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Hírek a Bethlenből

DUE
2021. 09. 30-án az iskolaújság csapata ellátogatott a DUE Médiahálózat
sajtófesztiváljára, ahol számos program és a médiával kapcsolatos érdekesség várta őket.
Nagyon jól érezték magukat.

ÚJ  TANÁROK
Az iskola tanári karához idén több új tanár is csatlakozott.
Danyi Réka – angol
Farkasné-Forgós Nóra – napközi
Juhászné-Weigert Márta – francia 
Kemenes Anna – biológia 
Madai Gabriella – angol

SPORTEST
2021. 10. 01-jén rossz idő miatt sajnos elmaradt a sportest.

GÓLYABÁL
2021. 10. 15-én megtartották a 7.-esek gólyabálját. A gólyáknak emlékezetes báljuk volt,

a beavatási rituálékat is túlélték. 

I S KOLA I  SZAKKÖRÖK

Média szakkör, újságírószakkör Gábor Judit tanárnővel, Mihályi Fruzsina
tanárnővel és Nyőgér Róbert tanár úrral
Biológia szakkör Kemenes Anna tanárnővel
Horgász szakkör Árvay Gergely tanár úrral
Gombász szakkör Árvay Gergely tanár úrral
Filmes szakkör Majkó Krisztina tanárnővel
Az orosz szakkör is folytatódik Ákosné Vrábel Mária tanárnővel 

Az idei tanévben is számos szakkör várja az érdeklődőket.

3.

TSCHÜRTZ  ANNA



Novemberi ünnepek,
világnapok

Manapság rengeteg világnap létezik, de egy átlagember ezeknek csak
töredékét ismeri. Emiatt összegyűjtöttem a novemberi világnapokat, és

ha tehetitek, emlékezzetek meg róluk vagy ünnepeljétek őket!

 
November 1.: vegán világnap, mindenszentek

November 2.: halottak napja, D-vitamin nap

November 3.: a magyar tudomány napja

November 4.: az 1956-os forradalom leverésének emléknapja

November 5.: európai kereskedelmi nap

November 6.: nemzetközi nap a környezet kifosztásának, valamint a háború és fegyveres
konfliktus során történő kifosztások megelőzéséért

November 8.: radiológiai világnap

November 9.: feltalálók napja

November 10.: a tudomány világnapja a békéért és a fejlődésért

November 11.: katonai felderítők napja, Márton-nap

November 12.: minőségügyi világnap 

November 13.: kedvesség világnapja

November 14.: cukorbetegek világnapja

November 16.: a flamenco világnapja

November 17.: nemzetközi diáknap, koraszülöttek napja, Budapest napja

November 19.: a WC világnapja 

November 20.: ifjú zenebarátok napja

November 21.: a televíziózás nemzetközi napja

November 22.: a magyar közoktatás napja

November 25.: a magyar labdarúgás napja

November 27.: magyar véradók napja

November negyedik péntekje: „Ne vásárolj semmit!” nap

4.
SÉD  LUCA



Tanulástechnikai
teszt

1. Hogyan tudod a legtöbbet kihozni magadból a tanulás terén? Neked hogyan könnyebb
tanulni?

K) Az órán megjegyzem a tananyag legnagyobb részét
V) Gondolattérkép alapján/vázlatból

V) PPT-ből
2. Szeretsz vázlatot készíteni?

 V) Igen
 É) Nem

3. Szeretsz gondolattérkép alapján tanulni?
V) Igen
K) Nem

4. Szeretsz rajzolni (bármilyen rajzról is legyen szó)?
V) Igen
K) Nem

5. Szeretsz könyvből tanulni?
É) Igen
K) Nem

6. Szeretted az online okatást?
V) Igen
K) Nem

É) Nekem semmin nem változtatott
 

5.

Kinesztetikus (É)
Próbálj kísérleteket végezni, vegyél kézbe mindent, amit csak tudsz!

Tanulás közben járkálj fel-alá, vagy egyszerűen csak állj, annyi a lényeg, hogy mozogj!
Tarts kézben apró játékszereket, készíts feljegyzéseket!

