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 Ajándékok,  

amelyek nem kerülnek pénzbe 

Egy  

jó  

szót  

szólni.  

Egy beteget felvidítani.  

Valakinek kezet nyújtani.  

Megdicsérni az ételt.  

Nem feledkezni meg  

egy közeledő születésnapról.  

Óvatosan csukni be az ajtót.  

Apróságoknak örülni.  

Mindenért hálásnak lenni.  

Jó tanácsot adni.  

Egy levél írásával örömöt szerezni.  

Apró tűszúrásokon nem évődni.  

Jogos panaszt nem melegíteni föl újra.  

Nem tenni szóvá, ha a másik hibázott.  

Nem fogni fel elutasításként, ha háttérbe  

szorultunk.  

Levert hangulatot nem venni komolyan.  

Nem sértődni meg egy félresikerült szó miatt.  

Megtalálni az elismerő, dicsérő szót a jóra,  

az együttérzés szavát a megalázottnak,  

egy tréfás szót a gyerekeknek.  

Meleg kézszorítással vigasztalni a szomorút.  

Becsületesen elismerni az elkövetett  

helytelenséget.  

Örülni a holnapi napnak. Bizonyos dolgokra  

aludni egyet.  

Mindenre rászánni a kellő időt és gondot.  

És mindenben:  

szeretettel lenni.  
Bízd Újra Életed  

Krisztusra!  
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Az iskolaújság szerkesztősége: 

 

A cikkek szerzői: 

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) 

Sipos Fruzsina (13/E) 

Szabó Brigitta (13/E) 

Szász Brigitta (11/1) 

Szegner Viktória (10/1) 

 

A címlapot rajzolta:  

Szabó Csilla (10/1) 

 

Felelős szerkesztő: 

Simák Viktória 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha az újság olvasása közben kedvet 

kaptál az újságíráshoz, és szeretnél 

egy vidám, lelkes, együttműködő csa-

pat tagja lenni, akkor ne habozz, 

keresd fel a szerkesztőség bármely 

tagját és csatlakozz hozzánk!  
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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) 

 

 

R E B M E Ó H J É H A F K G  AJÁNDÉK GYERTYA MÉZESKALÁCS 

E L I D Ő Z E Á N L G M Y F  ALVÁS HÓEMBER MISE 

G L E J É Z U S E O E E M É  ANGYAL HÓEMBER REGE 

E T E N Ü Z S Z K H R E H N  ANYUKA HÓESÉS RÉTES 

H Ó E M B E R O E T S Ó K Y  BEJGLI HIDEG SUSOG 

T A S É É A Z L Y C E G L E  BETLEHEM IDILL SÜLTHAL 

A R K E K Z T A S S R E I K  BÉKE ILLAT SÜTI 

N E Á U T E E E É I Ü D B É  CSALÁD ILLEG SZALONCUKOR 

G Á Y Z B É N S C L I I A D  CSEN JÁSZOL SZÜNET 

Y N O S C Á R A K L S H M N  CSILLAGOK JÉGVIRÁG ÜNNEP 

A L V Á S O I L L A T N Z Á  CSIZMA JÉZUS VITA 

L Y U K A S É E Ö G L Y I J  CSOMAG KARÁCSONY ZÁRT 

B E J G L I G I Z O O Á S A  DÍSZGÖMB LÁTOD ZOKOG 

Ü D O T Á L Ő C Ő K Ü S C N  ELIDŐZ LEÜL ZSÁK 

Y N N E D Í S Z G Ö M B U S  ÉGŐSOR LIBA  

N P N E E O O L A H T L Ü S  ÉNEK LYUKAS  

N E S E M Á R T Á S A T I V  FAHÉJ MÁRTÁS  

E I K A P E J É G V I R Á G  FÉNYEK MESE  

M T G R O K U C N O L A Z S  GŐZÖL MENNY  
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Iskolai rendezvény 

 

Szalagavatós élmény 

 

Minden végzős életében eljön az a 

pillanat, amikor ő áll ott az osztályfő-

nöke előtt a szalagra várva. Idén ezt 8 

osztály mondhatta el magáról. No-

vember 27-én a váci Művelődési 

Házban megrendezésre került a 2015-

ös szalagavató. 16:00-18:00-ig a 

szakközepes tanulóké volt megtartva, 

majd 19:00-21:00-ig a szakiskoláso-

ké.  

Aznap mindenki sürgött-forgott, a 

lányok körül a fodrász-sminkes, csak, 

hogy ők legyenek a legszebbek. Szin-

te érezni lehetett a levegőben a kíván-

csiságot, izgalmat, feszültséget. Ami-

kor alig van pár perced, hogy átvedd 

az ünneplő ruhát keringőruhára, de 

tudod, hogy mindjárt te fogsz a szín-

padon táncolni és minden szempár 

rád fog szegeződni,  akkor egy picit 

nagyobbat dobban a szíved. 

A műsor a tiszteletes úr és az igazga-

tónő beszédével kezdődött, miközben 

a 13/E osztály ott állt a színpadon 

félkörívben. Mivel köztük voltam, 

ezért el tudom mondani, milyen kü-

lönleges érzés, amikor arra vár az 

ember, hogy elhúzzák előle a füg-

gönyt. Abban a pillanatban a fényké-

pezőgépek és a telefonok villogása 

úgy elveszi a figyelmet mindenről, 

hogy csak arra tud az ember koncent-

rálni, hogy mosolyogjon és ne tegyen 

semmi feltűnőt. Minden osztálytánc 

és keringő csodálatosan sikerült, ami-

kért köszönet az összes tánctanárnak.   

