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Az iskolaújság szerkesztősége: 

Bach Szilvia (12/1) 

Basaran Levente (13/E) 

Gulyás Zsófia (12/1) 

Kocsis Angelika (11/1) 

Kovács Georgina (10/1) 

Kristály Luca (12/Ny) 

Kucsera Laura (12/Ny) 

László Annamária (12/1) 

Molnár Klaudia (11/1) 

Nemes Tímea (11/1) 

Rottenhoffer Maya (12/1) 

Simák Viktória  

Sipos Fruzsina (13/E) 

Szabó Brigitta (13/E) 

Szabó Csilla (10/1) 

Szász Brigitta (11/1) 

Szegner Viktória (10/1) 

 

A címlapot tervezte és készítette Szabó Csilla (10/1). 

A fotókat készítette Takács József és Vass Attila (11/1). 
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Ha az újság olvasása közben kedvet kaptál az újság-

íráshoz, és szeretnél egy vidám, lelkes, együttműködő 

csapat tagja lenni, akkor ne habozz, keresd fel a szer-

kesztőség bármely tagját és csatlakozz hozzánk!  
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A reformáció emléknapja 
 

Az egész világon október 31-én ünnepeljük a reformá-

ció emléknapját, ugyanis ezen a napon függesztette ki 

Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára „95 

tételnek” nevezett vitairatát.  

 

A római katolikus középkori egyház búcsúcédulák 

árusításába kezdett, ami azt jelentette, hogy a papírda-

rabokat megvásárlók bűnbocsánatot nyernek. A német 

püspökök és érsekek így akarták összegyűjteni a római  

Szent Péter bazilika építéséhez szükséges összeget. Luther Márton a szász 

választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, az 1517-ben kiadott tézi-

seiben elutasította a búcsúcédulák árusítását illetve az ezzel való visszaélése-

ket, ezért a pápa kiátkozta. III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védel-

me alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefor-

dította németre az Újszövetséget. Tanai alapján 

jött létre halála után az evangélikus, a Kálvin 

János genfi reformátor képviselte irányzatból 

pedig a református egyház. Kálvin a reformáció 

új irányzatát vitte sikerre Genfben, amelynek 

alapján a református egyházak világszerte ma is 

működnek. Rendszerét kálvinizmus néven is 

szokás emlegetni. 

 

A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJÁN emléke-

zünk meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a 

gályarabnak eladott prédikátorokról. Mivel a ma-

gyar reformátorok a nép nyelvén, magyarul prédikáltak, és lefordították a 

Bibliát, tevékenységük nagymértékben hozzájárult az irodalmi nyelv kialaku-

lásához. Magyar földön 1545-ben Erdődön rendezték az első protestáns zsina-

tot. A század végére az ország 80-90 százaléka protestánssá vált. 1939 óta 

október végén rendezik meg az Országos Protestáns Napok ünnepségsoroza-

tot a legnagyobb protestáns egyházak.  

Gulyás Zsófia és 

László Annamária 

(12/1) 

Luther Márton (1483-1546) 

Kálvin János (1509-1564) 
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A képet és az idézetet Nemes Tímea (11/1) választotta  

Útravaló  

Jézus tanítványaihoz pedig így szólt: " Ezért mondom nektek: ne ag-

gódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruház-

kodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzé-

tek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem 

csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a 

madaraknál!  De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy 

arasznyival is meghosszabbítani életét?”  

 (Lukács 12, 22-25) 

Az idézetet Gulyás Zsófia (12/1) választotta 



 6 

Interjú Simák Viktória, magyartanárnővel 

2012-ben, mikor elkezdtük a 9.osztályt új dolgok vártak ránk, de ezzel 

nem csak mi voltunk így, hanem az akkor új tanárként érkező Simák 

Viktória is. Immáron 4.-ik éve, hogy szeret és tanít minket. Megkeres-

tük és pár kérdést tettünk fel neki az újsággal és a munkájával kapcso-

latban. 

1. Ha elölről kezdhetné milyen pályát választana? 

„Régi vágyam volt, hogy újságíró lehessek, de az élet úgy hozta, hogy 

az érettségi után magyar szakon folytassam tanulmányaimat. Ekkor 

még nem volt határozott elképzelésem arról, hogy mivel fogok foglal-

kozni, de a tanári pálya meg sem fordult a fejemben. Ma már egyálta-

lán nem bánom, hogy a pedagógus pályát választottam.” 

2. Milyen a viszonya a diákokkal? 

„Úgy gondolom, hogy a diákság nagy része elfogadott engem a fiatal 

korom ellenére. Igyekszem közvetlen lenni a diákokkal, de bízom ben-

ne, hogy ettől még ugyanúgy tisztelnek, mint a többi tanárt.” 

3. Mit gondol az iskolában lévő tehetséges diákokról? 

„Sok olyan tanuló van az iskolában, akik szabadidejükben verseket, 

szépirodalmi műveket írnak, illetve valamilyen rejtett képességekkel 

rendelkeznek. Ebben az újságban többek között erre is szeretnénk rá-

mutatni. Az iskolaújság szó hallatán sok lelkes, aktív tanuló kapott az 

alkalmon, hogy részt vegyenek az újság szerkesztésében.” 

4. Milyen lehetőséget lát ebben az újságban, ahol igazából megélheti 

azt,amiről lemaradt? 

„Egyrészt ezt a lehetőséget kárpótlásnak érzem, hiszen egy régi vá-

gyam teljesült. Másrészt a diákok szempontjából az újság egy fontos 

fórum lehet, ahol megmutathatják, hogy ők mire képesek.” 
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5. Mi a célja ennek az újságnak? 

„Célunk az, hogy a diákokhoz szóljunk. Minden olyan témát szeret-

nénk érinteni, amely az iskolánkkal kapcsolatos és a fiatalokat érdekel-

heti.” 

