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Gondolom, mindenkinek átfutott már az agyán a kérdés: mi
is a karácsony? Szerintem viszont nem mindenki tudja, mit
is jelent. Az emberek többségének csak annyi a karácsony,
hogy összegyűlik a rokonság
apraja- nagyja, s a nagycsalád
minden tagja megajándékozza a
másikat valamivel. Ám a karácsony nem erről szól.
Persze mindenkinek jólesik, ha
gondolnak rá, esetleg pont az
elképzelésének megfelelő ajándékot kapja, és –gondolom énmindenkit leírhatatlan boldogsággal tölt el, ha az ajándékozottnak nem akar visszagörbülni eredeti állásba a szája a meglepetésünkkel okozott boldogságtól. Megmondom őszintén,
én is ugyanúgy szeretek kapni,
mind adni, bár nekem az is elég
nagy ajándék, ha szívből örül
valaki a meglepetésemnek. Tehát ilyenkor el kéne felejtenünk
az önző, csak kapni akarok hozzáállást és meglepni valamivel
szeretteinket, azokat, akik közel
állnak hozzánk. De itt van egy
kis bökkenő. A legtöbb ember
egyáltalán nincs tisztában a
karácsony jelentésével. Mindenki őrülten rohangászik a boltokban, amik értelmetlenebbnél

értelmetlenebb ajándéknak
szánt árukkal vannak teletömve. Minden azt sugározza, hogy vedd meg ezt, vedd
meg azt, hogy szép legyen a
karácsonyod, hogy boldoggá
tudd tenni a szeretteidet. Ám
ebben a nagy rohanásban
elfelejtik, hogy nem erről
szól a boldogság, hogy nem
ezt jelenti a karácsony. Sajnos az emberek zöme nem
veszi a fáradságot ennek az
egésznek a megértésére, és
ha mégis megértenek a szeretetből valamit, nem átengedik magukat a felfedezésnek, hanem ismét az ajándékozással próbálnak érzelmeket vinni a szürke életükbe.
És a díszítés.. nézzük csak
meg a házakat! A legtöbb
helyen már november végén
ki vannak pakolva az ablakba a világító csillagok, de
fogadni merek, hogy a többség csak a szokás, a „trend”
kedvéért teszi ezeket az otthonába, mert ezektől várja
azt a leírhatatlan karácsonyi
érzést. De kérdem én, mit
vár? Mondhatnám hirtelen
felindulásból, hogy minek is
tart karácsonyt egy olyan
ember, aki a szeretetet még
hírből sem ismeri. Na meg
persze, hogy Jézus születését
ünnepeljük, és az embernek

még eszébe sem jut, hogy mi
is valójában a karácsony.
Nem is értem azokat, akik
csak úgy „karácsonyoznak”.
Persze, nem haragszom rájuk, mert ők döntik el, hogy
érzenek, és hogyan gondolkodnak, de szerintem, ha
valaki ünnepel, akkor az
igazi jelentését ünnepelje a
karácsonynak és ne az ajándékokat. És nem bántásból
mondtam ezeket a sorokat,
hanem azért, hogy szép karácsonya legyen az illetőnek,
hogy boldog legyen, és szeretettel töltse be a házát, ne
pedig különböző díszekkel
kapkodjon az elveszett érzései után.
Tehát mi is a karácsony igazi
jelentése? Természetesen a
szeretet, ami mindennél fontosabb, és nem az ajándékokra kell koncentrálni,
hanem magára az érzésre. A
tárgyi dolgok legyenek másodlagosak, és tényleg szeretetben teljen a karácsony!
Minden kedves olvasónak
áldott karácsonyi ünnepeket
kívánok!
Kusnyír Krisztina
10/A
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Szalagavató 13.A

„Próbálj meg lazítani!”

Tudom, kíváncsi vagy rá,

Mindegy, a zigóta hetero vagy homo,

Milyen osztály a 13.A.

az operabuffában Figaro a hunyó.

Hát elmesélem neked

A vonósnégyesnek nincsen párja,

Röviden a történetet.

a Jó, a Rossz és a Csúf meg a brácsa.

Hogy minket ide felvettek,
Nem tudom, hogy történhetett.

Mi folyton ismerkedünk a művészettel,

Ha feljössz a másodikra lift nélkül,

Csakis l’art pour l’art jelleggel.

osztályunk előled már nem menekül.

Testünket is eddzük, ej, de aktívan,

Ne lepődj meg, vagyunk egy páran,

felébredek, ha a labda mellettem lepattan.