A műsorok után mindenki készített 

pár közös fotót a családtagokkal, akik 

minden percben meglepődtek, milyen 

nagylány vagy nagyfiú lettél. Majd 

belevetette magát minden diák, illetve 

tanár az éjszakába a közös ünneplé-

sek révén. Azt bizton állíthatom, 

hogy ez egy felejthetetlen élmény 

volt mindannyiunk számára! 

 

 

Szabó Brigitta (13/E) 
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A karácsony más szemmel  

Világszerte milliók tartják meg a ka-

rácsonyt különböző okok miatt. Van-

nak akik örülnek, hogy együtt ünne-

pelhetnek barátaikkal, családtagjaik-

kal. Mások ilyenkor Istenre gondol-

nak, vagy a rászorulókon segítenek. 

Iskolánk is próbál segítséget nyújtani 

a rászoruló gyerekeknek az általatok 

már jól ismert cipősdoboz akcióval, 

melyben számotokra már megunt 

vagy éppen felesleges dolgok kerül-

nek az ajándékdobozokba. Furcsa, de 

ami számotokra felesleges vagy nem 

értékelitek, másoknak szebbé vará-

zsolja ezt az ünnepet, ezért nagy se-

gítség, ha osztályonként vagy egyen-

ként hozzájárultok ehhez az akcióhoz 

egy-egy dobozzal, amit idén is sokan 

megtettetek.  

A karácsony napját megelőző időszak 

az advent a „várakozás” ideje. Ebben 

az időszakban előkerülnek a dobo-

zokból a díszek, a szebbnél szebb 

adventi koszorúk és még rengeteg 

olyan tárgy, amivel hangulatossá, 

meghitté varázsoljuk ezt az idősza-

kot. Ilyenkor nem csak az ottho-

nok ,de az iskolák, különböző intéz-

mények, utcák is ünnepi ruhába öl-

töznek. Személy szerint évről évre 

egyre jobban várom ezt az időszakot, 

hogy itthon és leginkább az osztá-

lyomban kidíszítsünk mindent, hiszen 

napjaink nagy részét a terembe ülve 

töltjük és mégis más érzés egy han-

gulatos, díszes teremben ülni , mint 

az üres fehér falak között. Ezt ti se 

hanyagoljátok el! Próbáljátok ki, ez 

nem csak a hangulatot dobja fel, de 

még jobban összekovácsolja a csapa-

tot egy ilyen közös program.  

A nagy készülődés során viszont sose 

felejtsük el, hogy ez az ünnep a bé-

kességről és a szeretetről szól leg-

főbbképp. Végül  Csitáry-Hock Ta-

más idézetével szeretnék békés, bol-

dog ünnepeket kívánni tanárainknak 

és diáktársainknak!  

„Van a csoda.. Karácsony csodája. 

Amire várunk és ami teljesedik. De ez 

a csoda nem a színes szalagokkal 

átkötött dobozban rejlik. Nem a feldí-

szített zöld fenyő alatt találod. Ezt a 

csodás másutt kell keresni, másutt 

lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves 

szavakban, őszinte, szívből jövő kí-

vánságokban, szerető érzésekben ér-

kezik. És kell ennél nagyobb aján-

dék? A következő 365 napban ezek 

kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a cso-

magokban lapuló tárgyak, hanem 

csakis ezek.. Ez a karácsony csodá-

ja.” 

 

Rottenhoffer Maya (12/1) 
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Interjú 

 

Egy csütörtök délután Kristály Lucá-

val és Kucsera Laurával, a 12/Ny osz-

tály két diákjával egy beszélgetésen 

vettünk részt a Vác-Felsővárosi Refor-

mátus Egyházközség lelkészével, Dr. 

Borsi Attilával. Kérdéseket tettünk fel 

a hivatásával, a családjával, a sza-

badidejével és a közelgő karácsonyi 

ünneppel kapcsolatban. A tiszteletes 

úr szívesen fogadta megkeresésünket 

és örömmel válaszolt kérdéseinkre.  

 

1. Mikor tudatosult Önben, hogy ezt a 

hivatást választja?  

Egy hosszas folyamat eredményeként 

született meg az elhatározás. Akkor 

tudatosul az emberben, amikor már 

pályán van, hogy tulajdonképpen mit 

is csinál, milyen hivatást választ. Nem 

tudok határpontokat kijelölni ebben a 

folyamatban, mert ez kialakult. A lel-

készhivatást nem az ember választja 

magának, hanem egy úgynevezett bel-

ső hívás, aminek az ember engedel-

meskedik, az Úristen hívására. Min-

denki így kerül a lelkészi pályára. Ter-

mészetesen van egy külső elhívás is, 

azok nyilván a külső tényezők, ame-

lyek az embert körülveszik. A tudato-

sulás nem is jó kifejezés, hanem in-

kább egy elhívási folyamatot él át az 

ember. 

 

2. Milyen reményeket fűz az új tanév-

hez?  

Reális reményeket, a reményeknek 

van egy olyan sajátossága, hogy a rea-

litáson túlmutatnak, de olyan célkitű-

zéseket állítunk magunk elé, amik 

megvalósíthatók, elvégezhetők, amik 

fontosak, nélkülözhetetlenek. Ha azok 

megvalósulnak, akkor elértük a célját 

egy nevelési évnek, aminek közép-

pontjában mindig a diák áll, aki tanul, 

akit tanítanak, és aki nevelődik, és akit 

nevelnek. Épp annyira fontos a szelle-

mi növekedés és lélekben történő gaz-

dagodás. Ha ezek a célok megvalósul-

nak, akkor reményeink teljesülnek 

ebben a tanévben. 

 

3. Milyen a viszonya iskolánk tanulói-

val?  