Segíthet egy élénk, mimikával és gesztusokkal oktató tanár is.
 

Kommunikatív (K)
Keress hasonló társakat, akikkel csoportokat alakíthattok!

Szervezzetek vitaköröket, próbáljatok együtt tanulni!
 

Vizuális (V)
Rajzolj ábrákat, készíts gondolattérképet!

Ha gondolattérképet készítesz, akkor jobb, ha kevesebb információt sűrítesz egy
buborékba, mert különben átláthatatlan káosszá válik a vázlatod!

 

 

JE LMAGYARÁZAT  A  TESZTHEZ ,
TANÁCSOK  

D Á V ID  C SO NG O R É S  FA Z E KA S  Á RON

Hiába fektetsz sok energiát a tanulásba, nem látszik az
eredményeiden? Könnyen lehet, hogy rossz módszerrel tanultál!

Töltsd ki a tesztünket és derítsd ki, hogy mivel tudsz a
leghatékonybban tanulni!

 



Az idei ősz legszebb
kirándulóhelyei és

népszerű italai

6.

Neked mi jut eszedbe először az őszről? Nekem a hulló falevelek és a
sütőtök, ezért ebben a cikkben elhoztam nektek az idei ősz legszebb
kirándulóhelyeit és népszerű őszi italait. Kezdjük a helyszínekkel! Az

italokért a 9. oldalra kell lapoznotok.

 
1. Vácrátóti Arborétum

Bár belépőjegy váltása szükséges, szerintem még így is megéri megtekinteni Magyarország
egyik legnagyobb arborétumát Vácrátóton. A parkot a Sződ-Rákos-patak szeli ketté, ami
több tavat is táplál. A Nagy-tavon egy sziget található két híddal, ami tökéletes helyszín a
fotózkodáshoz. Természetesen rengeteg növény- és állatfajjal találkozhatunk itt:
üvegházakban kaktuszokkal, különleges pálmákkal és rózsákkal.

2. Szilvásvárad
 

Az egész falut érdemes bejárni, mert csodaszép, de ősszel természetesen az erdőbe
vágyunk. A Szalajka-völgy minden évszakban gyönyörű. Ha szerencsénk van és októberig

járunk arrafelé, még a Fátyol-vízesést is láthatjuk, ráadásul isteni füstölt pisztrángot is
kóstolhatunk. Gyermekekkel érdemes a kisvasúttal felmenni az erdőbe, bár szerintem a

felnőtteknek is nagy élmény a kanyargós úton menő, zakatoló vonaton zötykölődni.
Érdemes a helyi ménest is meglátogatni, ahol lipicai lovakat tartanak.

 

3. Szinva-tanösvény

3,5 km-en keresztül csodálhatjuk a Bükki Nemzeti Park erdőjét. A tanösvény a Herman Ottó
Emlékparktól vezet Lillafüredre a Szinva-patak mentén. Az út során égeressel, gyertyános-
tölgyessel és karsztjelenségekkel is találkozhatunk.

4. Szarvasi Arborétum
 

Több, mint száz éves mocsári ciprusokkal és mamutfenyőkkel találkozhatunk itt, a Hármas-
Körös egyik holtága mellett. Mai területére a 19. század nyolcvanas éveiben kerültek át a

növények, többek között a páfrányfenyők is Bolza Pál, az akkori tulajdonos által.
.
 

5. Dera-szurdok

A Pilis egyik leghangulatosabb patakvölgye. Az útvonal egy része a Dera-patak mellett
halad, így fahidakon, sziklákon át vezet az út. Nagyjából 30 perc alatt bejárható ez a
vadregényes szurdok, ami Pilisszentkereszttől indul.



1. Hány országban járt eddig? 
Őszintén, ezt így meg sem tudom mondani elsőre, de megközelítőleg 40 országban voltam
eddig. 

2. Milyen sört szeret? Mert az óráin gyakran elhangzik a már jól ismert „Meghívlak egy
meleg sörre a büfében, ha megmondod, mi a válasz!” kijelentés. 
Ez egy mondás, már nem is tudom, pontosan honnan ragadt rám. Egyébként a világos pils
típusú csapolt sört és az angol barna sört kedvelem a legjobban. 