30an meg 2x 3-an.
Tehát foglalj helyet köztünk,
Tudom, máris lenyűgöztünk.
Szóval, ha matekból nem vagy ász,
mindegy, itt akkor is deriválsz.

„Tornázik az agyunk
bőszen ám,
nyitott szemmel
aludni magyaron nem
nagy szám!”

Majd jöhet az angolóra,
csilingel Csöpi mosolygó helója.
Német: was ist das?
Most aktívan hajtjuk a törit,
agyunk az évszámokba beletörik,
Nem érted Ferenc Ferdinándot?
Akkor bizony Gavrilo Principet áldod.
Tornázik az agyunk bőszen ám,
nyitott szemmel aludni magyaron nem
nagy szám,
Nálunk minden versláb csonka,

Ezen a képen: Fehér Franciska, Fazekas Kinga, Kaselya
Anita.

Gondolkozásunk roppant filozofikus,
mondhatni, viszont cseppet sem logikus.
Lehetsz itt rocker, hippi, rapper,
csinibaba, ki diszkóra kel fel,
lehet álmod egy musical,
ha a cigány csárdása életre kel:
szíved dobban, örök láng lobban;
kiáltod: Juventus ventus!
De a fiatalságnak hamar huss.
Carpe diem!- forgasd szívedben,
hitetlenül is higgy Istenben!
Mert mi kiáltottunk, hittünk,
Mégis elátkozottak lettünk.
De annyi balszerencse közt,
oly sok viszály után…

az eltörött egész darabjai amott a sarokba’.

Harcban edzve él ifjú Abaúj-hazán!

Nyelvhasználatunk órán helytelen,

Mi nem szívtuk Romulus és Remus
farkasának tejét,

máshol meg…hát nem részletezem.
Értjük mi ám a biológiát,hogyan lett
szedercsírából ember, ki apád.

Mi magunk leszünk farkasok!
Kusnyír Éva 13. A
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Hogyan készültél a szalagavatóra?
Hogy érzed, jól sikerült?- erről faggattuk Németh Alexandrát a 12. B-ből.
Igen, a szalagavató… a lányokkal már
tavaly év végén terveztük, hogy milyen
műsorszámok kerülnek majd bele, mi lesz
a témája az egésznek, és elhatároztuk,
hogy már szeptemberben elkezdjük a
készülődést. Ez persze nem teljesen így
történt, voltak, akiket többször is figyelmeztetni kellett a saját feladatukra, de úgy
gondolom, teljesen jó kis műsort hoztunk
össze. Mindenki segített, amiben tudott: a
lányok hátteret festettek, a fiúk szöveget
írtak, én pedig a páros táncokkal foglalkoztam, és nagyon-nagyon büszke vagyok az én kis táncosaimra, hiszen gyönyörűek voltak.
Mennyire várod az érettségit?
Egyáltalán nem…Nagyon sokat kell még
addig tanulnom, hogy elérjem azt a szintet, amit elvárnak tőlem, és amit elvárok
magamtól. De persze jó lenne már túl
lenni rajta…
Milyen egyetemre akarsz menni? Mil y e n
s z a k r a ?
Hosszas gondolkodás és sok téves ötlet
után megtaláltam azt, ami nekem való:
Debreceni Egyetem, andragógia szak.
Fog hiányozni neked ez a közösség?
E z
n e m
k é r d é s …
Abban a szerencsében lehetett részem
lassan négy évvel ezelőtt,hogy felvételt
nyertem a suli legjobb osztályába. Az
osztályon belül vannak kisebb-nagyobb
közösségek, de úgy gondolom, hogy alapvetően nagyon összetartóak vagyunk, erre
az együtt töltött idő alatt számtalanszor
fény derült, sőt tervezzük, hogy páran a
következő 3 évet is együtt töltjük…Mondhatnék még sok szépet és jót,
de röviden: Kimondhatatlanul fog hiányozni a 12.B!!

Hogy érezted magad a gimnazista
éveid alatt?
Nagyon jól…szeretek ide járni, de fájó
szívvel kell tudomásul vennem, hogy már
csak négy hónapot tölthetek itt, és ősszel
már egy másik intézményben folytatom
tanulmányaimat ( ha minden jól megy).
Köszönjük, és sok sikert kívánunk!