Mivel nem vagyok az intézmény okta-

tó-nevelő munkájának részese, ezért a 

diákokhoz való viszonyomat elsősor-

ban a krisztusi mérce szerint tudom 

gyakorolni: „…szeresd felebarátodat, 

mint magadat.”  

 

4. Milyen visszajelzések érkeztek Ön-

höz az idei tanévben bevezetett reggeli 

áhítattal kapcsolatban?  

Nem érkezett visszajelzés hozzám, de 

azt gondolom, hogy az emberi lélek 

ápolása és az Istennel való közösség 

gyakorlásának ezen formája, melyet 

az intézmény életében most már a diá-

kok, pedagógusok is megélhetnek, az 

az emberi életnek alapvető szüksége. 

Ez a meggyőződés pedig abban erősít 

meg engem, hogy az intézménynek 

erre szüksége van korra, nemre való 

tekintet nélkül. 

 

5. Lenne néhány személyes kérdésünk 

is. Mit jelent az Ön életében a család? 
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Takard le vastag konyharuhával, és 

legalább 3-5 órán keresztül - legjobb, 

ha egy egész éjszakán át - hagyd áll-

ni. Ne ijedj meg, ha pihenés után re-

pedezett a tészta, addig gyúrd újra, 

amíg ismét képlékeny lesz. 

 

Halászlé 

Hozzávalók: 

Az alapléhez: 600 g halszelet (busa, 

ponty, amur), 1 db Tv-paprika , 2 db 

paradicsom, 4 közepes fej vöröshagy-

ma, 1 teáskanál feketebors (egész), 7 

púpozott teáskanál fűszerpaprika, 3 

teáskanál só, 1.1 l víz. A befejezés-

hez: 0.5 L víz, 400 g halfilé – ponty 

Elkészítés: Az összetevőket alaposan 

megtisztítjuk, majd felaprítjuk a para-

dicsomot, paprikát, vöröshagymát. A 

halszeleteket, a zöldségeket, valamint 

az összes fűszert egy lábasba tesszük, 

és felöntjük a vízzel. Lefedjük a lá-

bast, ezután közepes hőfokon kb. 3/4 

óra alatt teljesen szétfőzzük az össze-

tevőket. Paradicsompasszírozón át-

passzírozzuk az alapot, visszatöltjük a 

lábasba. A befejezéshez való halfilét 

csíkokra szeleteljük. Beletesszük a 

halfilét az átpasszírozott alapba, ön-

tünk rá vizet, ízlés szerint fűszerez-

zük, majd addig főzzük, míg a halfilé 

puhára nem fő – kb. 10 perc. A kész 

leves tálalásakor ügyeljünk arra, hogy 

a leves forró legyen, valamint, hogy 

mindegyik adagba egyenlő arányban 

jusson a halhúsból, s hogy legyen 

erős paprika is kéznél!  

 

Csirkemell gesztenyével és szilvával 

vörösboros szószban 

Hozzávalók: 

4 szelet baconszalonna , 4 

csirkemellfilé, 1 evőkanál porcukor, 5 

dl vörösbor , 5 dl húsleveslé, 2 ka-

kukkfűágacska, 20 dkg főtt geszte-

nye, 10 dkg szilvabefőtt , só, bors , 

olaj a sütéshez, 2 evőkanál vaj , díszí-

téshez friss zöldfűszerek 

Elkészítés: 

A hússzeleteket forró olajban 

aranybarnára pirítjuk, kivesszük, 

majd előmelegített sütőben, 140 fo-

kon húsz percig sütjük. A porcukrot a 

gesztenyével együtt karamellizáljuk, 

majd a vörösborral és a húsleves lével 

felöntjük. A keverékbe beleszórjuk a 

kakukkfűágakat, és addig hagyjuk 

főni, míg a folyadék fele el nem fő. A 

szilvákat kimagozzuk, negyedeljük, 

és a szószhoz adjuk. A szószt sóval, 

borssal ízesítjük, levesszük a tűzről, 

és a még hideg vajjal besűrítjük. A 

szalonnacsíkokat kicsit megpirítjuk.  

Kocsis Angelika (11/1) 
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Gasztronómia  

Karácsonyi receptek 

 

Ischler (Isler) 

Hozzávalók: tésztához: fél csomag 

fahéj, 50dkg finomliszt, 20dkg por-

cukor, 2 tojás, 1 Ráma margarin, 1 

csomag sütőpor. Töltelék 30 dkg 

gyümölcsíz. Bevonáshoz: 4 tábla tor-

tabevonó, 1/5 dl étolaj. 

Elkészítés: A tészta alapanyagait si-

ma tésztává gyúrom, majd 3 mm vas-

tagnyira nyújtom. Pohárral kör alakú-

ra szaggatjuk ki. Előmelegített sütő-

ben, közepes lángon halvány pirosra 

sütjük. Megkenjük gyümölcsízzel. A 

csokoládét gőz fölött megolvasztjuk, 

belekeverjük az olajat, és egyenként 

beleforgatjuk a gyümölcsízzel össze-

ragasztott korongokat. 

 

Mézeskalács 

Hozzávalók: 1 kg finomliszt, 30 dkg 

porcukor, 1 csipet só, 30-40 dkg vi-

rágméz, 3 tojás, 3 evőkanál margarin, 

1 teáskanál szódabikarbóna, 3 dkg 

fahéj, 1 dkg őrölt szegfűszeg, 1 cso-

mag mézeskalács-fűszerkeverék (kb 

2 dkg) 

Elkészítés: 

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 lá-

gyíthatod úgy, hogy csak egy egész 

tojást és 2-3 tojássárgáját ütsz bele, a 

tojásfehérjéket pedig üvegpohárban 

letakarva hűtőszekrénybe teszed, jó 

lesz a cukormázhoz. Tedd a szobahő-

mérsékletű margarint is a tésztába, és 

dolgozd össze - ekkor még nem áll 

össze a tészta -, majd öntsd hozzá az 

üvegben forró vízbe állított, meglan-

gyosított 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 érlelési idő alatt megkeményedik. 
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A család az egy létező és fontos do-

log. A család az a hely, ahonnan az 

ember elindul, és ahova megérkezik. 