6. Milyen témákat várhatunk ettől az újságtól? 

„Az első lap a reformáció emléknapja alkalmából készült, így a fő 

irányvonal a reformáció történetének bemutatása, emellett az októberi 

események, rendezvények leírása. Szeretnénk különböző programaján-

lókkal előrukkolni, mint pl : mozi, színház,koncert.” 

7.Milyen reményeket fűz az újság sikerességéhez? 

„Mindent megteszek azért, hogy a szerkesztőségben dolgozó diákokat 

összefogjam és ösztönözzem a sikeres munka érdekében. A tanulók 

lelkesedését és kreativitását nézve, úgy gondolom, hogy munkánk 

eredményes lesz.” 

Köszönjük szépen a válaszokat és sok sikert kívánunk a további ered-

ményes munkához! 

Bach Szilvia és Rottenhoffer Maya (12/1) 
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A csendesnap élményei 
 
 Szeptember 26-án, csütörtökön 
került megrendezésre először a 
csendesnap iskolánkban. Az eddigi 
hagyományokkal szakítva, más hang-
vételű rendezvény keretében avattuk 
be kilencedikeseinket.  
 Az előkészületekben és a lebo-
nyolításban a 12/Ny osztály volt Var-
ga Péter tanár úr segítségére. Első-
ként Dr. Borsiné Kusztos Ildikó inté-
zeti lelkész köszöntötte a diákokat és 
bíztatta őket a közös éneklésre, ami a 
kilencedikesek megszeppentsége elle-
nére kisebb-nagyobb sikerrel meg is 
valósult. Az ének megtanulása után 
egy rövid bibliai történetet (Mt 7, 13-
14) hallgathattunk meg az intézeti 
lelkész tolmácsolásában, ami útravaló 

lehet az egész éves kitartó munkához. 
Ezután a diákok legnagyobb örömére 
az igazi megmérettetés következett, 
melyben az osztályok játékos vetélke-
dők keretein belül bizonyíthatták, 
hogy e rövid idő alatt is kialakult 

köztük az összhang és képesek a csa-
patmunkára. Az eredményhirdetés 
előtt egy elgondolkodtató filmrészle-
tet tekinthettünk meg, majd feleleve-
nítettük a megtanult éneket, amit már 
bátrabban daloltak a fiatalok. Legvé-
gül a legjobban teljesítő osztály -
amely nem más mint a 9/2- a cukrász-

tanulóink által készített süteményt 
kapta jutalmul. Azonban a többi 
résztvevő osztály sem csak élmé-
nyekkel gazdagodott, hisz mindenkire 
várt egy apró meglepetés.  
 Visszatekintve az intézeti lel-
kész szavaira, a következő idézettel 
kíván sok sikert, kitartást, és végtelen 
türelmet a tanuláshoz minden tanuló-
nak az iskolaújság szerkesztősége. 
 
„A szoros kapun menjetek be, mert 
tágas az a kapu és széles az az út, 
amely a halálba visz, és sokan van-
nak, akik azon járnak. De szoros az a 
kapu, és keskeny az az út, amely az 
életre visz, és kevesen vannak, akik 
megtalálják azt.” Mt 7, 13-14 

 
Kristály Luca és Kucsera Laura  

(12/Ny) 
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Koszorúzás Bernáth Kálmán sírjánál 

Hagyományosan minden évben ellátogat az 

iskola vezetősége és néhány tanuló intézmé-

nyünk névadójának, Bernáth Kálmán és csa-

ládja sírjához a váci temetőbe. Idén, október 

1-jén Solymosi Csilla igazgatónő, Duhonyi 

Károlyné szakmai igazgatóhelyettes és Lang 

László általános igazgatóhelyettes vett részt a 

megemlékezésen. A diákok képviseletében 

Joó Katalin és Molnár Márton 9/3 osztályos 

tanulók egy koszorút helyeztek el az egykori 

tanár sírjánál. 

 

Bernáth Kálmán 1915. október 

2-án született Vácon, iparos 

család ötödik gyermeke-

ként. 1955-ben kapott megbí-

zást a Pest Megyei Tanácstól 

egy kereskedelmi szakmunkás-

képző iskola megszervezésére. 

1962-től 1973-ig félfüggetlení-

tett tanulmányi felügyelője is 

volt a 

városnak.1973-tól nyugdíjazásáig, 1980-ig 

a  Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmun-

kásképző Iskola tanára volt.1983-tól mint nyug-

díjas tanár ismét alkalmazottja lett az általa ala-

pított intézménynek.1994-ben bekövetkezett 

halálával a város kimagasló tekintélyű tanár-

egyéniséget veszített el. 

 

Simák Viktória 

Bernáth Kálmán 

(1915-1994) 
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Október 6. 

Az aradi vértanúk emlékére 

1849. október 6-án érte el tetőpontját 

az 1848–1849-es szabadságharc meg-

torlása. Kivégezték ezen a napon gróf 

Batthyány Lajost, az első felelős mi-

niszterelnököt is. A nemzeti gyászna-

pon a vértanúkra emlékezik a ma-

gyarság.  

Aradon 1849. szeptember 26-án ti-

zenhárom tábornokot és egy ezredest 

(Lázár Vilmost, aki szintén önálló 

seregtestet irányított) ítéltek halálra 

felségsértés és lázadás miatt. Haynau 

ezt szeptember 30-án hagyta jóvá, de 

Gáspár András, Ferenc József egykori 

lovaglómesterének büntetését az utol-

só pillanatban börtönre változtatták. 

Az ítéletet október 6-án hajtották vég-

re, akkor végezték ki a 13 főtisztet: 

Aulich Lajost, Damjanich Jánost, 

Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, 

Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, 

Lázár Vilmost, Leiningen-

Westerburg Károlyt, Nagy-Sándor 

Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schwei-

del Józsefet, Török Ignácot és Vécsey 

Károlyt.  

