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Ha az újság olvasása közben kedvet 

kaptál az újságíráshoz, és szeretnél egy 

vidám, lelkes, együttműködő csapat tag-

ja lenni, akkor ne habozz, keresd fel a 

szerkesztőség bármely tagját és csatla-

kozz hozzánk!  



Útravaló 

 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.  

Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.  

Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.  

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.  

Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.  

Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.  

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.  

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek orszá-

ga."  (Mt 5,1-10).  
Gulyás Zsófia (12/1) 



Tehetségeink 

 
XVII. Bocskai István Református Műveltségi  

Vetélkedő 

Idén XVII. alka-

lommal rendezték 

meg a Bocskai Ist-

ván Református 

Műveltségi Vetél-

kedőt, melyen a re-

formátus középis-

kolák mérték össze 

tudásukat határon 

innen és túl. Isko-

lánk 2016-ban má-

sodszorra indult 

neki a megmérette-

tésnek, így még 

egészen friss versenyzőknek számítunk.   

Majerné Szabó Ilona tanárnő némi tanakodás után, 

próbálta az iskola legjelesebb tanulóit összeválogatni, 

így idén iskolánkat a következő csapat képviselte: 

Gulyás Zsófia 12/1, Garaba Diána 11/3, Nyúl Bence 

9/2. Hosszas felkészülés árán 2016. április 15-én út-

nak is indult a nagy csapat, nagy reményekkel és ön-

bizalommal.  

Az első nap megérkeztünk, ebédre nagyon finom tú-

ros csuszát kaptunk. Majd egy kis pihenő után kezde-

tét vette a vetélkedő első része, a Mozgalmi dalok 

előadása. Rengeteg érdekes fellépést láttunk, volt gi-

tározás, éneklés, táncolás. Dia szép hangjához hűen 

egyedül elénekelt két mozgalmi dalt: Sej, a mi lobo-

gónkat, illetve a Bella Chao-t. 

Mindezek után elkezdődött a Bocskai Byte Országos 

Informatika verseny, melyen jómagam vettem részt és 

próbáltam a legeslegjobb tudásomat hozni.  

Másnap került sor a Műveltségi vetélkedő második 

részére, mely igen fárasztó és hosszadalmas volt. Sok

-sok feladatot kaptunk, volt fizika, matematika, törté-

nelem, földrajz, irodalom és sok más, amit sorolhat-

nék még. Emellett tizenkétféleképpen meghallgathat-

tuk az alumíniumgyártás folyamatát szebbnél szebb 

makettekkel ábrázolva.  

Az eredmények a következőképpen alakultak:   

1.Arany János Református Gimnázium, Szakképző 

Iskola és Kollégium (Nagykőrös) 

2. Kecskeméti Református Gimnázium 

3. Nagyberegi Református Líceum 

Rengeteg új emberrel ismerkedtünk meg és sok ta-

pasztalatot szereztünk. Ezúton is szeretnénk gratulálni 

a versenyzőknek, valamint az első 3 helyezettnek, és 

az iskola fantasztikus szervezéséhez és vendéglátó 

szeretetéhez.  

Gulyás Zsófia (12/1) 

Szép magyar beszéd verseny 

Idén 51. alkalommal került megrendezésre a Szép 

magyar beszéd verseny országos fordulója a győri 

Kazinczy Ferenc Gimnáziumban. Kristály Luca,  

12/Ny osztályos tanuló a sikeres megyei verseny után 

megmérethette magát Győrben is. A verseny 2016. 

április 14-17-ig 

tartott, egy nagyon 

színvonalas ven-

déglátásban volt 

részünk. A ver-

senyzőknek egy 

írásbeli és két szó-

beli fordulón kel-

lett részt venniük, 

de emellett sok-sok 

izgalmas program 

(színház, kirándu-

lás) színesítette 

mind a diákok, 

mind a kísérőtaná-

rok napjait. 57 

szakközépiskolás 

tanuló vett részt a 

versenyen, ahol 

Kazinczy-éremmel 

jutalmazták a 15 

legjobbat. Luca 

tisztességesen helytállt. Érem nélkül jöttünk haza, de 

annál több élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk. 

Méltán lehetünk büszkék tanulónkra, aki egy ilyen 

neves versenyen képviselte iskolánkat. Gratulálunk, 

és további sikereket kívánunk! 