Az otthon-érzés, az otthon-élmény az, 

ami az embert olyan jó érzéssel, jó 

impulzusokkal tölti el, amit máshon-

nan nem lehet felszívni és megkapni. 

 

6. Hogyan tölti a szabadidejét? 

A pontos válasz az, hogy sehogy, 

mert nincs. Nagyon kevés olyan do-

log van, amivel igazán szeretek fog-

lalkozni, ha szabadidő van. Az egyik 

legfontosabb a szabadidőben egy kis 

idő egyedül, és azt egy olyan helyen 

eltölteni, ahol az ember gondolatait, 

az érzéseit, a tapasztalását az élettel 

kapcsolatban végre helyre tudja rakni, 

rendezni. A másik dolog, amit általá-

ban választok, ha szabadidőm van, 

hogy magam elé veszem a végtelen-

nek látszó utat egy autóban és renge-

teget vezetek. Tehát a szabadidőben a 

számomra legpihentetőbb az autóve-

zetés, amikor az ember koncentrál és 

figyel, de közben teljesen el tudja 

magát szigetelni a hétköznapi mono-

tonitásból, ami szüntelenül körülve-

szi. Igyekszem elég sok időt eltölteni 

a gyermekeimmel is, egyszerre mind-

kettővel, de külön-külön is fontosnak 

tartom. 

 

7. Ha már egy vendéglátós iskolában 

vagyunk, akkor felmerült bennünk a 

kérdés, hogy szeret-e, szokott-e főzni? 

Szerénység nélkül mondhatom, hogy 

nemcsak szeretek, de tudok is. Akik 

eszik a főztömet, azt mondják, hogy 

egészen jól tudok főzni. Az igazság 

az, hogy én egy ilyen családból szár-

mazom anyai ágon, az alapvető sza-

kácsmesterséget, fortélyokat még 

nem voltam 10 éves, amikor elsajátí-

tottam. Előfordul, hogy heti rendsze-

rességgel három-négy alkalommal én 

főzök, ha az időm engedi. A cukrá-

szattal és a sütéssel hadilábon állok, 

bevallom férfiasan, hogy sütni nem 

tudok, de nem is nagyon fogyasztok 

édességet, ezért nem is motivál a 

cukrászkodás ténye. 

 

8. Milyen rendezvények, programok 

szoktak lenni decemberben az egyház 

életében? 

Ez a leggazdagabb időszak az egyház 

életében. Az úgynevezett ünnepes 

félév első időszakában vagyunk. Az 

advent egy rendívül fontos időszaka a 

keresztények életének. Ezt általában a 

várakozás gondolatával szokták meg-

ragadni. Én azt mondom ez annál 

mindig jóval több, hiszen, ha az em-

ber csak várakozna, akkor nem tenne 

semmit. Ez az egyik olyan időszak, 

amikor leginkább megmozdul egy 

közösség. Igyekszünk minél több 

olyan foglalkozásra összehívni az 

embereket, amelyeken keresztül még 

inkább alkalmassá válnak arra az em-

beri lelkek, hogy felkészítve és felké-

szülve tudják fogadni a karácsonykor 

megszólaló örömüzenetet és az abban 

megszólaló ajándékot, az Isten szere-

tetét, Krisztust. Zenés istentisztelete-

ket, gyermekeknek kézműves foglal-

kozásokat szoktunk tartani, illetve 

igyekszünk minél több olyan lehető-

séget biztosítani az emberek számára, 
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amelyeken a karácsony szeretetének 

élménye csak mélyülhet és gazdagod-

hat.  

 

9. Hogyan telik a karácsony és az 

adventi készülődés Önöknél? 

 

Erre inkább a feleségem tudna vála-

szolni. Számomra ez a legelfoglal-

tabb, legmozgalmasabb, sok feladat-

tal megáldott időszak. A karácsonyra 

készülünk négy adventi, az ünnep 

előtti felkészítő alkalommal. Készü-

léssel, ezekre az istentiszteleti alkal-

makra. Természetesen a család kará-

csonyára is szoktam készülni. A kará-

csonyi készülődésünkben soha nem 

volt a legközpontibb kérdés az, hogy 

karácsony estén milyen ajándékozás 

vagy milyen mértékű meglepetés ké-

szül. Volt olyan karácsonyunk, hogy 

családilag szándékosan döntöttünk 

arról, hogy csak a gyermekek számá-

ra állt rendelkezésre a karácsonyfa 

alatt, amit számukra a karácsonyi 

ünnep hozott. Szerettük volna meg-

őrizni és megtartani a karácsony ün-

nepének ezt a nagyon különleges jel-

legét, hogy átéljük és próbáljuk meg 

ennek az életérzésnek az ajándékát 

másoknak is átadni, hogy a karácsony 

mint közösség, mint ünnep többet 

jelent annál, mint amit mi emberileg 

el tudnánk egymásnak mondani ezen 

a töredékes nyelven. Az a legfonto-

sabb, hogy ezt az örömüzenetet átél-

jük.  

 

 

 

10. Hogyan készülnek gyermekei az 

adventi időszakban? 