A golyó általi halálra „kegyelmezett” 

Kisst, Schweidelt, Dessewffyt és Lá-

zárt a vár északi sáncában-hajnalban 

lőtték agyon, a többi elítéltet ezt kö-

vetően a vártól délre sebtében össze-

tákolt bitófákra akasztották fel. El-

rettentésül a holttesteket estig az 

akasztófán hagyták, de ezzel éppen 

az ellenkező hatást érték el, mert a 

kivégzés helye valóságos búcsújáró-

hellyé vált. Aradon 1850 februárjáig 

még három honvédtisztet végeztek 

ki, Ormai Norbert honvéd ezredest, 

Kazinczy Lajos honvéd ezredest 

(Kazinczy Ferenc fiát) és Ludwig 

Hauk alezredest, Bem tábornok had-

segédét. Lenkey János honvéd vezér-

őrnagyot azért nem végezték ki, mert 

a fogságban megtébolyodott, és a vár-

börtönben meghalt. 

Batthyány Lajos 
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Október 6-ai iskolai  műsor 

Az október 6-

ai megemléke-

zés ebben az 

évben egy új 

technikával 

készült, ami-

nek ötletadója 

és létrehozója 

Simák Viktória 

tanárnő. 

A tanárnő ké-

résére a 11/1 

osztály egy kisebb műsort hozott ösz-

sze. 

A kisfilmben ugyanis a diákok hangjai 

elevenítették meg a 13 aradi vértanút. 

A műsor 30 percre sikeredett, de iga-

zán nagy sikert aratott.  

A 13 aradi vértanú hangjai:  

Nemes Tímea, Kocsis Angelika, Maczkó 

Bence, Kerekes Barnabás, Kosztolányi 

Levente, Laluja Krisztián, Jeszenszky Lí-

dia, Mlatilik Tünde, Oszaczki Fanni, Vass 

Attila, Sinkó Gergő, Dévity Olivér, Kosdi 

Gábor 

Narrátor: Nemes Tímea 

Versmondók: Kocsis 

Angelika, Molnár 

Klaudia 

Hangtechnika: Vass 

Attila 

Vágás: Kovács 

Bence 

 

 

Az osztály tanulóit megkérdeztük a 

készületekről: 

„Az előadás készületei igazán hangula-

tosan zajlottak. Az órákról a tanárnő 

elkért minket pár percre és hármasával, 

négyesével mentünk le a stúdióba, ahol 

a hangpróba zajlott. A mikrofonnal 

hamar megbarátkoztunk és bele is fog-

tunk a munkába. Lelkesek és boldogak 

voltunk, illetve vagyunk is, hogy erre a 

feladatra a mi osztályunkat kérték fel. 

Köszönjük, hogy ebben részt vehet-

tünk, reméljük, hogy sok hasonló alka-

lomban lehet még részünk és ezúton is 

szeretnénk megköszönni Simák tanár-

nőnek és a többi segítőnek.”    

Szász Brigitta,  

Nemes Tímea,  

Molnár Klaudia (11/1) 
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1956. október 23. 

„1956. október 23-a örökké élni fog a 

szabad emberek és nemzetek emléke-

zetében. E nap a bátorság, az öntudat 

és a győzelem napja volt. A történe-

lem kezdete óta nincs még egy nap, 

mely világosabban mutatja az ember 

csillapíthatatlan vágyát a szabadság 

iránt – bármily kicsi is a siker esélye, 

s bármily nagy is az áldozat, amit 

követel.”  John F. Kennedy (1960) 

Az 1956-os forradalom Magyaror-

szág népének a sztálinista diktatúra 

elleni forradalma és a szovjet meg-

szállás ellen folytatott szabadsághar-

ca, amely a 20. századi magyar törté-

nelem egyik legmeghatározóbb ese-

ménye volt. A budapesti diákok bé-

kés tüntetésével kezdődött 1956. ok-

tóber 23-án, és a fegyveres felkelők 

ellenállásának felmorzsolásával feje-

ződött be november 10-én. 

Az október 23-ai budapesti tömegtün-

tetés a kommunista pártvezetés ellen-

séges reakciója és a fegyvertelen tö-

megre leadott véres sortűz következ-

tében még aznap éjjel fegyveres fel-

keléssé nőtt. Ez a kormány bukásá-

hoz, a szovjet csapatok visszavonulá-

sához, majd a többpártrendszer visz-

szaállításához és az ország demokra-

tikus átalakulásához vezetett. Novem-

ber első napjaiban az új kormány 

megkezdte a tárgyalásokat a Szovjet-

unióval a szovjet csapatok teljes kivo-

násáról, a Varsói Szerződésből való 

kilépésről és az ország semlegességé-

ről. A szovjet politikai vezetés azon-

ban a kezdeti hajlandóság után meg-

gondolta magát, és miután a nyugati 

nagyhatalmak biztosították arról, 

hogy nem nyújtanak a magyar kor-

mánynak segítséget, november 4-én a 

szovjet csapatok hadüzenet nélküli 

háborút indítottak Magyarország el-

len. Az aránytalan túlerővel szemben 

egyedül maradt ország több napon át 

folytatott szabadságharca így végül 

elbukott. 

Iskolánkban, mint minden évben a 

11. évfolyam készíti az október 23-ai 

műsort., idén Mojzsis Andrea tanárnő 

vezetésével. A műsorban történelmi 

áttekintés és versek is szerepelnek 

majd a diákok előadásában. 

 

 

 

 

Kocsis Angelika (11/1) 
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Péteri Judit: Az én `56-om 

Én már könyvből tanultam, 

hogy több, mint ötven éve 

fiatalok ezrei mentek le a térre, 

és a csillagokat mind porba hajigál-

ták. 