 

Édes Anyanyelvünk 

2016. április 13-án került megrendezésre az Édes 

anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megyei fordu-

lója a váci Madách Imre Gimnáziumban. Iskolánkat 

két tanuló képviselte: Kovács Alexandra Katalin (9/2) 

és Dévity Olivér (11/1). Mindketten tisztességesen 

helytálltak mind az írásbeli, mind a szóbeli megmé-

rettetésen. Olivér harmadik helyezést ért el a szakkö-

zépiskolások kategóriájában, amiért könyvjutalomban 

is részesült. Gratulálunk, és további sikereket kívá-

nunk! 

Simák Viktória 



Interjú  

Az idei tanév utolsó számában szeretnénk nektek két 

végzős lány rövid interjújával kedveskedni, amely-

ben az eddigi évek tapasztalatai, emlékei, tanulságai 

olvashatóak, melyekből mindannyian tanulhatunk. A 

két válaszadó: Bach Szilvia és Rottenhoffer Maya, 

mindketten 12/1 osztályos tanulók. 

 

I. Rottenhoffer Maya (M)  és Szegner Viktória (V) 

V: Milyen kezdeti reményekkel érkeztél iskolánkba? 

M: A Keris létem elején nem voltak különösebb cél-

jaim. Kicsit tartottam az iskolától és csalódott vol-

tam, mivel nem ebbe az iskolába szerettem volna 

folytatni a tanulmányaimat. Viszont a sors úgy hoz-

ta, hogy ide kerültem, amit azóta egyáltalán nem bá-

nok, sőt örülök is neki. Azokból a tantárgyakból, 

amiket kedveltem, szerettem volna jobb és jobb len-

ni. Viszont nekem is, mint mindenkinek volt egy 

"mumus" tantárgyam: a matek, minden évben a ket-

tes volt a cél!  

V: Mi a legrosszabb emléked az elmúlt évekből? 

M: Ez egy elég nehéz kérdés… Először egyből az 

jutott eszembe, amikor tavaly 11. osztályban meg-

buktam matekból. Akkor nagyon szomorú voltam, 

de így utólag visszagondolva jó tanuló lecke volt és 

nem bánom, hogy így alakult főleg, hogy sikeresen 

vettem az akadályokat. De a legrosszabb talán egy 

szép emlék, de mégis szomorú, a ballagásunk, ami-

kor "elváltunk" szeretett osztálytársainktól és tanára-

inktól. 

V: Melyik tantárgy/tanár(nő) volt  a legnagyobb ha-

tással rád? 

M: A legnagyobb hatással a „Mi tancinénink”, Si-

mák Viktória tanárnő volt rám. Már az első órán na-

gyon szimpatikus volt mindenkinek, ő volt a mi 

"második anyukánk". Nagyon sokat tanulhattunk 

tőle, amit köszönünk neki és nem csak a tantárgyi 

tudásra gondolok… 

V: Milyen tanácsokat adnál az alsóbb évfolyamok-

nak az iskolai élethez, tanuláshoz? 

M: Nem fogom azt mondani, hogy tanuljatok so-

kat, mert úgy se tartjátok be. Viszont szerintem a 

legfontosabb az, hogy találjátok meg azt, ami érde-

kel titeket és ne kényszerből tanuljátok, hanem élve-

zettel. Ami érdekel titeket, abból legyetek nagyon 

jók, és ami kevésbé, azt se hanyagoljátok el teljesen. 

Egy kis  tanulás belefér a 4 évbe.  

II: Bach Szilvia (Sz)  és Kovács Georgina (G) 

G: Milyen rossz tapasztalataid voltak az itt eltöltött 

évek során? 

Sz: Visszatekintve az elmúlt évekre, nem mondhatja 

senki, hogy lett volna rossz emléke. 

Persze egy-egy osztályon belüli összekapás sohasem 

volt jó, de ezeket rövid időn belül mindig helyrehoz-

tuk. 

G: Milyen tanácsaid vannak az érettségi kapcsán? 

Sz: Én nagyon féltem az érettségitől, ahogy közele-

dett, annál inkább. Majd amikor eljött már az ideje, 

nyugodtan vettem az akadályokat. 4 év alatt rengeteg 

hasznos dolgot meg lehet tanulni. Felesleges a kez-

deti izgalom, bízni kell magunkban, hogy sikerülni 

fog! 

G: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? 

Sz: Ezt nehéz megmondani 18 évesen, hiszen min-

den nagyon gyorsan változik. Vannak elképzeléseim, 

de egyelőre szeptembertől ismét az iskolapadban 

töltöm be a helyemet. 