Krétapor

Hogyan készültél a szalagavatóra ? Hogy érzed, jól sikerült?- riportalanyunknak, Üveges
Áronnak így szólt első kérdésünk.
- Negyedikesek lettünk, és akkor döbbentünk rá, hogy még el sem kezdtünk gondolkozni a műsoron. Szerencsére az osztály nagyon kreatív egyéniségekből áll, így 1-2 hónap alatt összeállt a
produkció. Mivel nekem(meglepő!), a zenei részében jutott jelentősebb szerep, azzal foglalatoskodtam délutánonként, és örömmel mondhatom, hogy a munka meghozta gyümölcsét, jól sikerült
a szalagavató.
Mennyire várod az érettségit?
- Nagyon… pontosabban azt, hogy túl legyek rajta.
Milyen egyetemre akarsz menni? És milyen szakra?
-Jelenlegi terveim szerint Debrecenbe szeretnék, általános orvosi, gyógyszerészeti vagy vegyészmérnöki szakra.
Fog hiányozni neked ez a közösség?
-Minden nyáladzás nélkül, elmondhatatlanul! Meg kellene bukni.. úgy az egész osztálynak
Hogy érezted magad a gimnazista éveid alatt?
-Tök jól! Szeretek, szerettem ide járni!
Üveges Áron

H on n a n
j öt t
ez
a
V a l ó V i l á g - os
öt l e t
s z a l a g a va t ór a ?
- kérdeztük harmadik riportalanyunkat, Kurucz Fannit. A tavalyi év végén elkezdtünk
gondolkodni azon, szeptemberben hogy is látunk majd neki a szalagavatónak. Osztályfőnökkel közösen elmentünk Aranyosba, ahol órákon keresztül arról beszélgettünk, ki
hogyan szeretné kivenni a részét. Mindenképp meg szerettük volna mutatni a tanárainknak, szüleinknek és a diákoknak, hogyan élünk mi itt, a Váciban. Így gondoltunk arra,
hogy
legyen
a
téma
a
Váci
Való
Világ.
M i k o r
k e z d t e t e k
e l
p r ó b á l n i ?
Amint azt már említettem, már nyáron elkezdtük a munkát - persze még itt csak gondolatban -, aztán már szeptember második hetén próbáltunk. Minden péntek délután...
A fi úk mi t sz óltak a r óz saszí n tül l ös bal ett -tánc uk hoz?
Hát... Eleinte nem volt túl nagy a lelkesedés. Néhányan teljesen "kiakadtak", hogy mit
gondolunk mi, lányok. Aztán nagyon élvezték, hogy lábujjhegyen tipegnek. Nagyon
sokat nevettünk rajtuk. Aztán amikor megtudták, hogy mindezt rózsaszín miniszoknyában
és
fehér
harisnyában
kell
táncolniuk...
És

még

néhány

kérdés

az

érettségivel

kapcsolatban

H o g y a n
k é s z ü l s z
a z
é r e t t s é g i r e ?
Próbálom minden szabadidőmet az érettségire való felkészüléssel tölteni. Szerencsésnek érzem magam, hiszen a választott tantárgyamból, amely az informatika, továbbá
angolból már túl vagyok rajta. Az órai anyagok mellett már elkezdtem matek érettségi
feladatokat tölteni, illetve nagyon sok időt töltök a magyar és töri felkészüléssel.
N y e l v v i z s g á t
s i k e r ü l t
m á r
l e t e n n e d ?
Angolból megvan a középfokú szóbeli nyelvvizsgám, a közeljövőben pedig remélem
sikerül az írásbeli is. Minden kedves diáktársamnak sikeres érettségi vizsgát, nyelvvizsgát, jó tanulmányi eredményeket és boldog karácsonyt kívánok!
Köszönjük az interjút, Fanni! Neked is és a többi diáktársadnak is sikeres érettségit és boldog karácsonyt kívánunk!
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Itt a gimnáziumban, úgy gondolom, a legtöbben tanácstalanul állnánk, ha megkérdeznék tőlünk, hogy vajon miért vagyunk ezen a
világon, miért éppen ekkor és miért pont ott, ahol. E rövid filozofikus töprengésben a saját, jelenlegi világlátásomat szeretném megosztani az olvasókkal.
A világ egy roppant bonyolult, összetett, az emberi ész számára felfoghatatlan, teljes egész szerkezet, ami önmagától nem jöhetett
létre. A világban minden apró kicsi élőlénynek, molekulának megvan a maga – a világ hibátlan működéséhez nélkülözhetetlen –
szerepe.
Mindannyian -- mi, emberek is -- apró, pici fogaskerekei vagyunk az univerzum önműködő gépezetének. Amikor egy gyermek világra jön, nem céltalanul teszi azt. Neki is fontos szerepe van csecsemőkorától haláláig a világ működésében. Sokféle területe van
létünknek, sokfelé várnak az újabb és újabb generációkra újabb és újabb megoldásra váró feladatok, amiket a világ folytonos változása idéz elő. Az egyénnek kötelező feladata, hogy elfoglalja helyét ebben az isteni szerkezetben. Ha nem a megfelelő helyre próbál
beilleszkedni, akkor ez a gép egy idő után kiveti magából, ezután pedig vagy talpra tud újra állni, és elfoglalni valódi helyét; vagy
készül helyére egy újabb fogaskerék, és a hulladékként fölöslegessé vált ember semmiséggé lesz.
Üveges Áron 12. B