 
"Szovjet sereg menjen haza, 

Sztálin-szobrot vigye haza!" 

 
Én már könyvből tanultam, 

a zászló mért` lyukadt ki, 

a Parlamentnél mért` gyúlt gyertya-

lángon annyi, 

- sötétségben, csillagként - remény a 

szemekben. 

 
"Vesszen az önkény, az önkény, 

éljen a törvény, a törvény!" 

 
Én már könyvből tanultam, 

mit visszhangzott Petőfi 

(bronz emlékként, Sinkovits hangján), 

mert megőrzi, 

nézd, őrzi dalát a nemzet - szívébe 

zengett. 

 
"Bem apó és Kossuth népe, 

menjünk együtt, kéz a kézbe!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Én már könyvből tanultam, 

hogy békés tüntetésből 

Remény nőtt és vágy és tűz, - minden 

jobb lesz végül - 

hogy néhány röpke napra otthont lelt 

a haza. 

 
"Éljen a népi hadsereg!" 

"Éljen a népi hadsereg!" 

 
Én már könyvből tanultam, 

hogy nemzedékek titkon, 

eltemetett sóhajként őrizték meg itt-

hon - 

tömegsírba rejtve el, harminchárom 

évre: 

 
"Ruszkik haza! Ruszkik haza! 

Ruszkik haza!" - haza végre! 
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Szalagavató 

Régi harcok, régi, kopott 

könyvek  

Derű, mosoly, néha fájó 

könnyek  

Múlik minden, rohannak 

az évek  

Búcsút mondunk, múló 

diákévek. (Hemingway)  

Akár hiszi, akár nem, a 

szalagavatók története régi 

múltra tekint vissza. Az 

első bált feltehetőleg az 

1830-as évben tartották 

meg Selmecbányán. Tehát 

csakúgy, mint sok másik 

diákélettel kapcsolatos 

hagyomány, ez is a selmeci 

akadémiából ered. Akkori-

ban a ceremóniát még 

valétálásnak nevezték. Ez 

a latin eredetű kifejezés a 

“Valete!” szóból szárma-

zik, mely annyit tesz 

“Éljetek boldogul!”, ezzel 

köszöntek a végzős diákok 

az alsó tagozatosoknak. 

Régen 

A hosszú évek elteltével a 

szokás nem sok változáson 

ment keresztül. A diákok a 

tanulmányaik utolsó fél-

évében váltak jogosulttá a 

szalag viselésére, melyet 

ünnepélyes keretek között 

adtak át nekik. Az ünnep-

ség sem tért el nagyban a 

maiaktól. Régen szalag-

szenteléssel kezdődött a 

műsor, ami egy sötétülő 

teremben zajlott, és a diá-

kok tűzték fel maguknak a 

szalagokat. A legidősebb 

diák egy botra tűzött tölgy-

csokrot vitt elöl, mögötte 

pedig a többiek kalapjára 

volt egy-egy tölgyfa levél 

tűzve, így sorakoztak fel. 

Általában egy kerek zöld 

selyem szalagot tűztek a 

vállukra, melyből kétféle 

létezett: az egyik egy rövid 

karszalag aranyrojtokkal, a 

másik pedig monogrammal 

és évszámmal ellátva. Ez-

után az alsóbb éves diákok 

fáklyás menettel kísérték 

ki a végzősöket a város 

kapujáig, ahol szimboliku-

san egy fenékberúgással 

búcsúztak el tőlük. A diá-

kok innen egyenesen a 

vigadóba vonultak, ahol 

egy bál zárta az ünnepsé-

get. 

Most 

A mai szalagavatók ugyan 

nem térnek el sokban a 

régiektől, mégis talán sok-

kal nagyobb figyelmet 

fordítanak rá, mind az is-

kolások, mind pedig a ro-

konok. A készülődés 

ugyanis gyakran már 

szeptemberben elkezdődik, 

miközben a báli szezon 

november-február közé 

esik. Igaz, a sok-sok teen-

dőre kell is a rengeteg idő. 

Az osztályok általában 2-3 

féle tánccal is készülhetnek 

egy estére, már pedig ezek 

betanulása nem megy 

egyik napról a másikra. 

Sőt az is időbe telik, mire 

ezekhez a kosztümöket, 

jelmezeket elkészítik, meg-

találják, kibérelik. A lá-

nyok számára különösen 

nagy gondot jelent a töké-

letes szalagavató és fehér 

keringőruha kiválasztása. 

Mindezek mellé jönnek 

még az egyéb kiegészítő, 

cipő, sminkes, fodrász, stb. 

Ez a szülők számára sok-

szor okozhat anyagi nehéz-

ségeket, de mivel ez az 

este nem csak a diákoknak, 

hanem a családnak is nagy 

esemény, szívesen költe-

nek rá. 
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Ma a végzősökre általában 

kék vagy bordó színű sza-

lagot tűz vagy az osztály-

főnök vagy az iskola igaz-

gatója. Ezeken a szalago-

kon rendszerint az iskola 

neve, valamint az évfo-

lyam, évszám szerepel. 

A bál után a legtöbbször 

úgynevezett “afterparty-t” 

tartanak az osztályok egy 

kibérelt étteremben vagy 

szórakozóhelyen és ott 

mulatják át együtt az éjsza-

kát. 

Készülődés a  

Szalagavatóra 

 

Idén 8 osztály tapossa utol-

só éveit a Bernáth Kálmán 

Református Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Szak-

képző Iskolában. 

Mindenki számára ugyan-

olyan fontos vagy a szalag-

avató vagy az érettségi 

miatt. Mégis, az év első 

fele inkább a szalagavató 

körül forog. 