Köszönjük szépen, hogy válaszoltatok kérdéseinkre, 

ezáltal betekintést nyerhettünk az elmúlt évekre, és 

tanácsokkal láttatok el minket a jövőre nézve! 

Sok sikert  kívánunk nektek és végzős társaitoknak a 

nagybetűs ÉLETHEZ!!!  

Szegner Viktória (10/1) és Kovács Georgina (10/1) 

 



Gasztronómia -  Nyári ízek 

 

Babgulyás füstölt oldalassal 

Hozzávalók (4 személyre): 25 dkg bab, 3 

dkg só, 20 dkg gyökér, 30 dkg sárgarépa, 50 

dkg zeller, 10 dkg hagyma, 1 gerezd fok-

hagyma, 10 dkg csipetke, 1 dl tejföl, 1 ek. 

,ecet, 50 dkg füstölt oldalas.  

Elkészítés: A babot előző este beáztatjuk. 

Enyhén sós vízben feltesszük főni, majd 

hozzáadjuk a zöldségeket. Külön feltesszük 

az összevágott oldalast, amikor mindkettő 

félig megfőtt, összekeverjük, és csipetkével 

készre főzzük. Tejföllel, sóval, kevés ecettel 

ízesítjük. Nyáron ajánlott bográcsban főzni, 

sokkal ízletesebb lesz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyárs joghurtmártással 

Hozzávalók: 20 dkg ser téshús (comb 

vagy lapocka), 20 dkg csirkemell, 1 ek. 

grill fűszerkeverék, 4 ek. olaj, 1 csipet mor-

zsolt kakukkfű, 1 fej vöröshagyma, 1 db pi-

ros kaliforniai paprika, 1 db sárga paprika,1 

db kisebb cukkini, 10 dkg gomba, őrölt fe-

kete bors, só, kakukkfű ág a díszítéshez. A 

dresszinghez: 15 dkg uborka, 1,5 dl natúr 

joghurt, 1 ek. felaprított snidling, 2 ek. olí-

vaolaj, só, őrölt bors. 

Elkészítés: A kétféle húst megmossuk, és 

nagyobb kockákra vágjuk. Összekeverjük 

az olajat a grillfűszerrel, némi sóval, borssal 

és a kakukkfűvel. Ebben a páclében a fel-

kockázott húst megforgatjuk, és 60 percig 

benne hagyjuk.   Az uborkát meghámozzuk, 

és felszeleteljük. Hozzákeverjük a joghur-

tot, a snidlinget, az olajat, majd ízlés szerint 

sózzuk és borsozzuk. Az így elkészült 

dresszinget lehűtjük.  A megtisztított hagy-

mát, a gombát és a paprikát a húskockákkal 

megegyező nagyságú darabokra vágjuk. A 

cukkinit ujjnyi vastagságúra felkarikázzuk. 

Váltakozva a grilltűre tűzzük a kétféle húst, 

a gombát, a cukkinit, a paprikákat és a 

hagymát, majd a maradék páclével beken-

jük a nyársat.  Végül forró grillen, forgatva 

10-15 percig sütjük. A joghurtos dresszing-

gel és kenyérrel kínáljuk. 

Epres Limonádé 

Hozzávalók: 4 csésze eper, 2 citrom, fél 

csésze méz (az eper édességétől függően), 6 

csésze víz, jég. 

Elkészítés: Turmix-

szoljuk össze a meghá-

mozott citromokat, a 

megmosott epreket, a 

mézet és a 2 csésze vi-

zet. Szűrjük át a masz-

szát egy szitán, segít-

sük a folyamatot a ma-

radék 4 csészényi víz-

zel. Az elkészült limo-

nádét hűtsük jégkockákkal, díszítsük eper-

szeletekkel, citromkarikákkal. 

Epres jégnyalóka 

Alapanyagok 6 kis formához: fél kg eper, 

1 dl tejszín, méz   

Az epret a tejszínnel és a mézzel leturmixo-

lom. Akit zavarnak a magok, ezen a ponton 

szűrje át, én benne hagytam őket. Formákba 

öntöm, és lefagyasztom.  
 

 

Kocsis Angelika (11/1) 



Praktikák 

Tuti tippek leégés ellen 

Itt a nyár, amikor is szeretjük süttetni ma-

gunkat a napon,  de azért ennek is vannak 

veszélyei. Íme néhány hasznos és egyben 

olcsó megoldás, ha túl sokáig maradtál a 

szikrázó napsütésben. 