3. Miért lett tanár? 
Ha őszinte szeretnék lenni, akkor azért, mert földrajzból voltam a legjobb a gimnáziumban
és abból tudtam elég jól megírni a felvételit. Akkoriban még nem volt olyan nagy különbség
például egy orvos és egy tanár keresete között, így ez sem volt akadály. Szerettem a
földrajzot és ez tűnt a legkézenfekvőbbnek. 

4. Hányas volt földrajzból a gimnáziumban? 
Ötös voltam, mert ez kötött le a leginkább és ez ment a legjobban a tantárgyak közül. 

5. Melyik tantárgy ment Önnek a leggyengébben? 
A magyar nyelvtan és helyesírás. Nagyon rossz tanárom volt és érzékem se volt hozzá.
Legtöbbször kettes voltam belőle, de tizenkettedikben félévkor még egyszer meg is
buktattak.

6. Van háziállata? 
Akváriumom van otthon halakkal, semmi más. Pedig kutyát szeretnék, de nem érezné magát
jól egyedül a lakásban, ha nem vagyunk otthon, így nem valószínű, hogy a közeljövőben
lesz.

7. Melyik a kedvenc országa? 
Erre nem könnyű válaszolni, de talán Németországot kedvelem a legjobban. Rendezett
ország, figyelnek a körülményekre és nagyon jó helyek vannak ott, amiket érdemes
meglátogatni. 

8. Sportol valamit? Mi a kedvenc sportja? 
Most jelenleg teniszezem, bár sajnos kevesebbet tudok, mint amennyit szeretnék. A kedvenc
sportom pedig a jégkorong, már elég régóta. Még gyerekkoromban láttam a szovjet csapatot
játszani és nagyon tetszett, meg élőben is mindig izgalmas egy-egy meccset megnézni, még
úgy is, hogy én nem jégkorongozom. Régen úsztam, jártam atlétikára, meg a főiskolán több
sportot is kipróbáltam, de sosem volt olyan, hogy huzamosabb ideig csináltam volna egyet.
Focizni egyébként nagyon bénán tudok, sosem volt az erősségem. 

9. A magyaron kívül milyen nyelveket beszél még? 
Olaszul tudok, mert a gimnáziumban olasz tagozatra jártam, az még a mai napig jól megy.
Angolul is tudok valamennyire, bár azt felnőtt koromban kezdtem, ezért nehezebb volt.
Régen oroszul is tudtam, de mivel nem használtam, így mostanra már sajnos sokat
felejtettem. 

10. Ha választhatna, melyik országban élne a legszívesebben? 
Elgondolkodtató kérdés, de talán Kanadát választanám. Ott nagyon szép a természet,
viszonylag kevés ember él, és kulturált, normális ország.

7.

10 kérdés, 10 válasz
Interjú Páricska Zoltán Tanár Úrral

S ZA BÓ -KA LMÁ R  SA R OLT A



Az élet része minden egyes gondolat, amelyet magunkról formálunk meg, bár néha
hajlamosak vagyunk eltorzítani a saját szemünkben a valóságot, hisz magunkat másképp
látjuk, mint mások. Az önismeret az alapja mindennek, mégsem egy rövid folyamat, mire
rájövünk, kik is vagyunk valójában, és mit szeretünk. Sok fájdalmon és örömön kell
átesnünk, hogy végül megismerjük önmagunkat. Néha érdemes megállni, körülnézni és
elgondolkozni a kapcsolatainkon, és mindazon, ami fontos a számunkra.
 
Az önismeret erősen befolyásolja a döntéseinket, hogy mit miért teszünk, hogy egy-egy
helyzetben miért reagálunk olyan hevesen, vagy épp ridegen és elutasítóan, hogy miért
nem tesszük meg azt, amire a legjobban vágyunk, és miért mondunk igent arra, amit nem
is szeretnénk igazából. Ha szembenézünk magunkkal és belátjuk, hogy mi szeretnénk ezzel
mélyebben foglalkozni, máris megtesszük az első lépést a siker eléréséhez, és ki lehet
jelenteni, hogy mindig az első lépések a legnehezebbek, de a legfontosabbak is egyben.
Kellenek veszekedések és emberek, akik reagálnak ránk, tükröt tartanak nekünk, hiszen
nem mindig könnyű szembenézni magunkkal. 