 

Egyrészt gyermeki módon, keresik a 

csokoládét tartalmazó adventi kalen-

dáriumokat. Tele vannak várakozás-

sal. Ők maguk is aktívan részt vesz-

nek a karácsony fogadásában: verse-

ket tanulnak, mondókákat mondanak, 

karácsonyi dalokat énekelnek. Lelke-

sedéssel, őszinteséggel és nyitottság-

gal készülnek és várakoznak, ebben 

mindig figyelmeztetően hatnak rám 

is, hogy nem szabad megfeledkezni 

arról, hogy mi is történik velünk. 

 

11. Utolsó kérdésünk az lenne, hogy 

mit tart Ön a legfontosabbnak kará-

csonykor? 

 

Számomra a karácsonyban az a fon-

tos, hogy az Isten felénk fordul, és 

ebben a hozzánk érkezésben mi ma-

gunk is megváltozunk, megláthatjuk 

az újnak a lehetőségét, és ezáltal egé-

szen új és egészen más emberekké 

lehetünk. 

 

Nagyon szépen köszönjük a lehetősé-

get és a válaszokat! Kellemes ünne-

peket kívánunk Önnek és családjá-

nak! Áldás, békesség!  

 

Simák Viktória 
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Kultúra - Színház 

Simák Viktória tanárnő lelkes és 

hosszas tervezése árán iskolánk 12.-

es tanulói eljutottak a Nemzeti Szín-

házba. Október 29-én került megren-

dezésre Örkény István: Tóték című 

darabja. A tanulók többsége nem vett 

részt az őszi szünetre hivatkozva, de 

elmondhatom, hogy mi, akik elmen-

tünk, nagyon izgatottan vártuk. Nem 

csak az élmények miatt, hanem a 

nemsokára aktuális érettségi vizs-

gánkhoz is nagy segítséget nyújt.  

Rendkívül tehetséges színészek mun-

kája árán nyerhetünk betekintés Tót-

ék családjába, ahol az egyetlen fiúk 

kint a csatatéren szolgált. Őrnagya 

idegállapotára hivatkozva ellátogatott 

a családhoz hogy kiheverje a csatá-

ban szerzett sérelmeit. Tótné, Marika 

és lánya, Ágika mindent elkövettek, 

hogy az őrnagy a legnagyobb kénye-

lemben tölthesse el napjait náluk. 

Gyuri a postás magához hűen a szo-

morú leveleket eldugta és nem kézbe-

sítette, ez akkor is így történt, mikor 

Tóték fia meghalt. A darab közép-

pontjában az áll, hogy a  vendég éj-

szakákon át csak dobozokat hajtogat 

a családdal. Eltelik 2 hét és az őrnagy 

végre hazautazik, de sajnos lekési a 

buszt, így kénytelen a 2 nappal ké-

sőbbivel menni. A család ezen hírnek 

hallatán teljesen elveszti a reményt és 

pontot tesznek a történet végére, 

mintsem, hogy az őrnagyot még 2 

éjszakán át szolgálják. 

 

Gulyás Zsófia (12/1) 

Film - Karácsonyi kedvencek 

Végre idén is eljött a karácsony ünne-

pe. Ilyenkor szeretünk a téli hideg 

estéken a tévé elé ülni a családdal, 

barátokkal vagy egyedül is. Ezért 

szeretnénk nektek pár olyan karácso-

nyi filmet ajánlani, amelyek nélkü-

lözhetetlenek az ünnepi programlistá-

ról. Itt a TOP 5 kedvenc filmünk, jó 

szórakozást hozzájuk! 

 Reszkessetek betörők 

 Grincs                                      

 Holiday 

 Télapu 

 Igazából 

szerelem 

 

Szegner Viktória 

és Kovács  

Georgina (10/1) 
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Sport - Labdarúgás 

2015. november 12-én Norvégiá-

ban győzni tudott a magyar foci-

válogatott az Eb-pótselejtező első 

meccsén. Az egyetlen gólt a válo-

gatottban most bemutatkozó 

Kleinheisler László szerezte, míg  

Király Gábor, aki századszor húz-

ta fel magára a címeres mezt csü-

törtök este, egy bravúros védéssel 

mentette meg a csapatot a meccs 

elején. Ahogy teltek múltak a per-

cek, egyre jobban nyomott a hazai 

csapat. A rendes játékidő utolsó 

perceiben a magyar focirajongók-

ban megállt az ütő, amikor Király 

védése után Helland a lécre fejelte 

a labdát, pedig a kapu üresen állt. 

A meccs 4 perces hosszabbítás 

után 0-1-es magyar győzelemmel 

végződött. 

2015. november 15-én 2-1-re le-

győzte a magyar válogatott Norvé-

giát a Groupama Arénában, össze-

sítettben pedig 3-1-re. Így Magya-

rország 44 év után ott lesz a 2016-

os Európa Bajnokságon Franciaor-

szágban. A pénteki párizsi terror-

támadás áldozatainak, valamint a 

héten ehunyt Fülöp Márton és 

Várhidi Pál emlékére egyperces 

gyászszünettel kezdődött a Ma-

gyarország-Norvégia labdarúgó 

Európa-bajnoki pótselejtező.  

A meccs elkezdése után, a 14. 

percben Priskin megzabolázta a 

labdát és három védőt vert át, 

majd hatalmas erővel és pontos-

sággal a felső sarokba lőtte a lab-

dát. Bő félórányi játék után óriási 

taps és ováció közepette a fantasz-

tikus gólt szerző Priskint Böde 

Dániel váltotta. Egy jobb oldali 

szögletet követően Böde csúszta-

tott a labdába, ami Henriksenről a 

kapufára, onnan a norvég kapusra, 

majd a hálóba pattant. A 87. perc-

ben egy vendég lövést fog meg a 

hálóőr , ám a kipattanót Henriksen 

kapásból bevágta a bal alsóba. 