ECETES BOROGATÁS: 

Az ecetes borogatás azért jó, mert az ecetsav nyug-

tató hatással van a megégett bőrre és hidratálja is. 

Nemcsak jobban érezzük majd magunkat tőle, de 

kisebb az esélye annak is, hogy a bőr lehámlik. Ter-

mészetesen egyéb előnyei is vannak: olcsó és haté-

kony, természetes és nincs illata. Ezt a praktikát 

csak bőrpír esetén használjuk, ha hólyagosra ég-

tünk, irány a bőrgyógyász! 

 Tipp: 2:1 arányban hígítsd fel az ecetet vízzel, és 

tedd bele egy pumpás flakonba. 20 percenként fújd 

be a leégett bőrterületet, fél nap után látható és érez-

hető a jótékony hatása. 

UBORKA: 

Gyorsíthatod a gyógyulást, ha a gyulladt felületet 

nemcsak hűtöd, hanem tápanyagokkal is segíted. 

Csak annyit kell tenned, hogy az uborkából vékony 

szeleteket vágsz és lefeded az égett felületet. Érde-

mes ezt 15 percenként cserélni, miután az uborka 

felmelegedett a bőrödön.  

Tipp: Ha nem érzed kellemetlennek, akkor  érde-

mes a felszeletelt uborkát előbb a hűtőben jól lehű-

teni, ezzel intenzívebb hatást érsz el és még a bőrö-

det is nyugtatja. 

 

ALOE VERA: 

Az aloe vera növény jótékony hatásáról szinte min-

denki hallott már. Azonban érdemes a silány, higí-

tott és más haszontalan alapanyagokkal teli készít-

ményeket az üzletekben hagyni és magát a növényt 

otthon nevelni.  

Tipp: Levágod a növény levelét, kikaparod belőle a 

nyákos zselét és felkened a megégett bőrfelületre. 

Ha gondolod, előhűtheted a kinyert zselét, mielőtt 

felviszed a bőrödre. 

KAMILLA: 

Enyhe leégéskor hűvös fürdővizedhez tegyél 10-10 

csepp kamilla-, illetve levendulaolajat. A hatás biz-

tosan nem marad el, ha legalább fél órát töltesz a 

hűsítő vízben. Bőröd így biztosan megnyugszik, 

hidratálódik majd. Segíthet a kamillás borogatás is. 

LISZT: 

A liszt is segíthet, ha a napégést követően gyors 

enyhülésre vágysz. Kukoricaliszthez kell annyi vi-

zet adnod, ami pépes masszává változtatja az ele-

gyet. Ezt vidd fel egyenletesen a bőrödre, majd 

hagyd rajta, amíg át nem melegszik! 

Jó napozást mindenkinek!  

 

Kocsis Angelika (11/1) 



Utazás 

 

Magyarország 10 legkedveltebb nyaralóhelye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Siófok  

A Balaton egyik legnépszerűbb városa, főleg a fia-

talok kedvence. Rengeteg szórakozóhely várja az 

ide látogatókat, az éjszakai élet pedig leírhatatlan. 

Családok számára is ideális hely, hiszen jól kialakí-

tott strandjain a legkisebbek is biztonságosan lubic-

kolhatnak. 

2. Hajdúszoboszló 

Kelet-Magyarország egyik legszebb és legfelkapot-

tabb városa. Gyógyfürdője egész évben üzemel: 

télen csendes, nyugodt környezetet biztosít, nyáron 

pedig gyerekzsivajtól hangos. Különböző wellness-

szolgáltatások és számos egyéb lehetőség várja a 

Hajdúszoboszlóba utazókat. 

3. Balatonfüred 

A Balaton északi partján fekvő város egyike hazánk 

legtöbbet látogatott településeinek. Vitorlásmúzeu-

ma vonzó programlehetőség a balatoni hajózás sze-

relmeseinek. Ezen kívül számos múzeum és látni-

való várja a kikapcsolódni vágyókat. 

4. Budapest 

Fővárosunk a lista előkelő negyedik helyén szere-

pel, ami nem meglepő. Sokakat vonz kulturális ér-

tékei miatt, másokat pedig az éjszakai élet és a szó-

rakozóhelyek széles választéka csábít ide. A család-

dal érkezők is megtalálhatják a nekik való progra-

mokat, akár az Állatkertbe, akár a Fővárosi Nagy-

cirkuszba, akár a Margitszigetre látogatnak el.  