A kommunikációban is fontos szerepet játszik az önismeret, hisz ismernünk kell magunkat,
másokat és a világot. Alaptevékenység a kommunikáció az embereknél, hisz a csecsemők is
már rögtön ’beszélni’, gügyögni kezdenek, alig pár hetesen. Akkor tudunk segíteni, ha
kommunikálunk, közöljük a másik felé, min kell és min változtathatna, hisz másképp nem
tudhatjuk ezt kifejezni és megértetni vele. Ha valaki elmegy egy terápiára, pszichológushoz
ott is 90%-ban beszélgetéssel gyógyítanak. Nem kell mást tenned, csak beszélned
másokhoz. 

Önismeret és
kommunikáció

 
 
 

Mind hallottuk már azt a szót, hogy önismeret, még sincs a
jelentésével és az elsajátításával tisztában mindenki. Az önismeret

hiánya bizonytalansághoz, szorongáshoz és kommunikációs
problémákhoz is vezethet. 

 

8.

G ÖM ÖR I  L I L I



9.

Pumpkin Spice Latte (PSL)

A Pumpkin Spice latte (magyarul fűszeres, sütőtökös latte) évek óta a kávézók talán
legnépszerűbb őszi itala. Ez a gyömbéres, sütőtökös csoda 2003-ban robbant be a
Starbucksban és azóta szinte minden kávézó repertoárjában szerepel. Íme, a receptje!

Hozzávalók:
(a sziruphoz)
– 700 g sütőtök
– 2 ek méz
– 300 ml víz
– 80 g barna cukor
– 1 tk őrölt fahéj
– 1 mk őrölt gyömbér
– 1 mk őrölt szerecsendió
– 1 mk őrölt szegfűszeg
– pár csepp citromlé
(a kávéhoz)
– 1 adag espresso
– tej (ízlés szerint)
– tejszínhab (ízlés szerint)

Elkészítés:
A sütőtököt megpucoljuk, kis darabokra vágjuk, megkenjük a mézzel, és 180 fokon addig
sütjük, amíg meg nem puhul. Ekkor leturmixoljuk a vízzel és átpasszírozzuk egy szitán egy
gyorsforralóba. Belerakjuk a fűszereket, a cukrot és a citromlevet és addig rotyogatjuk,
amíg egy kicsit be nem sűrűsödik. Üvegekbe töltjük, és kész is!
Ezek után már csak egy szép pohárba teszünk kb. 2 evőkanálnyi szirupot, rá az eszpresszót,
kissé összekeverjük, jöhet rá a tej, majd a tejszínhab. A tetejét szórjuk meg egy kis fahéjjal
és, voilá, kész is!

Chai latte 

Ez az eredetileg Indiából származó, erős, fekete tea is szintén nagyon népszerű lett az
elmúlt években. Főleg gyömbért es fahéjat szoktak mellé párosítani, de ahány ház, annyi
szokás. Valaki édesen fogyasztja tejjel, van, aki cukor nélkül. Íme, egy egyszerű recept! 

Egyszerű chai latte házilag 

Hozzávalók kb. 6 dl-hez:

– 3 teáskanál fekete tea (legjobb hozzá az Assam Tea)
– 4 dl víz
– 2 dl zsírdús tej (3,5 %-os zsírtartalommal)
– 3 teáskanál porrá őrölt chai fűszerkeverék (fahéjból, csillagánizsból, gyömbérből,
szerecsendióból – ez kiváltható ugyanennyi úgynevezett mézeskalács-fűszerkeverékkel is,
amely tartalmazza mindezeket a fűszereket)
– 3 teáskanál lágy, sötétbarna nádcukor 

Elkészítés: 
A vizet felforraljuk. Egy nagyobb edénybe kanalazzuk a teafüvet és a fűszerkeveréket. A
forró vízzel leforrázzuk, 3–4 percet állni hagyjuk. Közben a tejet felgőzöljük vagy lábasban
forrásig hevítjük, de nem forraljuk fel! Ez utóbbi esetben tejhabosítóval felhabosítjuk.
Előkészítünk 4 darab csészét. A fűszeres teát leszűrjük, cukorral édesítjük. Egyenlő arányban
elosztjuk az előkészített csészékben, majd rákanalazzuk a tejhabot. Azonnal kínáljuk.
Figyeljünk rá, hogy ne áztassuk túl sokáig a tealeveleket, mert keserű lesz!

