott sok meglepetést 

számunkra, hiszen szombaton reggel 

nyolckor, még a csokoládégyárban se 

dolgoznak, de az ESZI-sek már 

Ausztriában vannak!  

Miután megvolt a csokigyár-látogatás, 

tovább utaztunk Bécsbe. Az ottani 

programjainkat a híres Hundertwasser-

ház meglátogatásával kezdtük, ahol 

fotózkodtunk, majd kaptunk egy csöppnyi 

szabadidőt a Hundertwasser-Village-ben 

vásárolni, esetleg a toalettet meglátogatni, 

ahol a Scheiß-Kulturt is sikeresen 

megismerhettük.  

Tovább utazva meglátogattuk a 

Schönbrunni kastélyt, ahol sok dolgot 

megtudhattunk Mária Teréziáról, és 

családjáról. Miután végig jártuk a 

rezidenciát, körbesétálhattuk a várat, 

vásárolhattunk az ottani karácsonyi 

vásárban, és elfogyaszthattunk egy forró 

teát, vagy puncsot, amikor már áthűltünk. 

Mielőtt a végső úticélunkat, a városháza 

előtt elhelyezkedő Christkindl-Markt-ot 

meglátogattuk, sétáltunk a Ringen egy 

kört, s idegenvezetőnk jóvoltából 

rengeteg információt tudhattunk meg a 

város látnivalóiról. Megnéztük az operát, 

a Kapucinusok templomát, amely a 

Habsburg dinasztia számos tagjának 

szolgál végső nyughelyül, és még számos 

érdekes látnivalót.  

Végül elérkeztünk a várva várt 

szabadprogram idejéhez is, amikor 

meglátogattuk a Maria-Theresia téri 

karácsonyi vásárt, és a városháza előtt 

helyet foglaló vásárt. Szabadidőnkben a 

Maria-Hilfer-Straße-n - az utcában, ahol 

mindent megkapsz - vásárolgathattunk, 

nézelődhettünk.  

Idén külön említésre méltónak találom a 

párizsi események tiszteletére kivilágított 

Városház-teret, ahol a karácsonyi díszlet 

Franciaország színeiben is tündökölt.  

Számomra Bécs még mindig rengeteg új 

látnivalót rejteget, ezért ha lehetőség 

nyílik rá, jövőre is biztosan meglátogatom 

az ESZI-s kirándulás keretein belül, és 

lehetőség szerint azon kívül is az osztrák 

fővárost, Bécset. 

Adorján László

  



 

 

 

 

 

 

 

Bor Dorián: Elszalasztott lehetőség 
 
"Sokszor nem merünk feltenni egy kérdést, mert rettegünk a 
rossz választól." Ez az idézet sokak életében helytálló, 
valószínűleg neked is volt már olyan szituációd, amiben féltél 
megkérdezni valamit. Igen, ez velem is előfordult, el is 
mesélem, hogyan történt. 
Minden azzal kezdődött, hogy kedves barátom, Rob, 
meghívott egy jótékonysági bálba, amire természetesen nem 
mondhattam nemet. Egész héten foglalkoztatott a kérdés, 
mégis mit vegyek fel, és hogyan teremtsek kapcsolatot, 
folytassak beszélgetést egy elit körben, hiszen a bál egy 
egyetem javára gyűjt pénzt, és valószínűleg tele lesz a 
rendezvény tanárokkal és professzorokkal. Én csak egy 
egyszerű ember vagyok, zenélgetek, dolgozom, élem a 
mindennapi életem, nem tudok a politikához, a fizikához, és 
egyéb témákhoz hozzászólni, Rob pedig a szervezőbizottság 
tagja, nem lehet mindig velem... Ahogy töprengtem 
folyamatosan telt az idő, minden percben ezen agyaltam, 
olyannyira, hogy észrevétlenül elrepült az idő, és eljött a bál 
napja. Zakóba bújtam, felvettem a lehető legelegánsabb 
ruháimat, amit a szekrényemben találtam. Ez csak néhány 
percet vett igénybe, hisz' elég csekély választási lehetőségem 
volt, mert a ruhatáram nem túl bő. 
Végre elindultam, és elhatároztam, hogy nem agyalok 
tovább, jól fogom érezni magam, legfeljebb elbeszélgetek a 
zenészekkel. Megérkeztem. A hely úgy festett, akár csak egy 
kastély, gyönyörű szép környezetben, fantasztikus építmény, 
igazi remekmű. Beléptem. Hangulatos, szívmelengető zene 
teljesen magával ragadott, és még idillibb képet formált a 
helyről. Elvegyültem a tömegben, pezsgőt ittam, 
borozgattam, próbáltam beszélgetni, nem túl sok sikerrel. 
Sajnálatos módon egy sznob irodalmi körbe keveredtem, és 
pár átlagosnak hangzó, egyáltalán nem színezett, 
alliterációval dúsított körmondattal válaszoltam, hanem csak 
egy szimpla tőmondattal, aminek következtében a társaság 
kirekesztő jellemének lehettem szem- és fültanúja. 
Elkeseredetten leültem egy székre, arra vártam, hogy elég 
erőt merítsek ahhoz, hogy végleg itt hagyjam a helyet... Ekkor 
azonban valami csodával határos módon belépett a terembe 
egy gyönyörű nő. Sötétzöld szeme ragyogott a kedvességtől, 
kipirosodott arca, és bájos mosolya azonnal levett a 
lábamról, sőt, ha már nem ültem volna, menten földre 
huppantam volna. A hölgyön fekete estélyi ruha volt, 
kivágott, de nem túlzottan, éppen annyit mutatott, hogy 
teljesen elcsábuljak. Mintha rá szabták volna. Rob 
észrevette, hogy már régóta "nyálcsorgatva" csodálom a 
hölgyet, és hogy segítsen kezelni a helyzetet, azonnal 
bemutatott neki. A hölgyet Marinenek hívták. Rövid 
beszélgetés után rá kellett jönnöm, hogy nem csak látványa 
és kisugárzása, hanem elképesztő jelleme is elkábít... 