 

 

Basaran Levente (13/E) 
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Betlehemezés 

A karácsonyhoz leginkább kötődő népszokásunk a betlehemezés. Neve a 

Bibliai Betlehem városából ered.  Célja a gonosz ártó szellemek elűzése zaj-

keltéssel, jelmezek, álarcok viselésével. Főleg óvodás, iskolás fiúk tanulják 

be több hetes előkészületekkel. Egyes változataiban bábok is szerepelnek ez 

az úgymond bábtáncoltató betlehemezés. Fő kelléke a jászol vagy a temp-

lom alakú betlehem. Ez a szokás felidézi Jézus születésének körülményeit, 

amelyeket a Bib-

liából ismerünk. 

A betlehemesek 

karácsony esté-

jén, első és má-

sodnapján, szil-

veszterkor, újév-

kor és vízkereszt-

kor jártak. Köze-

ledtüket csen-

gettyűszó jelen-

tette.  Az elmúlt 

évszázadban a templomok előcsarnokában vagy valamelyik oltár előtt is 

felállítják a betlehemet, amelyet vízkeresztig láthatnak a templomba járók. 

Gulyás Zsófia  (12/1) 

Útravaló  

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda 

megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek 

magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda 

nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. 

Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.  

(Máté 6, 19-21) 

Az idézetet Gulyás Zsófia (12/1) választotta 
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Tehetségeink 

Iskolánk ösztöndíjas tanulója 

A „Duna-Dráva a Tehetségekért” 

ösztöndíj prog-

ram idén 11. 

alkalommal 

került megren-

dezésre. Célja 

olyan diákok 

támogatása, 

akik tanulmá-

nyi, sport vagy kulturális területen 

ígéretes tehetségeknek számíta-

nak, illetve fejlődésükkel és ered-

ményeikkel kiemelkednek az át-

lagból. A 2015/2016-os tanévben 

iskolánk 12/1 osztályos tanulója, 

László Annamária is a nyertesek 

között volt. Az ünnepélyes díjki-

osztóra november 13-án került 

sor. Lang László igazgató helyet-

tes úrral, valamint Szélné Kálmán 

Mária tanárnővel látogattunk el az 

ösztöndíjátadóra. Rengeteg tehet-

séges diák volt jelen, akik külön-

böző produkciókat adtak elő: zon-

gorázás, furulyázás, saját novella 

felolvasása, éneklés, hegedülés, 

néptáncolás. A házigazdák meg-

vendégelték a résztvevőket, ame-

lyet iskolánk vendéglátós tanulói 

készítettek el.  

A DDC 2015-ben első alkalommal 

elnyerte a rangos „Genius Loci 

Díj – Vállalatok és vállalkozók a 

tehetségekért” elismerést. Az ösz-

töndíj program keretében eddig 

közel 500 tehetséges tanulót támo-

gatott, összességében 45 millió 

forinttal.” – mondta Sövér Ferenc, 

a vállalat gazdasági vezérigazga-

tója az ünnepélyes díjátadó ren-

dezvényen. Iskolánk ismét egy 

tehetséges diák előremenetelét 

segítette elő. Ezúton is szeretnénk 

gratulálni Annamarinak a nyere-

ményhez, és a jövőben sikeres 

szép eredményeket kívánunk!  

Gulyás Zsófia (12/1) 

Gazdasági verseny 

Az idei tanévben október 14-én került 

sor iskolánk Jubileumi gazdasági ver-

senyének megrendezésére. Miután 

Solymosi Csilla igazgatóasszony 

megnyitotta a rendezvényt és köszön-

tötte a résztvevő diákokat, a verseny 

első felében a csapatoknak az általuk 

elkészített PowerPoint bemutatóval 

kellett ismertetniük iskolánk történel-

mi múltját, illetve a kapcsolatát a Vác 

környéki  kereskedelmi és 

vendéglátóipari  egységekkel. Min-

den csapat igényes, jól kidolgozott 

prezentációval készült a megmérette-
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 Irodalmi kirándulás 

A 12/1 osztály, Korbaditsné Varga 

Erika és Simák Viktória tanárnő nya-

kába vette a fél világot, hogy irodal-

mi kiránduláson vegyen részt. Első 

úti célunk Csesztve volt, ahol Ma-

dách Imre emlékmúzeumot tekintet-

tük meg, ez Magyarország egyetlen 

Madách-emlékhelye. Számos verse, 

levele, vallomása keletkezett Cseszt-

véről. A kiállítás elég összetett volt, 

átfogó képet nyújtott Madách életéről 

és művészetéről. A tárlat vezetés után 

lehetőséget kaptunk Az ember tragé-

diája valamely színjének előadására, 

mindenki nevében mondhatom, hogy 

ez volt a legizgalmasabb! 

Megérkeztünk a második helyre, 

Szklabonyára, Mikszáth Kálmán szü-

lőházához. Itt a kertben elhelyezett 

emlékmű előtt koszorút helyeztünk 

el, az iskola nevében. Egy aranyos 

bácsi fogadott minket. Különböző 

logikai és ügyességi játékokat muta-

tott nekünk, amit ki is próbálhattunk. 

Volt ördöglakat, hozzá hasonló 

ügyességi játékok és kipróbálhattuk a 

gólyalábat is. A játékok után körbe-

néztünk az emlékházban és meghall-

gattuk az egész történetét, amit a bá-

csi mesélt el nekünk.  

 

Ezután az alsósztregovai Madách-

kastélyba vezetett utunk, ahol elmé-

lyedhettünk Madách Imre életében és 

az általa írt Az ember tragédiájában. 