5. Eger 

Heves megye székhelyéről egyből számtalan neve-

zetesség eszünkbe jut. Ott van mindjárt az Egri vár, 

a Dobó tér, a Minaret, a Líceum vagy éppen a Bazi-

lika. És a sort még sokáig folytathatnám… 

6. Szeged 

A Tisza-parti város kedvelőinek száma egyre csak 

nő. Aki ellátogat a Dóm térre, bizony sokszor visz-

szavágyik. Építészeti remekművei közül kiemelke-

dően szép a Fogadalmi templom és a Városháza. 

7. Gyula  

Gyula megszámlálhatatlanul sok látnivalóval és ne-

vezetességgel büszkélkedhet. Ilyen például a Szent 

Miklós Katedrális, Erkel Ferenc szülőháza, a 100 

éves cukrászda, vagy éppen a Gyulai vár. A Békés 

megyei település legnépszerűbb helye azonban két-

ségtelenül a Várfürdő. 

8. Balatonlelle 

Ismét egy hely a magyar tenger partjáról. Balaton-

lelle legfőbb vonzereje a 2006-ban kialakított ho-

mokos partszakasz, amely tökéletes hely a biztonsá-

gos és kényelmes fürdőzésre. A 3 kilométerre talál-

ható Kishegy kiváló borászatai miatt még inkább 

csábító település.  

9. Zamárdi 

Zamárdi a balatoni üdülőhelyek egyik legjobbja. 

Elsősorban a nagycsaládosok választása, hiszen se-

kély vize és kellemes partjai tökéletes fürdőhellyé 

teszik. A városban található egy kalandpark is, ami 

hihetetlen izgalmakat tartogat az oda látogatóknak. 

10. Pécs 

Baranya megye legendás városa számos történelmi 

emléket őriz. A különböző templomok, emlékmű-

vek és a török korból fennmaradt relikviák teszik 

Pécset olyan népszerűvé. Barokk stílusú épületei 

pedig igazán hangulatossá varázsolják.  
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Programajánló 

 

Váci Világi Vigalom 

Időpont: 2016. július 22 - 24.  

Helyszín: Vác történelmi belvárosában és a 

Duna–parton  

Az elmúlt két évtized során már megszokhat-

tuk: ha váci nyár, akkor Váci Világi Vigalom. 

Idén újra a Madách Imre Művelődési Központ 

szervezésében, 24. alkalommal, július 22-én 

veszi kezdetét az országos hírű 3 napos ren-

dezvény. A 4 színpadon zajló műsorokon kí-

vül templomi koncertek, kísérő rendezvények, 

valamint állandó és időszaki kiállítások is 

gazdagítják a programkínálatot. Minden kor-

osztály számára szórakozási, kikapcsolódási 

lehetőséget nyújt a fesztivál kínálata. Színvo-

nalas gyerekprogramok, kézműves és játszó-

házi foglalkozások, színházi előadások, kon-

certek, képzőművészeti kiállítások szerepel-

nek az immár hagyományos összművészeti 

kulturális-szórakoztató fesztiválon. Bőséges 

és változatos gasztronómiai kínálat és igényes 

vásári forgatag teszi teljessé a hangulatot. 

 

V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 2016 Vác 

Időpont: 2016.06.28. - 07.03.  

Helyszín: 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 

58., Váci Dunakanyar Színház  

A visegrádi Négyek Színházi találkozója nem 

egyszerűen csak egy nemzetközi színházi ta-

lálkozó. Céljai túlmutatnak mindazon, amit 

egy ilyen esemény általában ad. Egy olyan 

határokon átívelő színházi együttműködés, 

mely nemcsak összehozza a négy ország mű-

vészeit és közönségeit, hanem tapasztalatcse-

rére és az egymástól való tanulásra is ad lehe-

tőséget. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az a 

performance, ami a találkozó végére születik 

meg, a négy ország résztvevőinek közremű-

ködésével. 

Sziget Fesztivál 

Időpontok: aug. 10. - 2016. aug. 17.  

Helyszín: Budapest 

A Sziget Fesztivál Európa egyik legnagyobb 

könnyűzenei és kulturális rendezvénye, me-

lyet minden év augusztusában rendeznek meg 

Budapesten, az Óbudai-szigeten. A fesztivá-

lon több híres zenész és énekes lesz a világ 

minden tájáról, 

mint például Sia, 

David Guetta, 

Rihanna, John 

Newman. 
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Könyvajánló 

Egy kis útravaló nyárra 

Obszidián (Luxen 1.) 