Meglett az ok, hogy maradjak. Remekül éreztem magam, 
ezért megkérdeztem tőle, volna-e kedve meginni másnap 
egy kávét. Igent mondott. A nap lassacskán feljött, az 
ablakokon beszűrődtek az első fénysugarak. A zene elhalkult, 
ideje volt menni. Marine is elindult, félúton egy kicsit 
visszafordult, és még utoljára láthattam mosolyát, majd 
elsétált. Nem tudtam szóhoz jutni... csak bámultam, milyen 
gyöngéden sétál el, majd tűnik el az ajtó mögött. Alig tudtam 
felfogni... Lassan én is elindultam haza. Nem tudtam kiverni 
a fejemből látványát, hangját, minden rá emlékeztetett. 
Elaludtam. 
Másnap, ahogy megbeszéltük egy kávézóban találkoztunk. 
Az Ő választása volt, ragaszkodott a Starbuckshoz. A kávézás 
csendesen telt, nem jöttek nyelvemre a szavak, nem volt mit 
mondanom, csak csodáltam. Áthívtam az erdei házamhoz. 
Hangulatos kis ház az erdő szélén egy tó mellett, ott van 
minden hangszerem, pihenni és gondolkodni járok ide. Egy 
fasor mellett sétáltunk el, ősz volt, éppen hullottak a fákról a 
levelek, az erdő barnás színekben pompázott. Csend volt, 
nyugalom. A csendet Marine türelmetlensége oszlatta el, 
egyre többször kérdezte, mikor érkezünk meg végre a 
házhoz. Végre odaértünk. A Nap aludni tért, még egy kicsit 
piroslott az ég alja, aztán besötétedett. Tüzet gyújtottam, 
majd elkezdtem vacsorát készíteni kettőnknek, míg Ő lágyan 
felemelte a zongora fedelét, és elkezdett játszani rajta. Olyan 
csodálatosan, érzékien játszott, hogy talán nem is találnék rá 
szavakat. A legjobb hasonlat mégis az lenne, ha azt 
mondanám, nem a zongorán, hanem a szívemen játszott... 
Leültem mellé, Ő csak mosolygott, sokáig nem szóltunk, 
tovább játszott, én pedig csak bámultam, mint egy kisgyerek. 
Későre járt már, ezt Ő is tudta. Remegtek a kezeim, 
gyorsabban vert a szívem, csak annyi jutott eszembe, 
Szeretlek, de ezt nem mondhattam neki... Remegő hangon 
udvariasan megkérdeztem, minek köszönhetem, hogy ilyen 
sokáig itt maradt. Nem hagyta abba a zongorázást, csak 
lágyan felém fordult, és gyönyörű mézédes hangján azt 
válaszolta, "Talán kezdetben vala az ige". Nem tudtam mire 
vélni.. Nem értettem, mire mondja, és talán nem is mertem 
azt gondolni, amit számára jelentett... Csak néztünk 
egymásra, a kandallóban a tűz lassan kialudt, aztán mi is 
nyugovóra tértünk... Reggel mikor felkeltem, már nem volt 
ott... Azóta sem láttam... Talán ha felteszem neki a kérdést, 
ha van elég bátorságom, most az enyém lenne... De gyáva 
voltam. 
Mindenkinek van olyan dolga, amit megbánt élete során... 
Nekem a gyávaság az. Mostanra értettem meg Marine 
szándékát, mostanra fogtam fel, hogy hibáztam... De már 
késő... Marinenek családja lett. Én pedig még mindig nem 
tudom kiverni a fejemből... 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azt hiszem ez az az esemény, amelyre a 
lányok már elsős koruk óta várnak. 
Tizenegyedikesként már betekintést nyerhettünk 
iskolánk legszínvonalasabb ünnepségébe. Akkor 
még csak arról álmodoztunk, hogy milyen jó 
lenne, ha mi is már itt tartanánk.. És eljött! 
Szeptember első hetétől kezdve próbáltunk 
minden kedden. Személy szerint nagyon 
élveztem a próbákat. Az évfolyam nagyon 
összetartó és ez a próbákon is látszott. Mindenki 
igyekezett a legjobbat kihozni magából. Az utolsó 
próbák voltak a legjobbak, már érezhető volt, 
hogy mennyire közel van a szalagtűző. Az 
abroncsos próbákon már nagyon izgatottak 
voltunk és számoltuk vissza a napokat. 
Mondanom sem kell, alig tudtam elaludni a nagy 
nap előtt. És végül elérkezett a várva várt 
december 4. A délelőttöt szerintem a lányok 
99%-a a kozmetikusnál és a fodrásznál töltötte. 
Mindenkinek egy másik oldalát láthattuk a 
főpróbán. Mindenki figyelt a tánctanárokra és 
egymásra. Aztán elérkezett az 5 óra. Eltáncoltuk 