A dráma mind a 15 színe megeleve-

nedett előttünk. A kiállítás közben 

kérdezz-felelek játékot játszottunk, 

ennek eredménye egy Madách-

pecséttel ellátott oklevél volt. A tárlat 

végén szuvenír vásárlásra is lehető-

ség nyílt. Ezt követően ellátogattunk 

a költő emlékművéhez, majd az estét 

Patakon töltöttük. 

 

                      

Gulyás Zsófia , Bach Szilvia és  

László Annamária (12/1)  
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Szakmai út Franciaországban 

     Novemberben Hártó Szilvia és 

Varga Beáta tanárnő Franciaor-

szágba látogatott az egyik testvér-

iskolánkba. Ez az iskola Bar-Le-

Duc-ben található és szakmák so-

kaságát tanítják az érdeklődő diá-

koknak. A vendéglátás minden 

lehetséges képzése megtalálható 

itt, többek között a szakács, a cuk-

rász, a pék és a pincér. 

     Ebben az iskolában minden 

tanuló lelkesen és tudásra éhesen 

megy az óráira, amelyeken egy 

hónapban egy héten keresztül kell 

részt venniük, a maradék három 

hétben pedig szakmai gyakorlat-

ként különböző helyekre járnak 

dolgozni. A diá-

kok között van 

francia, magyar 

és cseh és len-

gyel. A mi isko-

lánkból is van 

lehetőség itt ta-

nulni, ami egy 

nagyon eredmé-

nyes fejlődés le-

het a diákjaink számára. 

    Az intézményben a konyhai fel-

szerelések többsége a legmoder-

nebb eszközökből áll, melyekből 

minden diáknak személyesen jut 

egy-egy darab. 

     Az iskolának van egy saját ét-

terme, melyben a diákok szolgál-

nak fel és készítik el az ételeket. 

Ide bárki bemehet és kedvére fo-

gyaszthat. A menzára is a kenyere-

ket, zsömléket a pékek készítik el. 

Tanáraink is lelkesen próbáltak ki 

mindent, amit csak lehetett.  

Az egyetlen negatívum, amit erről 

az iskoláról mondani lehet, hogy a 

kollégistáknak nincsen kimenő és, 

hogy nagyon keményen kell tanul-

ni és dolgozni. Emelt óraszámban 

tanulnak franciát. Mindenki csak 

ezen a nyelven tanít és kommuni-

kál, bár néha egy-egy angol szó is 

elhagyja a szájukat.  

     Hártó Szilvia és Varga Bea ta-

nárnő éltek a lehetőségekkel és két 

szomszédos városba, Metzbe és 

Nancybe is ellátogattak, ahol meg-

tekinthették a magyar tanulók gya-

korlati helyeit. Egy hétvégét Pá-

rizsban is eltöltöttek, ahol az Eiffel

-tornyot is megnézték. Nagyon 

izgalmas és tanulságos út volt szá-

mukra és mindenkinek csak aján-

lani tudják ezt az utat, iskolát, 

esélyt, hogy igazi profi helyen a 

szakma 

nagy em-

bereitől 

profi kö-

rülmények 

között ta-

nulhassa azt, amivel élete során 

szeretne befutni vagy karriert épí-

teni.  

Sipos Fruzsina (13/E) 
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tésre. Ezután a versenyzők osztályon-

ként töltötték ki az elméleti feladatsoro-

kat. III. helyen végzett a 12/Ny osztály 

csapata: Nemes Tamás, Téglási Ákos, 

Kucsera Laura. II. helyezést értek  el  a 

14/V osztály lányai: Bíró Vivien, Fehér 

Vivien, Pullai Viktória. A dobogó leg-

felső fokát  a 13/V osztály harcolta ki 

magának: Drajkó Ádám, Laczó Péter, 

Tuskó Ádám, Szíjjártó Szabina.. Külön-

díjban részesült Krausz Róbert, 12/B 

osztályos tanuló, aki önálló és részletes 

előadással lepte meg a zsűri tagjait. A 

később megrendezett eredményhirdeté-

sen minden résztvevő az iskola cukrá-

szai által készített süteményben, az 

eredményes csapatok tagjai pedig 

könyvjutalomban is részesültek. Ezúton 

is szeretnénk megköszönni a versenyre 

való felkészülésre fordított időt és ener-

giát minden résztvevőnek, illetve sze-

retnénk gratulálni a győzteseknek, re-

méljük jövőre is szívesen részt vesznek 

hagyománnyá vált versenyünkön.  

Kucsera Laura (12/Ny) 

Szép magyar beszéd verseny 

 

2015. november 12-én került megrende-

zésre a Szép magyar beszéd verseny 

iskolai fordulója. A versenyen harminc 

diák mérte össze tudását, közülük sokan 

eredményesen szerepeltek. A résztve-

vők az első fordulóban egy választott 

szöveggel álltak a zsűri elé. Ezután a 

zsűri döntése alapján a második fordu-

lóban nyolc diák kapott lehetőséget a 

kötelező szöveg felolvasására. Első he-

lyen végzett Kristály Luca (12/Ny), má-

sodik lett Fábián Balázs  (11/2) és a 

harmadik helyezett  Garaba Diána 

(11/3). Különdíjban részesült Sörös Dá-

niel (12/2) és Nyúl Bence (9/2). 

Minden versenyzőnek köszönjük a rész-

vételt, valamint szívből gratulálunk. 

A megyei fordulóban iskolánkat az I. és 

a II. helyezett tanuló képviselheti. Sike-

res felkészülést és eredményes szerep-

lést kívánunk Nekik! 