Minden lány már hónapok-

kal előtte lefoglalja a ruhá-

ját, a fodrászhoz és a kör-

möshöz az időpontot, mert 

azt szeretné, hogy ő legyen 

a legszebb. Bár a fiúk nem 

mutatják ki, mennyire ér-

dekli őket, hogy miben 

táncolnak, de nekik se 

mindegy, hogy mellény 

vagy csokornyakkendő van 

rajtuk. 

A táncpróbák 

0. vagy 8. 

órában van-

nak megtart-

va, és olyan-

kor az egész 

iskolában 

hallani lehet 

a szebbnél 

szebb keringőzenéket. 

A keringő mellett minden 

végzős osztály készül egy 

osztálytánccal, ami megle-

petés lesz mindenki számá-

ra. Vicces vagy komoly 

lesz? Nem tudni.... Egy 

biztos, hogy felejthetetlen 

élményt nyújt majd, úgy a 

nézők mint a diákok szá-

mára. 

A szalagavatóig az a röpke 

idő ami van, az az osztá-

lyokat és az osztályfőnökö-

ket is kihívás elé állítja. 

Hisz meg kell egyezni ren-

geteg dologgal kapcsolat-

ban, pl: tabló háttere vagy 

mi legyen a keringő zene!? 

Nos, tapasztalatból, 

hogy sose lesz olyan, 

ami mindenkinek 

megfelel. Mindig lesz 

valaki, akinek van 

egy másik ötlete és 

elképzelése, amiért a 

végsőkig harcol. De 

ez nem baj, hisz nem 

vagyunk egyformák. 

A lényeg, hogy szülessen 

meg egyöntetűen a döntés. 

 

Utolsó évünkben élvez-

zünk ki minden egyes pil-

lanatot. Persze ne felejt-

sünk el tanulni az érettsé-

gire sem a nagy készülődé-

sek mellett!  

 

Sipos Fruzsina és  

Szabó Brigitta (13/E)  
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Sport 

Böde a pálya mágusa  

Az  első percekben a hanyag 

játékunk miatt jött a rém-

álom. A 11. percben 

Jacobsen  parádésan fordult 

le Juhászról és Király mel-

lett a kapuba gurította a lab-

dát. Az 1. félidőben gyenge 

játékot mutattunk. Sok el-

adott labdánk volt és nem találtunk fogást a jól védekező Feröeriek ellen. A 

szünetben  Bernd Strock, a szövetségi kapitány kétfős cserére szánta el ma-

gát, Bódi és Tőzsér helyére Böde Dániel és Németh Krisztiánt állította be.  A 

63. perc elteltével Kádár pazar beadásával Böde bestukkolta a labdát a háló-

ba. Szűk 20 perccel a meccs vége előtt  Böde két bravúros csel után kiszag-

gatta a rövid felsőt. Gregersent a hosszabbításban kiállították, de a Feröeriek 

tíz emberrel is veszélyeztették Király Gábor kapuját. Szerencsére nem tudták 

bevenni még egyszer, így a meccs 2-1-es végeredménnyel zárult. 

 

 

Felhívás - Októberi Futsal Torna - Felső - Göd, Balázsovits Sport-

csarnok 

Október 30-án 9 órakor kezdődik az Októberi Torna Csánki 

Attila szervezésével. Az első ilyen kezdeményezését 2010-

ben valósította meg, azóta is folyamatosan szervezi. Negyed-

évente kerül sor a tornára: Húsvéti kupa, Nyárnyitó és Nyár-

záró Futsal Torna, Ősz Kupa és a Karácsony Kupa. Egy na-

pos,  4+1 fős  rendszerű lesz a verseny, ahol tombola is lesz. A nevezési díj: 

14.000 Ft/csapat, ebből 7.000 Ft az előleg , amit október 28-ig le kell adni, ez 

egyben a nevezési határidő is. Az első három helyezett számára serleg, érem, 

oklevél, pezsgő lesz a jutalom. Különdíjazásban részesül a gólkirály és a leg-

jobb kapus. Jelentkezzetek minél többen, teljen sportosan az őszi szünet!  

Basaran Levente (13/E) 
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Bernáth-kupa - Október 15-16. 

Példát mutatnak a tanárok  

Idén is megrendezésre került a Bernáth-

kupa, ami egy hagyomány iskolánkban. 

A torna szervezése Varga Péter tanár úr 

feladata évek óta. A tornán sajnos a fiúk 

nem értek el helyezést,. A csapat tagjai: 

Laczkovszki Erik, Lami István, Petényi 

Krisztián, Kapa Sándor, Csernák Ri-

chárd, Maczkó Bence, Bera Bálint, Bo-

dor András, Frech Attila.  A lányok pe-

dig 6. helyen végeztek: Gergely Erika, 

Jancsik Kinga, Jeszenszky Lídia, Fodor 

Xénia, Nagy Zsanett, Englóner Alexand-

ra, Englóner Mercédesz, Vastag Veroni-

ka, Schlenk Dominika, Herczeg Boglár-

ka. A tanárok az első helyen zárták a 

tornát. Mind a két nap hangulatosan telt. 

Az első nap kisebb hangerővel  szurkol-

tunk, de a következő nap hatalmas szer-

vezett szurkolást mutattunk be. A játéko-

soknak ez nagyon sokat jelent, ezért meg-

hajoltak a szurkolók előtt, hogy kimutas-

sák a hálájukat. 

 

Nyilatkozatok: 

 „Fejben nem voltunk ott a pályán. Nagy 

nyomás volt a vállunkon, főleg az új játé-

kosokon, akik még megszeppenve álltak 

a pályán. Feszültek voltunk meccs köz-

ben, mert nem sikerült gólzáport zúdítani 

az ellenfeleinkre, de a csapatmunkánk az 

egyik legjobb volt a tornán. Reméljük, 

jövőre bizonyíthatunk újból.” (Lami Ist-

ván és Petényi Krisztián) 

A lánycsapatból Fodor Xénia lelkesen 

válaszolt a kérdéseimre: 

- Hogy érezted magad az eseményen?  