Szerző: 
Jennifer 

Armentrout 

A sztori eleje 

a szokásos, új 

lány, új iskola 

és egy dögös 

pasi. Daemon 

természetesen 

más, nem átla-

gos. Katy és 

Daemon kö-

zött már az 

első pillanat-

ban felrobban-

nak a szikrák, de makacs természetük, és 

Daemon származása miatt hosszú ideig még 

önmaguknak sem vallhatják be az érzéseiket. 

Idővel azonban nem szabhatnak gátat a titkok 

felbukkanásának, és kiderül Daemon és test-

vére Dee nem a földről származnak, Katy pe-

dig olyan veszélybe kerül, amitől csak az ar-

rogáns, beképzelt, de pokolian szexi Daemon 

védheti meg. Egy ilyen történet nem sülhet el 

rosszul, remek szórakozást ígér.  

 

School Spirit – Kísértetsuli 

Várható megjelenés: 2016.07.08 

Szerző: Rachel Hawkins   

A tizenöt éves Izzy Brannick-et arra nevelték, 

hogy szörnyekkel küzdjön. Családja évszáza-

dok óta a varázslények üldözésének szentelte 

életét. De amikor Izzy nővére egy akció során 

nyom nélkül eltűnik, anyjuk úgy dönt, ideje 

egy kicsit pihenni. Új városba költöznek, ahol 

az iskolában furcsa dolgok történnek. Hogy 

rátermettségét bebizonyíthassa, Izzynek kell 

felgöngyölítenie a könnyűnek tűnő ügyet. De 

egy átlagos tinédzser bőrébe bújni nehezebb, 

mint amilyennek hiszi. A magányos és ke-

mény lány tapasztalatlan a barátságok terén, 

és akkor még nem is beszéltünk a szerelmi 

ügyekről… Vajon képes annyira megbízni új 

barátaiban, hogy elfogadja segítségüket, mie-

lőtt még több embernek baja esik?  

 

The Winner’s Curse – A nyertes átka 

Szerző: Marie Rutkoski 

Amikor a 17 

éves Kestrel 

egy rabszolga-

piacon megvá-

sárolja a 

herrani Arint, 

aligha sejti, 

hogy élete 

gyökeres for-

dulatot vesz. 

A valoriai bi-

rodalom ellen 

lázadást elő-

készítő Arin 

sem tervezi, 

hogy belesze-

ret a hazája 

leigázásáért felelős tábornok lányába. A 

herrani felkelés egy időre szerepcserére kény-

szeríti őket. Kestrel megmenti ugyan Arin éle-

tét, de cselekedete lehetetlenné teszi, hogy va-

laha is egymáséi lehessenek. Hűség, osztály-

harc, felborult értékrendek... mi mindenért 

kell fizetni?  
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Moziajánló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szemfényvesztők 2. 

Megjelenés: 2016/06/09 

Tartalom: Egy évvel azután, hogy A NÉGY LO-

VAS (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave 

Franco, Lizzy Caplan) kijátszotta az FBI-t, és nagy-

szabású mutatványaikkal elnyerték a tömegek cso-

dálatát, az illuzionisták új előadással rukkolnak elő, 

azt remélve, hogy felfedhetik egy számítógépes gu-

ru piszkos üzelmeit.  

 

Tini Nindzsa Teknőcök 2: Elő az árnyékból 

Megjelenés: 2016/06/30 

Tartalom: Michelangelo, Donatello, Leonardo és 

Raphael nyáron visszatérnek a mozikba, hogy még 

nagyobb és még ádázabb gonosztevőkkel vegyék 

fel a harcot April O’Neil (Megan Fox), Vern 

Fenwick (Will Arnett) és egy újonc, a hokimaszkos 

igazságosztó, Casey Jones (Stephen Amell) olda-

lán. Miután Zúzó, a szupergonosz megszökik az 

őrizetből, összeáll Baxter Stockmannel, az őrült 

tudóssal, és két tökkelütött segéddel, Beboppal és 

Rocksteadyvel, hogy megvalósítsák a világuralom-

ra törő ördögi tervet. Miközben a teknőcök Zúzóval 

és új csapatával küzdenek, egyszer csak szembe 

találják magukat egy még nagyobb gonosszal, aki-

nek hasonlók a szándékai: a hírhedt Kranggal.  