Kristály Luca (12/Ny) 

Csomagolóverseny 

Idén harmadik alkalommal került meg-

rendezésre iskolánkban a díszcsomago-

ló verseny, melyet 2015. december 7-

én, a karácsonyi ünnepekhez kapcsolód-

va szervezett az iskola. A csomagolás 

elkészítése saját ötlet, kreativitás alap-

ján készült, melyhez 60 perc állt rendel-

kezésükre a diákoknak. Amit értékeltek: 

kreativitás, szépérzék, pontos kivitele-

zés, különleges alkalmi jelleg, ötletes 

dekoráció. 

1.helyezett: Kocsis Angelika 11/1, 

2.helyezett: Szegner Viktória 10/1, 

3.helyezett: Szabó Csilla Regina 10/1. 

Gratulálunk a versenyzőknek! 

Kocsis Angelika (11/1) 
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Praktikák 

 

Tippek az ünnepekre 

 

Fenyőfa narancsból 

 

Végy egy vastagabb kartont vagy 

akár rétegelt lemezt. Fogj néhány 

szárított narancskarikát és ragasztó-

pisztollyal, fenyő alakban rögzítsd rá 

a gyümölcsöt a választott alapra. A fa 

szárának használj fahéj rudat, kará-

csonyfadísznek pedig csillagánizst és 

szegfűszeget. Ha megszáradt, a sajá-

tos képet bárhová kiakaszthatod. 

Tipp: Fújd le hajlakkal a végered-

ményt, így tartósabb lesz és szebben 

csillog majd. 

 

Narancsos asztaldísz 

Két-három fenyőágat kötözz össze a 

végénél. Egy használaton kívüli kará-

csonyfadíszt, néhány szárított na-

rancskarikát, fahéj rudat, esetleg csil-

lagánizst ragasztópisztollyal rögzíts a 

természetes alapra és már készen is 

van az egyszerű, mégis látványos 

asztaldísz. 

Gömbdísz saját kezűleg 

 

A hópehely formájú lyukasztóval 

könnyen készíthettek díszeket csillo-

gó színes papírból. A boltokban vagy 

interneten lehet kapni szétnyitható és 

átlátszó üveg vagy műanyag gömböt, 

amit megtölthetek a csillogó hópely-

hekkel vagy akármilyen más kiegé-

szítővel. 

Karácsonyi muffin 

A hungarocell gömböket beragasz-

tózzuk, majd csillámporban megfor-

gatjuk. Aranyszínű muffin papírra 

ültetjük, és akár piros bogyóval, akár 

gyöngyökkel is tovább díszíthetjük. 

Egy kis színes zsinór, szalag segítsé-

gével a fára tehetjük. 

 

Házi adventi naptár 

 

Anyagszükséglet: 

24 db wc papír guriga, festék (akril, 

tempera, vagy akár falfesték), kará-

csonyi mintás csomagolópapír vagy 

szalvéta, ragasztópisztoly, lyukasztó, 

szalag, ragasztó, csillámos ragasztó. 

 

Elkészítés: 
A gurigákat kilapítottam, felső részén 

középen kilyukasztottam. Két réteg 

festékkel lefestettem kívül és belül is 

kb. 2 cm-es részen. A lyukkal ellenté-

tes oldalon picit behajtottam mindkét 
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oldalt (ívesen lehetséges), majd ra-

gasztópisztollyal összeragasztottam, 

így egy kis, egyik oldalán nyitott do-

bozkát kaptam. Ragasztólakkal rögzí-

tettem rá a kivágott motívumokat 

(még hirdetési újságból is vágtam ki 

azokat), csillámos ragasztóval díszí-

tettem legtöbbjüket. A számokat 

nyomtattam (körvonalasan), temperá-

val befestettem és kivágtam, majd 

ráragasztottam a dobozkára, közvet-

len a lyuk alá. 

Két hosszabb szalagra kisebb, kb. 20 

cm-es szalagocskákkal kötöztem rá a 

dobozkákat, persze, miután megtöl-

töttem őket (teafilter, forrócsoki por, 

mini Milka, konyakos meggy, stb). 

 

Tippek:  

 

 ha gyorsan szeretnél 24 guri-

gát, vegyél egy 24-es csomagot 

és szedd ki mindegyik közepé-

ből a kartonhengert 

 gyorsabb a díszítés, ha pici 

matricákat ragasztasz és a szá-

mokat is szabadkézzel fested 

 felfüggesztésnek kipróbálhatod 

a szalagra tett fa ruhacsipeszt 

is, ekkor nem szükséges kilyu-

kasztani a dobozkát és szalag-

ból is kevesebb kell 
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A karácsonyfa hagyományos magyar 

karácsonyi szimbólum és ünnepi kel-

lék. Az első feljegyzés a karácsonyfá-

ról Sebastian Brant német írótól szár-

mazik, Strasbourgból a 15.század 

végéről. A 20.század elején terjedt el 

igazából a karácsonyfa-állítás. Egyre 

többen díszítettek fel egy kis fát vagy 

ágat. A fa díszítésének szokása a 

16.század körül kezdődött el. Kezde-

tekben almát, ostyát, diót, 

mézespogácsa alakokat, valamint 

fából és textilből készült díszeket ag-

gattak rá. A 19.század végére már a 

csillogó díszek váltak a karácsonyfa 

népszerű díszítőelemévé. A legfelül 

található csúcsdísz a betlehemi csilla-

got jelképezi. Magyarországon a ka-

rácsonyfa-állítás a 19.század második 

felében jelent meg. A magyar hagyo-

mány szerint a fát december 24-én 

állítjuk fel és vízkeresztig (január 6-

ig) áll.  

Rottenhoffer Maya (12/1) 