a palotást, az osztályfőnökök feltűzték a szalagot, 
ezt követte az angolkeringő, végül a gyertyafény 
keringő. Mindegyik jól sikerült. A tánctanáraink is 
elégedettek voltak velünk. Olyan kár, hogy vége 
lett... hónapokig készültünk rá és olyan volt, 
mintha csak egy pillanat lett volna ez az egész. 
Nagyon jó érzés volt a nagy fehér ruhában lenni 
és érezni azt, hogy mindenki minket figyel. 
Mesébe illő volt az egész, minden lány 
hercegnőnek érezhette magát. A bálon pedig úgy 
roptuk a táncot és pörögtünk meg forogtunk, 
egyszerűen fantasztikus volt a hangulat! Az estét 
a bál után közösen az évfolyammal, egy 
fergeteges bulival zártuk le. Újra és újra átélném 
az estét, egy életre szóló emlék marad örökre, 
amire mindig szívesen fogok visszagondolni. 
Nagyon jól sikerült az este, a szervezők mindent 
megtettek azért, hogy emlékezetes legyen ez az 
este. Mindenkinek köszönjük ezt a csodálatos 
estét!  

Bogos Imola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... vagyis férfi szemmel. Mert végső soron erről szól 

az ünnep, nem? Hogy nyomatékosítsuk a 

felnőttségünket. 

A szalagtűző minden évben megrendezésre kerül, és 

az osztályomnak minden évben van hozzá valami köze. 

9-10. évben testnevelés órákon székeket pakoltunk, 

berendeztük a csarnokot. 11-dikben különböző 

feladatokat láttunk el a rendezvény alatt. Ismét 

összepakoltunk, elpakoltunk, díszítettünk... Tehát mire 

végzős lettem, pontosan tisztában voltam vele, hogy 

mennyi hűhóval jár a híres-nevezetes szalagtűző 

lebonyolítása. 

Ezúttal minket ünnepeltek. A szülők, az ismerősök, 

a tanárok értünk vették fel kényelmetlen ruháikat. Mi 

pedig nem kevesebb, mint három hónapig tanultunk 

táncolni, hogy minden tökéletesen menjen. Hú, azok a 

próbák! Mennyi küzdelem és vér-izzadás kellett ahhoz, 

hogy a két perces koreográfiánkhoz hozzákapcsoljunk 

egy-egy új lépést. Bebizonyosodott, hogy 50 diák 

mozgatása szinte lehetetlen feladat, főleg úgy, hogy 

nem állunk a mozgás- koordináció csúcsán. De 

szabadidőt nem sajnálva dolgoztunk az utolsó nap 

utolsó percéig. Végül eljött a nagy nap! 

Mit lát meg ilyenkor elsőnek a férfi? Még szép, 

hogy a nőket! Bátran állíthatom, hogy kivétel nélkül 

mindenki igyekezett gyönyörűen megjelenni, hadd 

tátsuk a szánkat. Látszott, hogy rengeteget dolgoztak 

külsejükön. Hálát adok az égnek, hogy nekünk 

egyszerűbb dolgunk van mind öltözködés, mind frizura 

szempontjából, de még sorolhatnám. Egy csomó 

mindennel nem kell foglalkoznunk. Egyszerűen 

felvesszük a csodaanyagot, a vadonatúj öltönyt, amitől 

minden hímnemű élőlény jobban néz ki, és már készen 

is vagyunk. A család ájuldozik a gyönyörűségtől. 