Kritika saját szemszögemből
Idén – csakúgy, mint tavaly – ismét élhetünk a Váciban a színházba látogatás lehetőségével. Év
elején úgy döntöttem, a Miskolci Nemzeti Színház előadásait választom, ugyanis a tavalyi repertoár
kellően felkeltette érdeklődésem. Miért ne mérhetném fel újra a szereplők felkészültségét, jelmezeit és
a díszletezést, hogy az utolsó előadás végeztével összehasonlítsam a két év műsorszámait?
A címből bizonyára kiderül, hogy az évadot az Amadeus című drámai előadással nyitották meg
számunkra. Igazán „nehéz” műfajú darab, ha átvehetném a rendezvényszervező helyét, minden bizonnyal könnyedebb, musicalféle előadást ajánlanék kezdésnek, mert így majdhogynem erőltetettség,
kényszeredettség lett úrrá rajtam. Stílusa választékos, szókincse bővelkedő - valóban elhiszem, hogy
régi kor kellős közepébe csöppentem, ugyanis rengeteg ismeretlen hangzású szó csendül föl - azonban
néhány jelenetben Mozart, a mű főszereplője kénytelen trágár beszédhez folyamodni. (Valószínűleg az
effajta indulatok nélkül túl felületes lenne a jelenet, a néző nem érezné át kellően a konfliktusok súlyát, azaz nem értené Mozart érzelmeit, indulatait.)
Különösen örültem Salieri – kulcsfontosságú szereplő, Mozart rosszakarója - monológjának. Hosszú
percekig a közönséghez, hozzánk intézte magánbeszédét, ezzel olyan érzést keltve, mintha minket is
beavatna a színpadon történtekbe. Általában ritkán fordul elő drámai művekben ehhez hasonló, itt azonban nemegyszer megízlelhettük
különös jellegét.
Maga a mű valóban drámához illő, mélyen elgondolkodtató Salieri kétszínűsége Mozarttal szemben. Lélekszakadva állítja, hogy minden
erejével segíteni próbál a fiatal komponistának, azonban a háta mögött folyamatosan azon munkálkodik, hogy hogyan tudná végleg lapátra
tenni őt. Végeláthatatlan féltékenysége bosszúk sorát szüli. Mozart csakugyan beleőrül az események kuszaságába, s ebbe aztán belehal.
Ám Salieri a mű végére bevallja - szintén monológjában –, hogy őt is elhagyta józan esze, belerokkant a múlt történéseibe, a középszerűség fertelmességébe.
Egy igazi színi kritikához méltóan meg kell említenem a színészek játékát, ami elengedhetetlen kelléke a darabnak. Színészek nélkül nincs
előadás! Úgy gondolom, mindannyian elfogadható munkát végeztek, s bár a bérletem a leghátsó sorok egyikébe szól, ami nem hiszem,
hogy befolyásolná hallásom, egyáltalán nem vettem észre, hogy a súgónak közre kellett volna működnie. Mindez tökéletes példa arra, hogy
egy nagyszerű,, erős darabhoz kemény színészekre van szükség.
A jelmeztervező és díszlettervező munkáját egyben szeretném értékelni, hiszen mindketten remekül eltalálták a XVIII. század ruhakölteményeit, azok kiegészítőit és a helyiségek berendezését, bútorait. Különösen tetszett a bécsi császári palota túldíszített homlokzata, az előkelők díszes öltözéke és az elkerülhetetlen póthaj. Mindezek alkalmazása tökéletes és életszerű bepillantást adott az akkori korba. Bár
akadtak jelenetek, melyekben a díszlet eléggé szegényesnek bizonyult. Ha a tervező helyében lehetnék, biztosan zsúfoltabbá, színesebbé
varázsolnám a színpadot, a korhoz híven.
Végül, minden értékelésemet összegezve: úgy gondolom, drámához illő színvonalat produkáltak mindannyian, akik közreműködtek a
színjáték megvalósításában. Az írásom elején említett erőltetettséget viszont nem szeretném visszavonni, ugyanis nem mindig szerencsés
egy súlyos drámai művel előrukkolni, főleg ha az elriasztja a fiatalabb, éretlenebb korosztályt.
Marton Judit 10/A
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Jelenlegi interjúalanyunk Hajdu István tanár úr volt:

Nyitrai Katát is megkérdeztük a szavalóverseny után:

1. Milyen elképzelései voltak gyermekkorában az életéről?

Iskolánkban rengeteg tehetséges versmondóval találkozhatunk.
Szerencsések vagyunk a szavalóversenyek terén, mindig van,
aki öregbítse iskolánk hírnevét. Most, hogy újra elindult a hatosztályos képzés, a kicsik is szerencsét próbálhattak. A hetedikesek közül Nyitrai Katát és Shultz Gellértet választották ki
arra a megtisztelő feladatra, hogy körzeti versenyen induljanak.. Katát faggattam egy kicsit a versenyről...

Gyermekkoromban nem volt még annyira, hiszen mint minden gyereknek,nekem is a játékon és a szórakozáson járt az eszem. Aztán iskolában
ahogy tanultam, és ragadt rám valami tudás, ez változott. Először gimnáziumban tanultam, majd jött a főiskola, egyetem, és végül tanár lett belőlem. Majd idővel kiderül, milyen tanár… majd a diákok elmondják.
2. Miért döntött úgy, hogy tanár akar lenni?
Azért, mert szeretek az emberekkel foglalkozni. Talán azért, mert ha
valamit át tudok adni és megértik, az pozitívan hat rám. Na meg persze új
embereket ismerhetek meg.
3. Mielőtt iskolánkba jött, előtte hol tanított?
Tíz évig éltem Egerben és a főiskola elvégzése után egy kereskedelmi
szakközépiskolában dolgoztam, majd visszaköltöztünk ide Encsre. Egy
évet Forrón tanítottam, és utána jöttem ide, a gimnáziumba.
4. A matematikán és az informatikán kívül más tantárgyakban is
jeleskedik?
Talán a fizikában, mert az is az egyik szakom, de itt a matekot és az informatikát tanítom.

Milyen volt az abaújkéri ökosuliban versenyezni?
Kata: Különleges. Fura volt azt látni, hogy az állatok az iskola
területén tartózkodnak. A gyerekek pedig már teljesen hozzászoktak. Én nem tudom, hogy meg tudnám-e szokni...
Jártál már ilyen suliban ezelőtt?
Kata:Eddig még nem volt szerencsém ilyen iskolát közelebbről
szemügyre venni.:) Talán épp ezért volt érdekes.

Ennyit a komoly kérdésekről.
5. Mit csinál szabadidejében?
Szabadidőmben tévét nézek, számítógépezek, olvasok, vagy egyszerűen
csak sétálok a természetben.

Erősnek találtad a mezőnyt?
Kata:Nem igazán...Mégis izgultam egy kicsit. Azonban voltak
közöttük tehetséges gyerekek, akiktől érdemes volt félni.

6. Hogyan töltötte a nyári szünetet?
Mivel most költöztünk ide, egyrészt építkezéssel, másrészt méhészkedéssel.
7. Mit tervez karácsonyra és szilveszterre?
Remélem, lesz időm pihenni, enni, inni, díszíteni és meglepni másokat
ajándékokkal. Bízom benne, hogy szép, havas lesz a táj. Az új évtől pedig várom a sok jót, s ezt kívánom a diákoknak és a kollégáknak is.
8. Fiatal korában bulizós vagy visszahúzódó típus volt?

A versenyen mindketten nagyon szép eredményeket értetek el.
Te, Kata 3. helyezést értél el, míg Gellért 1. lett. Mivel
ökoiskolában versenyeztetek, a „nyeremények” sem voltak
szokványosak. A szüleid mit szóltak hozzá, hogy aranyhörcsögöt vittél haza díjként?
Kata:Eleinte tartózkodtak tőle, de a kis gömbölyű hörcsögszemeknek nem tudtak sokáig ellenállni. ^.^

Jártam bulizni is,de néha visszahúzódtam. Tehát is-is.
9. Mely országokban járt, és hová szeretne eljutni?
Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban, Törökországban és
Spanyolországban. Szép helyek, és nagyon jó ott lenni, csak az a baj,
hogy drága. Angliába és az Egyesült Államokba szeretnék eljutni.

Brutus(a hörcsögöd) hogy érzi magát?
Kata:Most, hogy megkapta az új terráriumát, jobban, mint valaha. Viszont egy kis problémát jelent, hogy éjszakai állat, és este
nem igazán hagy aludni...

10. Beszél valamilyen idegen nyelven?
Oroszul, de főleg angolul.
11. Mi a kedvenc étele és itala?
Étel: a tésztaféléket szeretem, bár eléggé hizlaló.