Őszi italok



10.

Fűszeres almatea

Ha valaki inkább a kávé nélküli verziókat szereti, vagy egyszerűen csak este már nincsen
kedve kávézni, annak itt egy tökéletes tearecept!
Hozzávalók 2 adaghoz:
– 5 dl víz
– 1 alma (karikára vágva)
– 1 rúd fahéj
– 3 db szegfűszeg
– 3 cm-es gyömbér, felszeletelve
– 2 evőkanál vaníliakivonat
– 2 filter fekete tea
– 1 dl 100%-os almalé
– 2 gerezd citrom

Elkészítés:

A vizet egy kisebb edénybe öntjük, majd beletesszük az almát, a fahéjat, a szegfűszeget és
a gyömbért. Az egészet felforraljuk, majd hozzáadjuk a vaníliakivonatot és a teafiltereket,
majd 3 percig áztatjuk. Leszűrjük a teát, hozzákeverjük az almalevet és belefacsarjuk a
citromlevet.

Kurkumás latte 

Akinek az előző 3 recept nem volt elég vagány, annak hoztam egy igen merész őszi italt,
ami nem mellesleg nagyon egészséges is!
Hozzávalók:
(a fűszerkeverékhez)
– 4 ek. őrölt kurkuma
– 2 tk. őrölt gyömbér
– 2 tk. őrölt fahéj
– 1/4 tk őrölt szegfűszeg
– 1/8 tk őrölt fekete bors
(az italhoz)
– 1 tk. kurkumás mix
– 1/4 bögre víz
– 3/4 bögre tej (ez lehet akár növényi is)
– ízlés szerinti édesítő 
Elkészítés:
A fűszereket keverjük össze egy tálban, majd öntsük át egy tárolóedénybe! Tegyük az 1
teáskanálnyi kurkumás fűszerkeveréket és az ízlés szerinti édesítőt egy kis edénybe! Öntsük
hozzá az 1/4 bögre vizet, kezdjük el melegíteni és közben jól keverjük össze! Ha már jó
meleg (nem kell forrnia), öntsük hozzá a tejet, ezzel is keverjük és melegítsük jól össze,
majd öntsük bögrébe és már fogyaszthatjuk is!

S ZŐKE  FRU Z S IN A



11.

 Őszi és halloweeni
receptek

 
Nemsokára itt a Halloween, és a sütőtök ideje is elérkezett! Itt

olvashatsz egy finom és viszonylag gyors sütőtökös muffin receptet.

300 g sütőtök (megsütve)
2 db tojás
130 g méz
2 tk vaníliás cukor
200 g liszt (100 g rétesliszt, 100 g finomliszt)
1 csomag sütőpor
2 mk sütőpor
½ mk őrölt szerecsendió
1 dl étolaj

A sütőtököt darabold fel, majd süsd meg 200 fokon jó puhára! Ha megsült, várd meg, amíg kicsit
kihűl, és kanalazd ki a belsejét egy tálkába!
Ezt a sütőtökpépet keverd össze a folyékony hozzávalókkal, egy másik tálba pedig keverd össze a
száraz hozzávalókat!
Kisebb adagokban keverd bele a száraz hozzávalókat a folyékony masszába!
A masszát töltsd bele a muffinformákba, majd légkeverésre állítva a sütőt, 190 fokon süsd 25-30
percig! Díszítheted cukormázzal (pl. szellem), vagy akár dióbéllel is.

A hozzávalók:

(mk=mokkáskanál, tk=teáskanál)
Elkészítés:

1.

2.

3.
4.