Egy valamit mindenképpen fontosnak tartok 

megemlíteni, ez pedig a „kamerás közvetítés”, ami 

szerintem alapvetően nem rossz ötlet, mert a 

dokumentáció mellett a gyengébben látók is jobban 

élvezhetik a műsort, de a megvalósítás kifejezetten 

kellemetlen. Biztosak lehetünk benne, hogy minden az 

előadásról készült képen szerepelni fog egy kamerás. 

Akik nem végig a kivetítőt nézik, azoknak bosszantó 

lehetett a diákok körül futkosó fényképészek állandó 

jelenléte, nem is beszélve rólam. Apámmal közösen 

egy dallal készültünk erre a napra, ezalatt végig az 

arcunkban volt a kamera, ami nekem csak plusz 

izgalom. Remélem, ezt a nyomást nem kell átélnie az 

utánunk következő évfolyamnak. 

Egyébként különös dolog... pikk-pakk elment az 

egész. A tűzés folyamata ugyan kíméletlenül lassú volt, 

de a többi műsorszám – lehet csak azért, mert 

aktívabban részt vettem benne. – elég gyorsan lezajlott. 

Megtörtént a legérzelgősebb pillanat, az anya-fia tánc, 

és a végén meg kellett kérdeznem magamtól: ez 

minden? Rá kellett döbbennem, hogy a tánc- és 

ruhapróbákat leszámítva, az előző években többet 

foglalkoztunk a szalagtűzővel, mint idén. Mintha egész 

eddig egy hidat építettünk volna, amin most két 

lépésben átgyalogolunk, és örökre elhagyunk. 

Átsuhantunk az egészen, és ez furcsa szájízt hagyott 

maga után. Ma még hajnalig bulizunk, és jól érezzük 

magunkat együtt, de fülünkben visszhangzanak az 

igazgató úr súlyos szavai. A horizonton megjelent az 

utolsó próbatétel. 

Bodroghalmi Levente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

Az embernek szüksége van valamilyen belső erőre, 

ami előre hajtja. Ez sok minden lehet, de ezek közül az 

egyik, talán a legfontosabb a szeretet. Ezt mindenki 

kicsit másként mutatja ki, de egyes pszichológiai 

irányzatok képviselői szerint öt szeretetnyelv 

határozható meg, ami alapján ezeket a „módszereket” 

el lehet különíteni. Túl kevesen tudnak ezekről, pedig 

nagyban meghatározza kapcsolatainkat az élet minden 

területén. 

Valahogy úgy kellene ezt elképzelni, mint az országok 

különböző nyelveit. Vannak, akik több nyelvet is 

beszélnek, de olyanok is, akik csak egyet. Ebből 

adódhatnak olyan szituációk, amikor úgy érezhetjük, a 

másik nem szeret minket, nem is törődik velünk. Pedig 

ez sokszor nem így van, csak mi nem vesszük észre 

törekvéseiket igyekezetük ellenére sem. Ezért 

érdemes tehát minél több szeretetnyelvet ismerni, 

hiszen így mi is több emberrel megértethetjük 

magunkat és mi is többet értünk meg.  

Ezeket a szeretetnyelveket és főbb ismérveiket 

szeretném most bemutatni nagy vonalakban. 

 

Testi érintés:  
Azoknak az embereknek, akiknek ez az elsődleges szeretetnyelve nagyon sokat jelenthet egy-egy simítás, 

pacsi, ölelés, de akár a jóindulatú baráti vállveregetés vagy bunyózás is. 

Elismerő szavak: 
Aki ezen a nyelven beszél, annak a szóbeli megerősítés jelenti a törődést. Apró dicséretek többet jelentenek 

számukra, mint hatalmas cselekedetek, vagy akármi más. 

Ajándékozás: 
Számukra sohasem az ajándék értéke, vagy mibenléte számít, hanem a megléte. Egyfajta jelképként 

tekintenek rá. Sokáig őrizgetnek akár papírfecniket is, ha azt egy számukra sokat jelentő személytől kapták. 

Szívességek: 

Náluk azok az apró cselekedetek jelentik a törődést, amikkel megkönnyítjük dolgaikat. Itt olyan feladatokra 

kell gondolni, amit átvállalunk tőlük, amivel szívességet teszünk neki. 

Minőségi idő: 
Nekik a rájuk irányuló osztatlan figyelem a mérvadó. Ez lehet beszélgetés, együtt töltött kirándulás, étkezés, 

de akármi más is, ami mellett rájuk tudunk figyelni. 