Harc a szabadságért 

Megjelenés: 2016/07/14 

Tartalom: Newton Knight (Matthew 

McConaughey) egyszerű földművesként él a Mis-

sissippi állambeli Jones megyében, amíg a déli és 

az északi államok között ki nem robban a polgárhá-

ború. A Konföderáció katonájaként ő maga is harc-

ba indul, ám hamarosan kiábrándul az értelmetlen-

nek tűnő küzdelemből. Knight hevesen ellenzi a 

rabszolgaságot és a déli államok kiválását az Unió-

ból, ám nem ő az egyetlen, aki elégedetlen, a kariz-

matikus férfihoz sorra csatlakoznak a helyi farme-

rek és a szökött rabszolgák. Közéjük tartozik a gyö-

nyörű rabszolgalány, Rachel (Gugu Mbatha-Raw) 

is, akibe Knight halálosan beleszeret, és a törvényi 

tiltás ellenére feleségül akarja venni. 
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Sport - Labdarúgás - EB 

Eljött az év eseménye, a franciaországi Európa-

bajnokság. Magyarország 44 hosszú év után ismét 

résztvevője a tornának. Dzsudzsák Balázs, Nagy 

Ádám, Kleinheisler László,  Böde Dániel, itt az idő, 

hogy a világ megtanulja a nevüket.  

Az egyik leggyengébb selejtezőcsoportból indulva 

úgy látszott, a magyar válogatottnak sikerül elkerül-

nie a pótselejtezőt, és a legjobb harmadikként egye-

nes ágon kijut az Eb-re, de egy másik csoportban a 

török Szelcsuk Inan szabadrúgása az utolsó pilla-

natban pótselejtezős ágra tett minket. A többi meg 

már történelem. A törökök örülhettek, ők elkerülték 

a pótselejtezőt, egyből kijutottak. 

A pótselejtezőkön, a norvégok kétszeri legyőzése-

kor állította a győztes gólt szerző, a klubjánál bünte-

tésben lévő, itthon alig ismert Kleinheislert. 

Guzmics pedig feledtetni tudta bukaresti hibáját 

meggyőző és magabiztos játékával, és Priskin is 

nagy bombával jelezte: nem felejtett el futballozni. 

 

 

Tippmix 

  

Tét:500Ft 

Elérhető nyeremény:49.162Ft 

Ezek a saját tippjeim. Senkinek nem garantálha-

tom a győzelmet. Amint látjátok elfogult vagyok 

a magyarokkal és a törökökkel is egyaránt. 

Sok szerencsét mindenkinek!  
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A szerencsejátékban 18 éven aluli szemé-

lyek nem vehetnek részt! 

 

jún. 14. -

 Labdarúgó-Eb 

Csoportkör 

Auszt-

ria 

  

-- 

18:00 

Magyarország

 

    

 

jún. 18. -

 Labdarúgó-Eb 

Csoportkör 

Izland 

  

-- 

18:00 

Magyarország

 

    

 

jún. 22. -

 Labdarúgó-Eb 

Csoportkör 

Ma-

gyarország 

  

-- 

18:00 

Portugália

 

    

Spanyolország - Csehország 

13.06.2016 15:00 

1 X 2 

 1.50 4.33 8.00 

Belgium - Olaszország 

13.06.2016 21:00 

1 X 2 

2.60  3.00 3.25 

Ausztria - Magyarország 

14.06.2016 18:00 

1 X 2 
1.73 3.70 5.75 

Spanyolor-

szág - 
Törökor-

szág 
17.06.2016 21:00 

1 X 2 

1.53 3.80 6.50  
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Játékajánló  

Itt a nyár, barátok, buli, kerti party….íme egy-két 

nélkülözhetetlen kellék a nyári estékhez. Ha társaság-

ban vagytok, akkor dobjátok el a telefont, és játsza-

tok, beszélgessetek, nevessetek együtt!  

A Party Alias társasjátékot kettő vagy több játékos 

alkotta csapatok játszhatják. A játék lényege, hogy mie-

lőtt a homokóra homokja lepereg, a lehető legtöbb szót 

találják ki az egy csapatba tartozó játékosok, melyeket 

egyik csapattársuk más szavakkal - például szinonimák-

kal, ellentét-szavakkal, esetleg találós kérdésekkel ír kö-

rül. A megfejtett szavakért pont jár, melyek egyre előrébb 

juttatják a csapat bábuját a cél felé. Az a csapat nyeri a 

játékot, melynek bábuja elsőként éri el a játéktábla Cél 

mezőjét. A Party Alias társasjáték esetében ha egy csapat 

bábuja a játéktáblán lévő party-mezők valamelyikére lép, 

a kiválasztott játékosnak a szavakat teljesen új, bolondos, 

mókás helyzetekben, illetve módokon kell körülírnia. A 

party-mezők típusától függően vagy egy bolondos törté-

netbe kell a kártyákon lévő szavakat belefoglalni, vagy 

hírességeket kell körülírni, vagy a szavak körülírását kü-

lönböző hangulatban illetve testhelyzetben kell elvégezni. 