Visszatérve a versenyre, hogy érzed, hogy sikerült?
Kata:Lehetett volna jobb is,úgy gondolom...De ettől függetlenül örülök, hogy sikerült dobogós helyezést elérnem.

Italok: nem vagyok híve az egészséges táplálkozásnak, én szeretek mindent, gyümölcslevet, kólát, nyáron a sört, télen a forralt bort.
12. Végez valamilyen házimunkát?

Szívesen mennétek ökosulis versenyekre?

Persze, mindenfélét: porszívózás, pakolás, takarítás, házon kívül és házon belül egyaránt. Fő a porszívózás.

Kata:Azt hiszem, igen.(Félek, a szüleim több állatot nem mernének bevállalni.:) ) Versmondó versenyeken még bármikor
szívesen kipróbálnám magam.
Köszi,hogy szántál rám időt. További sok sikert a versenyekhez, és az eredményedhez gratulálok! :)

Ezzel elérkeztünk az utolsó kérdésünkhöz: elégedett az életével?
Van még min változtatni, de azon vagyok, hogy elégedett legyek.
Köszönjük szépen.

Nyitrai Flóra
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Iskolánk néhány tanulója idén is részt vehetett az Arany János Irodalmi Versenyen, amire november 15-én került sor. A legtöbben lelkesen és szorgalmasan próbáltuk elolvasni a feladott
könyveket (hét darabot!), kutakodtunk a könyvtárakban és egymás között cserélgettük őket.
Felkészítő tanáraink voltak olyan alaposak és figyelmesek, hogy a versenyfelkészítő órák mellett
feladatlapokat is készítettek az egyes kötetekről, melyek megoldásával betekintést nyerhettünk
egy- egy feladattípusba.
Mivel vállaltam e kihívást, megpróbáltam a művekhez férkőzni, s ismerőseimnek, rokonaimnak
köszönhetően nem kellett a könyvtárakban kutakodnom. Hatalmas lendülettel ástam magam a
legelső, a második, majd a harmadik könyv mélyére, s bár kedvem és lelkesedésem rohamosan
fogyott, mégsem adtam fel! Kivettem a részem a felkészítő órákból, megpróbálkoztam különböző témájú (az olvasmányok motívumaihoz kapcsolódó) fogalmazások írásával, azaz igyekeztem
a lehető legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy a verseny délutánján ne csak ölbe tett kézzel
üljek majd a feladatlap felett. Közben körvonalazódott a kedvencek köre is: Sütő András Advent
a Hargitán c. drámája, Victor Hugo A párizsi Notre-Dame c. romantikus regénye, Lázár Ervin
kötete jobbnál jobb novellákkal (pl. A bolond kútásó). Érdekes feladvány volt Lugosi Viktória
Ajvé c. írása és Tóth Krisztina Vonalkódja is.

Arany János

Régi ismerősként üdvözölhettük a szerzők körében Arany Jánost és Mikszáth Kálmánt, róluk
legalább már hallottunk az általános iskolában.
Elérkezett a nap, emlékszem, november 15-e hétfőre esett, jó volt túlesni mindezen a hét elején.
Délelőtt próbáltunk összpontosítani, átfutottuk jegyzeteinket, viszont sokat már úgysem tehettünk, hiszen a könyveket már el kellett olvasni, a határidő lejárt. A feladatlapon 14:00-tól 18:00ig dolgozhattunk, folyamatos tanári felügyelettel, minden segédeszköz nélkül. Úgy gondolom,
sikerült teljesítenem egy bizonyos szintet, felkészültségemhez mérten. Bizonyára mindannyian
sejtettük, hogy azért mégsem rázhatunk ki mindent a kisujjunkból, természetesen akadt néhány
feladat, amire nehéz volt választ adni. Ám találtunk pozitív részeket is, melyeknek megválaszolása fölöttébb könnyűnek bizonyult, persze csak akkor, ha sikerült elolvasnunk az adott műalkotást.
Bevallom, a fogalmazás címét látva – Remények és csalódások - nagyon megkönnyebbültem,
hiszen akár két-három művet is magába foglalhatott a kifejtés, így viszonylag ügyesen elkészültem vele, maradt is bőven időm még egyszer átfutni a teljes feladatlapot.
Örülök, hogy a versenyzők közé sorolhatom magam, s most érzem csak igazán a könyvek értékeit, azt, hogy mennyire szerencsés vagyok, mivel a megismert olvasmányok legtöbbjét talán
sosem vagy minden bizonnyal csak később lett volna alkalmam megismernem.
Külön meg szeretném köszönni tanáraimnak (Zagyi Ferencné, Zsák Anikó és Varga József),
hogy türelmesek voltak hozzánk és kérdéseinket lesve próbáltak segíteni, illetve megtanulhattuk,
mit jelent küzdeni valamiért.
Marton Judit 10/A