 

Mint már említettem, ez a tudás az élet sok területén 

használható. Félreértés ne essék! Nem csak a szülő-

gyerek, vagy a párkapcsolatra kell gondolni. Bár a 

legtöbben nem hinnék, de itt a baráti, munkatársi, vagy 

akár az üzleti kapcsolatokat is meg kell említeni.  

Ez egy fontos tényező, ami alapján különbséget 

teszünk szimpatikus és unszimpatikus emberek között.  

A fenti „lista” igencsak rövid ahhoz, hogy ebből 

kiindulva meg tudjuk tanulni teljes mögöttes tartalmát. 

Számunkra idegenebb nyelveket, akár több évig is kell 

gyakorolni mire jól és magabiztosan meg tudunk rajta 

nyilvánulni. Ez előtt viszont mindennél fontosabb az, 

hogy fel- és megismerjük 

a sajátunkat. Erre sokféle módszer alkalmas lehet: 

internetes, vagy máshonnan szerzett tesztek, 

ismerőseink véleményének kikérése magunkról.  

Rengeteg erre irányuló szakirodalmi kiadvány van, 

köztük olyanokkal, amelyek hétköznapi embernek is 

könnyen értelmezhetőek. 

Akinek felkeltette az érdeklődését a téma, ajánlani 

szeretném Gray Chapman ezen témával foglalkozó 

könyveit. Közülük talán az 5 szeretetnyelv Szólóban, 

~Egymásra hangolva, ~Férfiaknak könyvek lehetnek a 

legaktuálisabbak. De ezek mellett rengeteg másik 

könyvet írt ebben a témakörben. 

Kiss Nándor 12/A 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Cassandra Clare: Csontváros 

 

Jogosan tehetitek fel a kérdést, 

hogy miért Cassandra Clare-től 

választottam megint egy regényt, 

amit bemutatok nektek? Mert hiába 

ugyanannak a történetnek a 

folytatása ez a regény, mégis 

teljesen más. Nem csupán idejében, 

helyszínében és magatartásában, de 

ehhez mérten írói stílusában is. Itt 

meg is jegyezném, hogy ez a mű 

keletkezett korábban, és bár A 

Halál Ereklyéi sorozat további 

részeit olvasva rálelünk az írónő 

kiforró stílusbeli sajátosságaira. 

Ezek mégis mások, mint amiket Az 

Angyalban megismerhettünk. 

Sajnos ki kell emelnem egy nega-

tívumát mind ennek a regénynek, 

mind a sorozatnak. Az elsietett 

lektorálás és fordítás együttes 

eredményeként maradtak komoly 

hibák a könyvben: nyelvtani, 

központozási és még félregépelési 

hibák is. 

Ebben a regényben, és a sorozat 

többi részében is nem megszokott 

kötetszerkesztési módszerekkel 

találkozunk. A kötetek 2-3 részből 

állnak, amelyek több fejezetet 

foglalnak össze. Minden résznek és 

fejezetnek van saját címe, általában 

nem túl mély jelentéstartalommal, 

azonban minden részhez tartozik 

egy-egy idézet is, többségében 

angol klasszikusokból származnak, 

de vannak köztük más, világszerte 

ismert és tanított költőktől és 

íróktól származó idézetek is.  

A történet New York-ban 

folytatódik, ahonnan Tessa elindult. 

De korántsem akkor, amikor ő 

elhagyta azt. Napjainkban 

folytatódik két 16 éves fiatallal, 

Clary Fray-jel az anyukájával élő 

művészlelkű, de kalandvágyó 

lánnyal, és legjobb barátjával a 

stréber és zenész Simon Lewis-szal. 