- Nagyon izgultam a csapatomért. Jól 

esett a mozgás, élveztem a játékot. 

- Mi járt a fejedben a bomba gólod után? 

- Boldog voltam, hogy pontot szerezhet-

tem. Szívmelengető volt, amikor a szur-

kolók kurjongatták a nevemet. 

- Milyen volt a tavalyi kupa?  

- Valamivel jobban éreztem magam, mert 

tavaly harmadikok lettünk, de az idei is 

felejthetetlen volt. 

- Köszönöm szépen, sok sikert kívá-

nok a továbbiakhoz!  

 

Basaran Levente (13/E) 
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Filmajánló 

Moziműsor az őszi szünetre 

 

Ezzel a 6 filmjavaslattal szeret-

nénk nektek egy kis betekintést 

nyerni az elkövetkezendő mozifil-

mek szórakoztató világába. A 6 

előzetesből szabadon válogatva 

látogassatok el kedvenc mozitokba 

az őszi szünet alkalmával! 

 

Fák jú Tanár úr 2 (16)  

Műfaj:Vígjáték 

Játékidő (perc): 115 
 

Bemutató ideje: 2015/10/15 

Korhatár:16 

Rendező: Bora Dagtekin 

Főszereplők: Karoline Herfurth, Jana 

Pallaske, Elyas M'Barek, Katja 

Riemann, Volker Bruch, Alwara 

Höfels, Jella Haase 

 

Az első részből jól ismert Chantal, 

Zeynep és Danger vezette díszes 

társaság hozza a formáját az első 

külföldi útján is, bemutatva szoci-

ális inkompetenciájuk és általános 

műveletlenségük elképzelhetetle-

nül széles spektrumát. És mintha 

nem lenne elég Zekinek az állandó 

tanár-diák háború, még a sznob 

konkurencia nagyképű tanárával is 

fel kell vennie a harcot, akinek 

egyetlen célja, hogy pontot tegyen 

Müller tanári karrierjének végére. 
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Mélyütés (16) 

Műfaj:Sport | Dráma | Akció 

Játékidő (perc): 124 

Bemutató ideje: 2015/10/15 

Korhatár:16 

Rendező: Antoine Fuqua 

Főszereplők: Jake Gyllenhaal, Rachel 

McAdams, Oona Laurence, Forest Whitaker, 

Billy Hope (Jake Gyllenhaal) egy kő 

kemény boxoló, aki Tick Willis (Forest 

Whitaker) edzőhöz  fordul segítségért, 

hogy segítsen az életét visszatéríteni a 

helyes kerékvágásba, ugyanis felesége 

(Rachel McAdams) elhunyt egy tragikus 

balesetben és gyermekét elvette tőle a 

gyámügy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíborhegy (18) 

Műfaj:Kaland | Horror 

Játékidő (perc): 119 

Bemutató ideje: 2015/10/15 

Korhatár:18 

Rendező: Guillermo Del Toro 

Főszereplők: Mia Wasikowska, Jessica 

Chastain, Tom Hiddleston, Charlie 

Hunnam 
Egy családi tragédiát követően az ambi-

ciózus írónő hányódik a gyerekkori ba-

rátja iránt érzett szerelem és egy rejté-

lyes idegen csábítása között. A múltja 

szellemei elől menekülve kiköt egy ház-

ban, amely lélegzik, vérzik… és emléke-

zik. A sötét mesék nagymestere, 

Guillermo del Toro (Pán labirintusa, 

Hellboy-filmek, Tűzgyűrű) ezúttal egy 

kísérteties, gótikus horror-történettel 

borzolja a nézők érzékeit. 
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Az utolsó boszorkányvadász (16) 

Műfaj:Akció | Kaland | Fantasy 

Bemutató ideje: 2015/10/29 

Korhatár:16 

Rendező: Breck Eisner 

Főszereplők:Vin Diesel, Rose Leslie, 

Elijah Wood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 év-

vel ezelőtt háború dúlt az emberek és 

boszorkák, az ördögi természetfeletti 

lények között, akik a világra akarják 

szabadítani a fekete halált. Boszorkány-

vadászok seregei harcoltak a természet-

feletti ellenséggel az egész világon, az 

egyikőjük, KAULDER (Vin Diesel), 

akinek sikerült megölnie a boszorkák 

mindenható királynőjét, és megtizedelte 

annak követőit is. A halála előtti pilla-

natban a királynő azzal áll bosszút, hogy 

halhatatlansággal átkozza meg Kauldert, 

mindörökre elválasztva imádott felesé-

gétől és lányától a túlvilágon.... 

Az utolsó két film már a várva várt szü-

neten kívül esik, de a mozik akkor is 

várnak minket izgalmas műsoraikkal.  

 

007 Spectre - A Fantom visszatér (12) 

Műfaj:Akció | Kaland | Thriller 

Játékidő (perc): 150 

Bemutató ideje: 2015/11/05 

Korhatár:12 

Rendező: Sam Mendes 

Főszereplők: Daniel Craig, Christoph 

Waltz, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, 

Léa Seydoux 

 

Bond egy régi, kódolt üzenet alapján 

indul el, hogy felkutasson egy baljós 

szervezetet. Míg M politikai csatározá-

sokat folytat a titkosügynökség 

életbentartásáról, Bond lépésről-lépésre 

fedi fel a FANTOM mögött álló ször-

nyű igazságot. 
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Jem and the Holograms (12)  

Műfaj:Dráma | Kaland | Fantasy  

Bemutató ideje: 2015/11/05 

Korhatár:12 

Rendező: Jon M. Chu 

Főszereplők:Aubrey Peeples, Juliette 

Lewis, Molly Ringwald, RyanGuzman 

A JEM AND THE HOLOGRAMS négy 

feltörekvő zenészlányról szól, akik egy 

csapásra meghódítják a világot, és eköz-

ben belátják, hogy akkor lehetsz a saját 

sorsod alakítója, ha rátalálsz a saját han-

godra. A híres tévés rajzfilmsorozat 

alapján készült zenés film. 