„A feladatlapon 14:00-tól
18:00-ig dolgozhattunk,
f olya ma t os
ta nári
felü gyelett el, minden
segédeszköz nélkül.”
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A legfiatalabb világbajnok:

Sebastian Vettel
November 14-én a késő délutáni órákban Sebastian Vettel letaszítva a trónról Jenson Buttont világbajnok lett,
méghozzá a legfiatalabb. A korábbi csúcstartó Lewis Hamilton volt, aki meglehetősen örült Vettel címének.
Az Abu-Dhabi nagydíj előtt még négy abszolút esélyese volt a világbajnoki címnek; Mark Webber, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton és Fernando Alonso. Nahát nem is írnám le, én kinek is drukkoltam, de nem a Red Bullnak :D A
legcsekélyebb esélye a McLaren színeiben versenyző Hamiltonnak volt, aki 2008-ban meg tudta csinálni a bravúrt,
és az utolsó métereken nyerte meg a világbajnoki címet, leelőzve a brazilok csillagát, Felipe Massát. Hamilton csak
akkor lehetett volna bajnok, ha az ellenfelei mind nulláznak, és saját magát pedig behozza az 1. helyre. Ez most
nem jött össze sajnos. A ranglistát vezető Alonso és a szintén esélyes Webber egymással, illetve az előttük haladókkal voltak elfoglalva, egy rossz időben beiktatott bokszutca-látogatás miatt. Így körről körre szállt el a spanyol és az ausztrál végső nyerési lehetősége. Mindezek alatt Vettel, a Red Bull 1. számú versenyzője szépen építgette az álomversenyét. Sorra futotta meg a legjobb szektoridőket, így pár körrel a vége előtt már elkönyvelték a
győzelmét. Hátul még folytak a harcok, mivel Alonso, ha bevállalt volna egy-két kockázatos előzést, akkor pont arra a helyre érkezik, ahol garantált a végső győzelme. Azonban nem nagyon állt a zászló a kétszeres világbajnoknak,
mert az előtte haladó orosz pilóta, Petrov gyorsabb volt, mint az ő Ferrarija. Így csekély esély volt, arra hogy
több pontot szerezzen, mint a versenyt vezető Vettel. A körök fogytak, és Webber feladni készült a csatát, de
Alonso még harcolt. Annyira nyomta, hogy egy pillanatra elcsípte a betonfalat a kereke, de szerencsére nem okozott balesetet a túlméretezett kanyar. Az utolsó körbe lépve sokan könyörögtek, hogy a németnek legyen valami
műszaki problémája, és sokan azt kérték, hogy intsék már le a futamot, hogy végre bajnok lehessen Sebastian. A
várva várt pillanat eljött, mikor Vettel begurult a célegyenesbe, de még semmit nem lehetett biztosra mondani,
ugyanis még az ellenfelek nem értek át a kockás vonalon. Az egész világ állva figyelte az autókat, és a messzeséget, amit Vettel hagyott maga után. Aztán felvillant a távolban Lewis Hamilton és Jenson Button, a 2. és a 3. helyen. Fernando Alonso sem és Mark Webber sem tudta megtenni a bravúrt, így bukták a címet. A dobogóra az
utóbbi három év világbajnoka állhatott fel, tanúsítván, hogy kik is a legjobbak. Webber talán élete hatalmas lehetőségét szalasztotta el, Alonsóra pedig rászállt Hamilton pechszériája. A 2010-es idénynyitó nem igazán úgy sült
el, ahogyan a nagyok akarták. Unalmas volt, és mindenki egy emberként kiáltotta ki, hogy mennyire rossz lesz, ha
ez így megy tovább. Hát ez nem folytatódott, sőt minden idők legizgalmasabb szezonja volt a 2010-es. A címet,
pedig az kapta, aki a legjobban megérdemelte: SEBASTIAN VETTEL. Vajon ő lesz a következő Schumacher?
Egyesek szerint kizárt, mások pedig biztosak benne. Na, de ne feledkezzünk el Lewis Hamiltonról sem, és ott van
még Alonso is! Még ki tudja, hogy kik nőnek fel a nagyok szintjére.
Köszönöm, hogy 2010-ben beszámolhattam nektek a sporteseményekről. Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepet
és bajnokokban gazdag új évet kívánok.
Kovács Márta 10/A