Egy zsúfolt szórakozó helyen a 

Pandemonium klubban Clary 

szemtanúja lesz egy gyilkosságnak, 

de rajta kívül senki más nem látja, 

sem az áldozatot sem a támadókat, 

sem pedig a bűnesetet. De hogy is 

lehetséges ez? Kérdezi ő is, 

magától újra és újra, míg fel nem 

bukkan Jace, a jóképű árnyvadász, 

aki elkövette a gyilkosságot. Majd 

Clary édesanyja Jocelyn, rejtélyes 

módon eltűnik és csak lakásuk 

romjai maradnak utána, köztük egy 

ádáz démonnal. És így veszi 

kezdetét egy családi hajsza, amely 

nem csak a család széthullásával, 

de az árnyvadászok pusztulásával is 

fenyeget. A történet magával 

ragadó, fordulatos, és egyre 

varázslatosabb helyekre vezet és 

egyre bonyolultabb rejtélyekbe 

torkollik. Az érzéki pillanatoktól a 

véres csatajelenetekig minden 

fellelhető ebben a könyvben. De 

ahogy szerkezetileg, úgy 

történetileg is vannak hibái. Ilyen 

például a szemet nem, de az olvasót 

annál jobban zavaró Hollywood-i 

eszközök. Bár ez nem etikus tőlem, 

mint cikkírótól, de ezt fontosnak 

látom közölni. Nem tudom feltűnt-

e nektek, de az elvont történettel 

rendelkező Hollywood-i filmek 

elmaradhatatlan kellékeivé és 

poéngyáraivá váltak a gyakori 

társadalmi „problémákként” vagy 

konfliktusforrásként emlegetett 

rasszok, vallások és visel-

kedésformák. Hogy csak a könyv-

ben megjelenőket említsem. Simon 

zsidó, Jace parabatai-a meleg, és 

belé szerelmes. És még 

sorolhatnám, de a legjobbakat azért 

meghagyom a képzeleteteknek és a 

kíváncsiságotoknak. 

A véleményem sajnos még mindig 

vegyes a könyvvel kapcsolatban, de 

mindenképpen érdemes elolvasni, 

mert a folytatások bőven 

kárpótolnak, valamint A Pokoli 

Szerkezetekben megkezdett szálak 

itt is fellelhetők és sok mindent 

megmagyaráznak, de talán még 

annál is több kérdést vetnek fel. 

Remélem felkeltettem az érdek-

lődéseteket, és akár ötletet is 

tudtam adni az ajándék 

választáshoz. Ha segítség, vagy 

bizonyosság kéne, akkor pedig 

látogassatok el a kiadó, a 

Könyvmolyképző honlapjára. 

Farkas Dávid 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cikket nem istenkáromlásnak 
szánom! Be szeretném mutatni 
ateistaként, a saját 
szemszögemből, hogy hogyan 
tekintek a vallásokra.   
Nem ítélem el, ha valaki hisz 
Istenben vagy valamilyen vallást 
követ. Évezredek óta 
belevésődött az emberekbe ez 
a szokás, életforma. Hisznek 
egy olyan valamiben, amiről 
nem is tudják, hogy létezik-e 
vagy sem. Hisznek benne, mert 
azt hiszik, hogy az imádság, a 
könyörgés majd segít, ha bármi 
problémájuk, kívánságuk van. 
Mi biztosítja, hogy segítséget 
kapnak Istentől vagy akárminek 
is nevezzük? A történelem 
során hányszor segített Isten 
azokon, akik megérdemelték 
volna? Hányszor hagyta 
cserben az embereket? Nem 
ismerünk kézzel fogható 
bizonyítékot arra, hogy Isten 
segít az embereken, de az tény, 
hogy emberek tudnak segíteni 
egymáson.  A XXI. században 
egy olyan könyvben hisznek a 
keresztények, és más vallások 
követői, amit már több 
évszázada írtak, és legendák, 
mondák vannak benne. De 
mindezek ellenére hisznek 
benne. Miért van ez?  Ha létezik 
Isten, miért engedte, hogy az 
emberek a vallások terjesztése 
miatt gyilkoljanak, háborúz-
zanak? Nem értem... 
Mindenesetre én ateistaként 
magamban hiszek és az 

evolúcióban. Hiszek abban, 
hogy nem egy természetfeletti 
erő, egy Istenség irányítja az 
életem, hanem én. Hiszek a 
vonzás törvényében, mely 
szerint, ha valamit nagyon 
szeretnék megkapni, azt meg is 
kapom, nem az Istentől, hanem 
saját erőmből, ha küzdök érte. 
Nem tagadnám meg Istent, ha 
lenne rá számomra is 
értékelhető bizonyíték, hogy 
létezik. Egy olyasvalamit 
követni, imádni, amit még senki 
sem látott, számomra nem reális 
cél. A vallások rengeteg 
tudományágat hátráltattak, mert 
Istennek nem tetsző csele-
kedetek kellettek a megva-
lósításukhoz. Egy ateista 
világban ahol mindenki 
magában hisz, és a család 
összetartó erejében, szerintem 
boldogabb világban élhetnénk.  
Sok helyen a gyermeket 
kötelezik a szülők, hogy 
továbbra is azt a vallást 
gyakorolja, amit előtte nem-
zedékeken keresztül. Ha arra 
nevelnénk gyerekeinket, hogy 
higgyenek magukban, önfe-
ledtebb lehetne az életük, és 
nem terhelné gondolataikat, 
hogy ki az az Isten. A vallások 
hasonló elveken alapulnak, pl. 
egyik sem szól a teljes 
egyenlőségről, mindegyikben 
van alá és fölérendeltségi 
viszony. Isten minden és 
mindenki felett áll, mégis 
sokszor úgy érezhetjük, nem 