 

krumpli
olívaolaj
só, bors, bazsalikom/oregánó

A krumplit jól mosd meg, megpucolni nem muszáj, majd vágd nagyon vékony szeletekre!
A krumpli szeleteket mosd le vízzel, ezután szárítsd is meg őket!
Egy tálba önts az olajból egy kicsit, majd mártogasd bele a krumpli szeleteket! A tepsit béleld ki
sütőpapírral, és helyezd rá a krumplikat úgy, hogy ne fedjék egymást! 200 fokon süsd, amíg szép
ropogósnak nem tűnnek!
Ha ez kész, rakd ki őket egy tálba és sózd, borsozd meg ízlés szerint, majd oregánót vagy
bazsalikomot is rakhatsz hozzá.

Így készíthetsz nagyon finom, nagyon gyors és a boltinál jóval egészségesebb chipset házilag. 

A hozzávalók:

Elkészítés:

1.
2.
3.

4.
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25 dkg finomliszt
15 dkg vaj
10 dkg cukor
1 db tojás
1 dkg eper lekvár
20 dkg darált mandula
egész mandula szemek

A lisztet, a vajat, a cukrot, a tojást és a darált mandulát gyúrd össze!
A tésztából formálj ujjnyi vastagságú, 8-10 cm-es rudakat! A közepükre formálj bütyköket, és
formáld ujj alakúra őket! Egy késsel vagdoss beléjük barázdákat, a végükre pedig nyomj mandula
szemeket!
Az ujjakat 180 fokon 15-20 percig süsd!
Ha kész, vedd le róluk a mandulákat, a helyüket kend be eper lekvárral, és rakd vissza a
mandulákat! (Ha még egy kicsit gusztusosabbá szeretnéd tenni, az elején keverhetsz a tésztához
zöld ételfestéket.)

Ha szeretnéd halloweenkor a vendégeidet egy eléggé bizarr sütivel várni, csak süsd meg ezeket
az egyszerű és finom boszorkány ujjakat.

A hozzávalók:

Elkészítése:

1.
2.

3.
4.

szőlő
citrom

A szőlőt jól mosd meg és rakd egy dobozba, majd fagyaszd le kb. 3-4 óra alatt!
Ha ez kész, nyomj rá citromlevet ízlés szerint, majd rakd rá a doboz tetejét és jól rázd össze! Lehet,
hogy nem lesz a legszebb kinézetre, de nagyon finom!

Ősszel jellemző, hogy szőlőt eszünk, de szinte senki nem ismeri ezt a gyors és egyszerű trükköt,
amitől frissítőbb és még finomabb is lesz!

A hozzávalók:

Elkészítés:

1.
2.

BA R NA  BO R Ó KA



Csokis-diós keksz

Hozzávalók: 

(kb. 50 darabhoz)
– 25 dkg finomliszt 
– 1-1 késhegynyi sütőpor és só 
– 25 dkg finomra vágott dió
– 25 dkg cukor 
– 16 dkg durvára vágott dió 
– 20 dkg margarin 
– 20 dkg étcsokoládé
– A tepsi kikenéséhez zsír/liszt, vagy sütőpapír

 Elkészítés:

1. A lisztet a sütőporral meg a sóval összekeverjük, majd a cukorral, a dióval, a tojásokkal meg a
szobahőmérsékletű margarinnal összegyúrjuk.
2. A csokoládét 3-4 milliméteres kockákra vágjuk, és egy-két mozdulattal – mielőtt megolvadna – a
tésztába keverjük. 
3. Dió nagyságú gömböket formálunk belőle, ezekből 5x4-et kizsírozott, meglisztezett (vagy
sütőpapírral kibélelt) tepsire rakosgatunk. 
4. Előmelegített sütőben, a közepesnél erősebb lánggal (200 ℃, légkeveréses sütőben 180 ℃) kb. 10
percig sütjük, ezalatt szétterülve megsülnek. 
5. A sütőből kivéve a kekszeket a helyükről kissé elmozdítjuk, nehogy leragadjanak. A többi tésztát
ugyanígy sütjük meg. Száraz helyen sokáig eláll. Elkészítési idő: kb. 50-60 perc.
Jó étvágyat kívánok! 
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S É D  LUC A