A Party Alias társasjáték ügyességet, taktikát, kreativitást 

és gyorsaságot igényel a játékosok részéről, de mindezek 

mellett fantasztikus szórakozást, vidámságot is nyújt a 

csapatoknak. Korosztály: 11 és 99 év között. 

Simák Viktória  

 

Scrabble – esti agytorna 

Hány fő  játszhat: 2-3-4 fő 

Leírás: A világszerte népszerű játék lényege, hogy egy-

máshoz kapcsolódó szavakat alkossunk. A játék hevében 

a barátokat és családtagokat összekötő szálak is szorosab-

bá válnak. A korábban kirakott szavak mellé illesztett 

betűkkel rakhatunk ki új szavakat, a jutalommezőkre he-

lyezett betűkért jutalompont jár! A játékot az nyeri, aki a 

legtöbb pontot eléri. 

Scrabble cseles – haladóknak 

Még annak is nehéz dolga van a Scrabble cselessel, aki 

eddig lejátszott száz hagyományos Scrabble-partit. 

Ugyanis a betűjáték e változatának az a lényege, hogy 

nincsenek jól megszokott és a játékot kordában tartó so-

rok és oszlopok. Az átláthatóságot felváltja a káosz. A 

cselesben nem pontokat gyűjtünk, hanem egyszerűen az 

nyer, akinek a leghamarabb elfogynak a betűi.  

 

Hány fő játszhat: 2-3-4 fő 

Leírás: A Scrabble cseles játékban fittyet hányhatunk a 

szókirakó játékoknál megszokott megkötésekre! Minden 

irányban ki lehet rakni a szavakat, és az akciózsetonok 

segítenek abban, hogy minél hamarabb megszabadulhas-

sunk a zsetonoktól. A Scrabble Cseles játékot az nyeri, 

akinek először elfogynak a betűi, és a pontszámok sem 

számítanak. 

A Scrabble játékmenete elég egyszerűen hangzik, azon-

ban meglátjátok majd a játékok során, hogy amikor több 

egymás utáni alkalommal is csak magánhangzókat, vagy 

mássalhangzókat húztok, akkor elég nehéz lesz majd új 

szavakat alkotni. Néhány alkalommal pedig az is elő fog 

fordulni mindannyiótokkal, hogy vitába keveredtek egy 

szó létezésén, mert tán a magyar nyelv a legjobb példa 

arra, hogy a teljes nyelvi szókincset senkinek sem sikerül 

uralnia. 

Nagyon sok érdekes élményt, végigjátszott délutánt és 

akár új megtanult szót eredményezhet a Scrabble játéka. 

Akinek eddig nem volt lehetősége kipróbálni, annak csak 

ajánlani tudjuk, aki viszont játszotta már ezt a kivételes 

és klasszikus játékot, annak további kellemes pillanatokat 

kívánunk! 
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Babits Mihály: Nyár 

 Esik a nap! 

Szakad a súlyos, sűrű zápor 

zuhogva istenigazából. 

Állok, s nyakamba hull a lángderűs ég! 

      Óh gyönyörűség! 

            Részeg darázs 

ráng körülöttem tág körökben, 

ide röppen és oda röppen: 

visszatérő csapongás, lenge hűség... 

      Óh gyönyörűség! 

            Hangos virág 

kiált, bíbor színekkel esdve, 

hogy jöjjön már a bíbor estve, 

hogy halk pohárka harmatok lehűtsék: 

      Óh gyönyörűség! 

            Tornác fölött 

szédülve és legyet riasztva 

fúl a cseléd, liheg a gazda; 

álmai: friss sörök, mély pince, hűs jég... 

      Óh gyönyörűség! 

            Boldog a nap: 

de boldogság a vágy gyűrűse! 

Boldog a nap, s vágyik a hűsre... 

Szeretlek s bújok tőled, lángderűs ég! 

 Óh gyönyörűség! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellemes nyári szünetet, jó pihenést kívánunk tanárainknak, az iskola összes 

dolgozójának és diáktársainknak! Szeptemberben újra találkozunk!  
 