tesz semmit. Ha olyan nagy 
hatalma lenne, most nem 
hagyná, hogy megírjam ezt a 
cikket.  
Rengetegen hisznek Istenben, 
higgyenek, azt is elhitték sokan, 
hogy a Föld lapos. Nem hiszek 
a halál utáni életben és a 
lélekvándorlásban sem, egy 
ember lelke halála után miért 
juthat a mennyországba, ha pl. 
egy kutya lelke nem? Az 
emberekből sem marad több 
haláluk után, mint akármelyik 
más élőlényből. Az erkölcsös 
ateisták belső késztetésből 
erkölcsösek. Úgy gondolom, 
hogy ha Istentől való félelem 
miatt vagy jutalom érdekében 
cselekszik valaki az nem 
erkölcs.  Feldühít a vallásból 
származó álszentség, amit sok 
vallásos embernél tapasztaltam 
már, mely szerint, ha hűek 
vagyunk Istenhez, ha 
imádkozunk, megbocsátást 
nyerünk. Egy ateista – aki 
ateistaságán kívül egészséges 
értékrenddel bír - vállalja a 
tetteiért a felelősséget, nem 
bújik imádságok mögé. Mindkét 
oldalon természetesen tisztelet 
a kivételnek.  
A cikkel senki vallási nézeteit 
nem szeretném megsérteni, és 
nem szeretnék senkit sem 
befolyásolni a hitével vagy a 
hitetlenségével kapcsolatban.  
Köszönöm, ha elolvastad!  
 

Kovács Flórián 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legtöbb országban ismerik a 

Halloween ünnepét. Éjjel rémisztö 

jelmezekbe bújnak, kísértet történeteket 

mesélnek, mulatnak és természetesen 

töklámpásokat faragnak. 

Egy máig fennmaradt hiedelem 

szerint október utolsó napján a 

legvékonyabb a választóvonal az élök és 

a holtak világa között. Az eltávozott 

lelkek ilyenkor útra kelnek, addig 

barangolnak, amíg meg nem találják 

egykori lakhelyüket, és ezen az éjszakán 

megpróbálnak visszatérni a világba. 

Már a kelták is védekeztek a 

biztonságukat veszélyeztetö esemény 

ellen: házaikban eloltották a tüzet, hogy 

a hideg és barátságtalan tüzhely ne 

vonzza a hazalátogató szellemeket, és a 

tökéletes megtévesztés érdekében 

szellemnek öltözve parádéztak az 

utcákon, hogy a Gonoszt a végsökig 

megzavarják, hogy aztán könnyebben 

elüzhessék. 

Október 31-én, miután a termést 

betakarították és elraktározták a hosszú, 

hideg télre, megkezdödött az ünnepség. 

A kelta papok a hegytetön, a szent 

tölgyfák alatt gyülekeztek, új tüzeket 

gyújtottak, termény- és állatáldozatokat 

mutattak be, tűz körüli táncuk jelezte a 

nap-szezon végét és a sötétség kezdetét. 

Mikor eljött a reggel, a papok 

szétosztották a parazsat a családok 

között, hogy azzal új tüzeket 

gyújthassanak. Ezek tartották távol az 

ártó szellemeket, és űzték el a hideget. 

Napjainkra már itthon is egyre inkább 

divatos lett a Mindenszenteket megelözö 

nap bulizós, játékos hangulata. Föleg a 

gyermekek kapnak előszeretettel az 

alkalmon, hogy boszorkányos és ijesztö 

ruhákat öltsenek, kivájt tökökböl 

lámpásokat készítsenek. 

De a szeretteinkért való gyertyagyújtás 

november elsején meghitt és családi 

esemény, ahol az emlékezés és a lélek 

halhatatlanságába vetett hit a leg-

fontosabb, és a külföldröl átvett vidám 

szokások nem tudják ezt megváltoztatni. 

Az idök folyamán talán a töklámpás 

lett a Halloween egyik legfontosabb 

jelképe.    Bolvári Eszter 

  



 

KARÁCSONYI ASZTALDEKORÁCIÓK 
 

„Ahelyett, hogy vennék Neked valamit, amit szeretnél, valami olyat adok Neked, ami az enyém, ami tényleg az enyém. Egy 

ajándékot. Valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt az embert, aki itt ül velem szemben, és arra kérem, hogy értse meg, mennyire 

fontos, hogy vele lehetek. Most már van valamije, ami egy kicsit én vagyok, van belőlem egy darabkája.” 