2 db alma
3 db tojás 
30 g cukor
200 ml tej 
1 csipet só
120 g liszt
1 tk. sütőpor
olaj a sütéshez

Először meghámozzuk, kicsumázzuk az almákat, aztán lereszeljük őket. A tojásokat
kettéválasztjuk. A fehérjét habbá verjük, a sárgáját pedig a cukorral, tejjel, sóval kihabosítjuk.
A sárgájába belekeverjük a liszttel elkevert sütőport, a kinyomkodott reszelt almát, majd
beleforgatjuk a fehérjét is.
Ezután teflonserpenyőben, nagyon kevés olajon, kis adagokban megsütjük őket 1–2, esetleg 3
percig.

100 g cukor
150 ml tejszín
1 mk. (1 ml) fahéj
2–3 csipet szerecsendió

Almás palacsinta karamellöntettel
A hideg és borús őszi napokra

Hozzávalók 2–4 főre:

Elkészítés:
1.

2.

3.

Az édesszájúaknak pedig a karamellöntet:
Hozzávalók:

Elkészítés:
A cukrot karamellizáljuk, felöntjük tejszínnel, majd megvárjuk, amíg újra elolvadnak a karamelldarabok.
Belekeverjük a fűszereket, és készen is van!
Jó étvágyat! :)

L A BO R C Z I  S Á R A
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 Így láttátok Ti:
gólyatábor,
gólyabál...

 
A gólyabálokon és a gólyatáborokban mindig rengeteg jó emlékkel

gazdagodnak hetedikes diákjaink. Ez kétségkívül idén sem volt máshogy.
Erről kérdeztük a gólyákat és a szervező évfolyamok tagjait. 

Először Tschürtz Annának, 7.b osztályos tanulónak tettünk fel kérdéseket a
gólyatáborról. 

 
Milyen volt a gólyatábor? 
Tschürtz Anna: Nagyon nagyon jó volt, a gólyatábor életem egyik legjobb 3 napja volt,
imádtam az egészet!
 
Könnyű volt új emberekkel megbarátkozni? 
T.A: Igen. Mindig azt mondják, hogy könnyen barátkozom, ami most is igaz volt szerencsére,
mert az első nap már nagyon jóban lettem két lánnyal, de mindenkivel összebarátkoztam és
nagyon jóban is vagyunk még mindig.
 
Melyik volt a kedvenc részed a feladatok közül, amiket ott kaptatok? 
T.A: Hm... Az összes feladat nagyon jó volt, de talán, ami legjobban tetszett, az a városos
feladat volt, amikor városok alapján kellett menni és úgy kaptunk feladatokat. Azért az
tetszett a legjobban, mert nagyon jól éreztem magam a csapattal és nagyon sokat
nevettünk.
 
A bátorságpróba mennyire volt ijesztő? 
T.A.: A bátorságpróba iszonyatosan jó volt, talán az egyik, ha nem a legjobb része volt a
gólyatábornak. Nagyon-nagyon jól meg volt szervezve. Hárman mentünk (2 lány és 1 fiú) és
mi, lányok borzasztóan megijedtünk, amikor vége lett, nem is volt hangom, annyit sikítottam.
Szóval nagyon-nagyon gratulálok a tizedikeseknek és a tanároknak, hogy ennyire jól
megszervezték az egészet.
 
Melyik tanár volt a legszimpatikusabb a gólyatáborban?
T.A.: Mivel egészen az utolsó napig nem ismertem a tanárokat, ezért, aki így elsőre a
legszimpatikusabb volt, az az évfolyamfelelős és egyben biosztanár, Kemenes Anna tanárnő
és Schmercz Zoli bácsi volt, de mára már az összes tanárt nagyon szeretem.

Egy egészen más nézőpontból élte át a tábort a 10.b-s Meizl Emma, a szervezésről őt
kérdeztük.

Milyen volt a gólyatábor szervezői szemmel?
Meizl Emma: Szerintem egy nagyon jó gólyatábort tudtunk szervezni, sok programmal,
játékkal, nevetéssel. A gyerekek nagyon rendesek voltak, keveset kellett őket nevelni és
sokakkal barátságok is születtek. Nagyon szuper 3 napot töltöttünk együtt a Velencei-tónál. 
 