Krétapor

Minden kedves olvasónknak kellemes ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog új évet kívánunk!
(A szerkesztőség)

2010. december
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11 dolog, amit nem feltétlen tudtál a karácsonyról

Ízes bajor palacsinta

1. Az első karácsonyfát 1419-ben egy freiburgi pék állította. Ezt magvakkal
és gyümölccsel díszítette. A gyertya csak a 18. században, díszek pedig a
19. században kerültek a fára, de csak úri körökben.
2. Jézus nem Betlehemben, hanem Názáretben született! És ezt már több
mint száz éve tudják a bibliakutatók.
3. Németország egyes vidékein szentestén az ünnepi menüt krumplisaláta és
virsli képezi. Ezzel szemben a skandináv országokban akár 60 különböző
ételt is feltálalnak ezen az estén, hozzá sötét karácsonyi sört, julolt isznak.
4. A finnek a karácsonyi sonka felszelése előtt szaunáznak egyet.
5. A közvélemény-kutatások szerint minden negyedik kínainak a romantika
jut eszébe a karácsonyról.
6. Indiában mangófát díszítenek fel az ünnep alkalmából.
7. A magyar néphagyomány szerint karácsony napján lánynak, asszonynak
nem volt szabad más házához menni, mert szerencsétlenséget vitt volna.
Ezen a napon nemcsak a családtagoknak, hanem a család javainak is a
házban kellett lenniük, ezért karácsony böjtjén a kölcsönkért tárgyakat,
eszközöket visszaadták.
8. Nagy-Britanniában évente 1,7 milliárd karácsonyi üdvözlőlapot küldenek
el és 8000 tonna csomagolópapírt használnak fel. Ez minden karácsony
alkalmával 200 000 fát jelent képeslapnak és további 40 000-et csomagolóanyagnak.
9. A fogyasztási hitelek negyven százalékát az év utolsó két hónapjában
veszik fel Magyarországon.
10. A legnagyobb karácsonyfát Seattle-ben állították fel 1950-ben, amely
egy 67,4 méteres Douglasfenyő volt.
11. Mária Terézia és II.
József uralkodása alatt
tilos volt a karácsonyi betlehem állítása.



10dkg vaj



16dkg porcukor



5db tojás



3dl tejszin



15dkg liszt



15dkg barackiz



4db tojásfehérje



1csomag van. cukor

A 3 dkg lágy vajat a 4 dkg porcukorral
egyenletesre vegyítjük. Hozzátesszük az 5
tojássárgáját, a tejszínt, a lisztet és sima
tésztává vegyítjük. Ezután lazán hozzákeverjük a tojások kemény habbá vert fehérjét
is. Megolvasztott vajjal a szokásosnál kicsit
vastagabb palacsintákat sütünk. Kivajazott
tűzálló tál aljára helyezzünk egy palacsintát,
majd barackízzel kenjük meg! Ismét baracklekvár, majd palacsinta következik,
egészen addig , ameddig az utolsó palacsinta a torta tetejére kerül. 4 tojásfehérjéből, 12
dkg porcukorral kemény habot verünk és a
mérsékelt hőmérsékletű sütőben szép rózsaszínre sütjük. Vaníliás porcukorral rászórom, majd tortaszerűen szeleteljük.

Szilveszteri és újévi babonák (Gondolatok)
A régi magyar babona szerint, ha nem falunk fel mindent szilveszterkor, akkor az új esztendőben sem fogunk hiányt szenvedni.— Ha pedig
megeszel mindent, akkor gyomorgörcsben szenvedsz két napon keresztül.
Ezen a napon tilos kivinni a szemetet, mert kidobjuk vele a szerencsénket.—Sokkal jobb a szemétben odabent térdig gázolni.
Ezen a napon nem szabad orvost hívni, orvoshoz menni, mert akkor
betegséggel töltjük majd a következő évet.—Inkább forduljunk fel otthon
szép csendben?!
Újév első napján igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól, mert az egész évet veszekedéssel töltötték volna.—Az egész éves
veszekedésre ez nem kizáró ok.
Pulykát enni is szerencsétlen dolog, mert mérget hoz a házhoz.—Nem
feltétlen pulykát enni, kapható már ciánkáli.

Rajz: Földi Petra

A pogácsába szilveszterkor érmét sütnek, és aki a szerencsepénzt megtalálja, annak bőséges lesz a következő éve.—Kivétel, ha ráharap, és fogorvosra költi az egész vagyonát.
Aki lencsét eszik, annak az év során soha nem ürül ki a pénztárcája.—
Ha mással nem, lencsével biztos tele lesz.