 

 

 

Jó szórakozást!  

 
Kovács Georgina és Szegner Viktória (10/1) 
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Sütisarok 

Ellátogattunk a 9/A osztály 

cukrász szakórájára., amit 

Juhász József tanűr úr tar-

tott. Mindenki lelkesen 

dolgozott az akkor éppen 

készülő süteményeken. 

Többfajta süteményt is 

készítettek: spenótos csi-

gát, túrósbatyut, meggyes 

rétest és gyümölcspapu-

csot. A munka, pörgős és 

energikus volt. A sütési 

folyamat első felét néztük 

végig, de az alapján a ké-

szülő finomságok biztos 

sikert arattak. Soha nem 

láttuk még az iskolában ezt 

a munkafolyamatot, min-

den elismerésem a cukrász 

osztályoknak, kitartóak és 

végtelenül szorgalmasak.  

Szerettük volna, hogy ti is 

betekintést nyerjetek az 

ottani munka világába, 

ezért is készítettünk a 

konyhában sürgő-forgó 

diákokról és munkájukról 

fényképeket.  

Gondoltunk a serény, fá-

radhatatlan, sütni vágyó 

tanulókra és számukra el-

kértük az egyik édesség 

tésztájának a receptjét, 

aminek a felhasználásával 

nagyon finom süteménye-

ket készíthettek! 

 

Hajtogatott élesztős  

tészta, avagy Blundell. 

Hozzávalók:  

40 dkg sima liszt 

10 dkg rétes liszt 

25 dkg vaj 

5 dkg porcukor 

0,5 dkg só 

2,5 dl tej 

2 db tojás 

2,5 dkg élesztő 

 

Elkészítés: 

A lisztet átszitáljuk. 80% 

vajból és 20% lisztből elké-

szítjük a zsiradék részt. Jól 

összegyúrjuk, majd téglala-

pot formálunk belőle és 

hűtőben pihentetjük.  

 

A hideg tej felében felol-

dom az élesztőt. A másik 

felében feloldom a sót, a 

porcukrot és a tojássárgá-

ját, valamint az olaját. A 

maradék lisztet gyúró desz-

kára teszem, és egy krátert 

készítek a közepébe, ide 

kerül mindkét folyadék 

rész és a maradék vaj. Be-

gyúrom, lisztezett asztalon 

kigömbölyítem, s behasí-

tom a tetejét. Lefedem egy 

edénnyel és 20 percet pi-

hentetem. 

 

 

Ebből a tésztából gyümölcs 

papucsot készítettek a tanu-

lók, amelyet egy cukorból, 

vaníliás pudingporból és 

tejből készült sárga krém-

mel töltöttek meg. Továbbá 

különböző gyümölcsökkel 

ízesítették és díszítették a 

desszertet.  

 

 

 

 

Bach Szilvia és 

Rottenhoffer Maya (12/1)  
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Könyvajánló 

Egy felejthetetlen év 

Ha elhangzik az a mondat, hogy 

„olvasni jó” a legtöbb fiatal a száját 

húzza, nevet vagy oda sem figyel. De 

valóban e mögött egy egész világ 

rejlik. Ami akár a te világod is lehet, 

csak nézz be hozzánk. A legfonto-

sabb, hogy olyan könyvet tarts a ke-

zedben, ami te vagy. Amiben megta-

lálod önmagad, ami nem hagyja, 

hogy elmenj mellette.  

Ebben talán segíthetek. 

Az írónő neve Sarah Dessen, a könyv 

címe pedig: Egy felejthetetlen év. 

És hogy miért ajánlom? 

Mert azt ragadja meg, ami minden 

ember életében jelen van, legyen az 

fiatal vagy idős. Ez a barátság. 

Ez a könyv érzelmekkel, tragédiák-

kal, nevetéssel, de legfőképp a kitar-

tással, az igaz és mély barátsággal 

ajándékoz meg minket olvasókat.  

Két fiatal lány ébred rá, hogy a világ 

bizony nem tündérmese és hogy az 

éremnek másik oldala is van. 

De legfőképpen azt mutatja meg, 

hogy mikor úgy érezzük, hogy min-

den ellenünk van, egy barát keze a 

legmélyebb sárból is kiragad minket 

és az égig emel. 

Mikor olvasod a sorokat, te magad is 

érzed a csalódást és a boldogságot, 

együtt nevetsz vagy sírsz a szereplők-

kel. Nincs más dolgod, mint, hogy 

elszabadulj a hétköznapokból és ki-

csit valaki más emberré válj. 

Próbáld ki és találd meg a te köny-

vedet is!  

 

 

 

 

Molnár Klaudia (11/1) 
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Színházajánló 

Örkény István: 

Tóték 

Tragikomédia 

 

A háború tombolása közepette az idilli 

Mátraszentannán élő Tót családhoz egy 

nap beállít az orosz fronton harcoló fiuk 

parancsnoka. Az őrnagy idegzetét súlyo-

san megrongálták a harctéri hónapok, 

ezért Tótéknál töltené két hetes szabadsá-

gát. Ám hogy addig se tétlenkedjenek, 

dobozolásra kényszeríti a családot. És 

Tóték éjjel-nappal dobozolnak, hogy a 

vendég kedvében járjanak. Abban re-

ménykednek, hogy a fiuk az őrnagy jóin-

dulatának köszönhetően kedvezmények-

ben részesül a fronton. Tóték egyre fogyó 

lelkesedéssel dobozolnak, végül megölik 

az őrnagyot, nem is sejtve, hogy áldoza-

tuk is, a gyilkosság is teljesen hiábavaló 

– és abszurd. A falu postása ugyanis nem 

kézbesíti ki a rossz hírt közlő leveleket, 

így azt sem, amiben a Tót fiú halálhíre 

áll.  