/Paulo Coelho/ 

Így, nem sokkal karácsony előtt már sokan elgondolkodnak, vajon 

az idei évben milyen legyen az a bizonyos nagy karácsonyi vacsora. 

Az áruházak tele vannak ezernyi féle dekorációval, akciós árukkal. 

Biztos, hogy mindenképp több ezer forintot kell költeni arra, hogy 

meséssé varázsoljuk az ünnepi asztalt? Nem! Csupán annyi a 

teendőnk, hogy segítségül hívjuk legjobb barátunkat, az Internetet. 

Évente több száz új ötletet töltenek fel különböző honlapokra. Ezen 

ötletekkel és néhány jó recepttel felejthetetlenné tehetjük ezt a 

karácsonyt is.  

Lakásunkat olcsón is meséssé varázsolhatjuk. Csupán néhány 

alapanyagra és persze szabadidőre van szükség ezek elkészítéséhez. 

Kiragadtam néhány érdekes, de nagyon egyszerű dekorációs ötletet. 

Mindenki figyelmébe ajánlom továbbá, a Ferrero honlapját, ahol részletes leírást kaphattok a következő két 

asztaldíszről, és egyéb ajándék- dekoráció ötletekről is. (link: http://www.ferrero-unnepidekor.hu/unnepi-

dekoraciok) 

1: KARÁCSONYI DÍSZ TORTAPAPÍRBÓL. (szükséges: papír tortaalátét, fagolyócska, hurkapálca) 

 

 

 

 

2: PAPÍR KARÁCSONYFA. (szükséges: színes papír, hungarocell darab, hurkapálca) 

 

 

 

 

 

3: GYÖNGYÖS KARÁCSONYFADÍSZ (szükséges: bármilyen szivacs, vagy textília, amit könnyen kúp alakúra 

formázhatunk; színes szalag, ragasztó, gyöngyök) (írta: Benedek Kata) 
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A legszebb ajándék sokszor az, amit mi magunk készítünk saját kezűleg annak, akit nagyon szeretünk! Ma 

már rengeteg ilyen ajándékötletet találhatunk, de mi magunk is lehetünk kreatívak! Ezekből az ötletekből 

egy kis ízelítő: 

1. Szalvétatechnika 
Fatáblára: Van olyan világos minta, ami alá célszerű egy kis fehér alapot festeni a fára. A 

fára a tapétaragasztó is jól használható. Ha megszáradt a ragasztónk, a kép köré lehet 

festeni egy színes sávot, de akár apróra tépkedett szalvétát is ragasztgathatunk 

egymásra, egymás mellé. Ez bársonyos jellegű lesz. 

Kartonra: A sötét alapoknál itt is érdemes először világosra festeni. Száradás után 

ragaszthatjuk rá a képet. A keretet ezután lefestve ragasszuk rá a képre. Érdekesebbé 

tehető a kép, ha bizonyos részeket a keretre ragasztunk. 

 

2. Gyertya dekoráció 
Szükségünk lesz pár ágacska tujára, egy talpas pohárra és egy spray ragasztóra. (A 

sprayragasztó helyettesíthető normál ragasztópisztollyal is). Az ágacskákat 

ragasztóval lefújjuk, majd a talpas pohárhoz rögzítjük. Egyszerű, gyors és garantáltan 

tetszeni fog mindenkinek! 

 

3. Karácsonyfadísz rossz CD-ből 
Mindösszesen ragasztóra, egy rövidke szalagra, egy rossz CD-re, és egy darab szép 

csomagoló papírra lesz szükség. A szélére opcionálisan ragasztható műhó. Ez az 

ajándékötlet is az egyszerű, de nagyszerű kategóriába tartozik. 

 

 

4. Papír hópehely 
Úgy gondolom, ez mindannyiunk gyerekkori kedvence. A papír 

hópehely örök kedvenc marad, és garantált siker járul hozzá! 

Hozzávalók: papír, olló, cellux, cérna vagy fonal a felfüggesztéshez. 

Elkészítés: Egy tetszőleges méretű négyzetet hajts össze háromszög 

alakúra. Ezután ellentétes oldalakról kezd el egyenlő távolságra 

bevagdosni, úgy, hogy középen a találkozásnál kb. 0,5 mm 

elmaradjon. Ha bevagdostad, akkor középről indulva illeszd 

össze a bevágások sarkait és ragaszd le. Minden egyes sarok 

összeragasztása ellentétesen történjen, akkor alakul ki ez a 

spirálos forma. 

Tipp: Ha többféle nagyságot csinálsz egymás alá, felfüggesztve 

nagyon jól mutat, de önmagában is szép látvány, akár 

ablakdíszként is, vagy a plafonról lelógatva. (Markos Alexandra) 

  



 

 

 

 

 