A Tóték a beregszászi Ilyés Gyula Ma-

gyar Nemzeti Színház emblematikus elő-

adása. Sokak szerint az őrnagyot alakító 

Trill Zsolt alakítása minden túlzás nélkül 

vetekszik Latinovits Zoltánéval, aki az 

1967-es ősbemutató és a Fábri Zoltán 

által rendezett legendás film főszereplője 

volt. A IX. Pécsi Országos Színházi Ta-

lálkozón Trill Zsolt kapta a 

MASZK  színész-zsűrijétől a legjobb 

férfi alakítás díját az Őrnagy megformá-

lásáért. A Gyulai Várszínház és a bereg-

szászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 

Színház közös produkciója . 

Szereplők:  

Őrnagy - Trill Zsolt 

Tót - Tóth László 

Tótné - Szűcs Nelli 

Ágika  - Orosz Melinda 

 

Időpontok:  

2015. október 29. 19.00 Nemzeti Színház

- Gobbi Hilda Színpad,  2015. november 

14. 15.00 Nemzeti Színház—

Nagyszínpad. 

 

Jegyár: 2600 Ft 

Kristály Luca (12/Ny) 
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Tehetségeink 

Rittmann Martin (12/Ny): Szívem ősze 

Szívem ősze itt van immár, eljött megint, sosem késik, 

Könnytengerben sétálgatok, fagyos vize ellep térdig. 

Lelkem fázik, de csak megyek, nincsen időm csörgedezni, 

Látnom kell a szép Nyárleányt habok között elmerülni. 

 

Szívem ősze itt van immár, minden egyes falevélben, 

Elsárgulnak, lehullanak, táncolnak a hűvös szélben. 

Ott van minden tekintetben, hontalannak sóhajában, 

Szerelmemnek rózsaképpen összetűzve dús hajában. 

 

Szívem ősze itt van immár, bámul rám a messzeségből, 

Nem jön közel, távol marad, havat hullajt szürke égből. 

Én csak nézem, hisz jól esik, fagyott lelkem újra nevet, 

Dérrel takar hegyláncokat, dombtetőket, lomberdőket. 

 

Szívem ősze itt van immár, s ahogyan jött, el is suhan, 

Nem néz vissza, elhagy engem, keserűen, búskomoran. 

Árva kezem tollat ragad, romba döntött hűtlensége, 

Tinta folyik, fejem szédül, fájdalmamnak sosincs vége. 
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Ha van saját versed, novellád, rajzod, akkor bátran keresd fel 

a szerkesztőség bármely tagját, hogy a te tehetséged se ma-

radjon rejtve! Várjuk alkotásaitokat, hogy azáltal is színe-

sebb legyen az újságunk! 

Akhilleusz pajzsa 

Bera Gréta, 

9/3 osztályos tanuló rajza 
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Rejtvény 

Keresd meg a felsorolt szavakat nyolc irányban a 

betűhalmazban és húzd át őket. A megmaradt betűk-

ből egy üzenetet olvashatsz ki. 

Jó szórakozást! Bach  Szilvia (12/1) 

 

 C S I B E K D D N U M M I  AGGODALOM JÓZAN OLTATÓ 

 S S T E E E L E R R E M E  ALATTA KALAP ŐRIZET 

 P L Í I Y M E G F O G Á S  ARANY KEDVEL RAGOZÁS 

 A B E N Y Ú L E O D F L V  BEINTŐ KÉPES RÁNYIT 

 T T R T Y N M E R A E O M  BENYÚL KIRAKÓS RÁRAK 

 Z E Ó Ő Y E Á A O K N V T  CÍVÓDÁS KIRÁZAT RÓZSA 

 E Z Z E L E K R G A Y A I  CSIBE KISUGARAZ SZÁNT 

 N I S E E Ó Ü Ó K P E G L  CSÍNYEK KÜLDŐ SZEM 

 E R A C V S L O T S G L E  DÜHKEZELÉS LÁTÁS SZÉPÍT 

 S Ő T Í D Ü D Z N A E Á R  EGY LEGÁLIS SZÍNEZŐ 

 É I V V E I Ő S Á Ü T S I  ELEME LÉPES TAPS 

 L N Ő Ó K I R Á Z A T L M  EMERRE LOVAGLÁS ÜDÍTŐ 

 E D Z D N I Á A S E L A O  ERNYED MAMA VEZET 

 Z U E Á L Á R E N I M S L  EZZEL MANCS VÍVÓKARD 

 E K N S E A A A K A A Á A  FORD MEGFENYEGET VONAKODIK 

 K Á Í S G L K S K J N Z D  FOROG MEGFOGÁS ZENE 

 H L Z U Á A E E T Ó C O O  GARAT MINERÁL  

 Ü Ó S E L T Í P É Z S G G  ILLIK MIRELIT  

 D I T A I T Á É T A R A G  IMMUN NYES  

 K É P E S A ! L Y N A R A  INDUKÁLÓ ODAKAP  
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Pályázati felhívás 

Tervezd meg az iskolaújság logóját és találj ki egy kreatív új-

ságcímet, hogy az iskola református jellege hangsúlyt kapjon 

benne! A legtalálóbb cím és a legjobb logó jutalomban része-

sül! Légy te a legkreatívabb!  

Jelentkezés: Simák Viktória tanárnőnél.  

Határidő: November 23. 

Előzetes a következő lapszámból: 

Interjú Dr. Borsi Attila lelkész úrral  

Szalagavatós élmények 

Advent 

Karácsony - néphagyományok, receptek, szokások 

 