Könnyű volt kitalálni a programokat?
M.E.: Mindenkinek írni kellett egy programtervet, és később ezekből választottunk ki
játékokat, programokat. Ez sokat segített az ötletelésben, így gyorsan meg is született a
terv. A tanárok nagyon segítőkészek voltak, így rendszerint gördülékenyen ment minden. 
 
A hetedikesek mennyire voltak nyitottak a feladatokra?
M.E.:Szerintem nagy részük nyitott volt nagyon, szerették volna megismerni egymást
alaposan. Az én csoportom nagyon aranyos volt, emiatt velük jól lehetett játszani,
ismerkedni. Volt néhány olyan gyerek, akik kicsit visszahúzódóbbak voltak, de őket is
próbáltuk bevonni az ismerkedésbe. Nekem nagyon tetszett a 3 nap, és nagyon jó
osztályközösségek jöttek létre a hetedikeseknél. 
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A gólyabált Köhler Anikó, Bardócz Adél és Szegő Mátyás értékelte: 

Milyen volt a mai nap?
Köhler Anikó: Nagyon, de nagyon élveztem az egész napot! Az elején kicsit aggódtam, hogy
milyen feladatok lesznek, de aztán a barátaimmal együtt nagyon élveztük, nagyokat
nevettünk a megpróbáltatásokon.

A nap melyik része volt izgalmasabb: a délelőtt vagy a délután, és miért?
Szegő Mátyás: A délutáni részt jobban szerettem, mert jó volt a különféle zenékre
önfeledten ugrálni, és jobban tetszettek a feladatok is, különösen, amikor rossz válasznál
tejszinhabos tányért nyomtak az arcunkba. Még jó, hogy csak rossz válaszok voltak.

Szerinted a bálkirálynő és bálkirály választása jogos volt?
K.A.: Én úgy tartom, hogy mindenki megérdemelte volna, mert mindenki kivette a részét az
egészből. Ennek ellenére, persze a bálkirály és a bálkirálynő is megérdemelte, hogy őket
választották, a tánc pedig nagyon szép volt!

Milyenek voltak a délelőtti beavatások? Volt olyan feladat, ami a személyes kedvenced
volt?
Bardócz Adél: Hát, sokunkat beöltöztették és kisminkeltek, nagyon vicces volt az egész.
Igen, volt személyes kedvenc is: az egyik fiút beöltöztettek egy csillámos ruhába. Fura volt,
de szerintem nagyon jól állt neki. 

Volt esetleg olyan feladat, amit nem szívesen csináltatok meg, mert kínos volt? Ha
igen, melyik volt ez?
Sz.M.: Nagyon gáz feladat nem volt, de azért volt néhány olyan, amikor örültem, hogy nem
nekem kellett kimennem. Ilyen volt például a táncolás (ami 12 éves fejjel olyan, mintha
merényletet követnének el ellened.)

Melyik volt szerinted a legviccesebb feladat? Miért?
K.A.: Nekem tetszett az, hogy valakinek minden tanárral készítenie kellett egy szelfit. Ez
elképesztően jó ötlet volt. 

A délutáni feladatok között mi volt szerinted a legjobb és miért?
B.A.: Hát, nagyon nehéz egyet mondani, de talán az, amikor húzni kellett két cetlit, az
egyiken egy szám, a másikon egy “táncfajta” volt található, és arra kellett táncolni.

Gömöri Lili a gólyabál szervezésében vett részt, erről ő számolt be. 

Nehéz volt összeállítani a mai napot? 
Gömöri Lili: Nehéznek nem volt nehéz, csak pontos és figyelmes szervezést igényel, hogy
minden feladat normális legyen, mindenki részt vegyen valamiben és unalmas se legyen
természetesen.

Melyik részét volt a legnehezebb megszervezni? 
G.L.: A legnehezebb a feladatok összeállítása volt, méghozzá a higiéniai szempontok miatt.
Figyelni kellett a másikra, fontos volt, hogy mindenki külön tányért, saját tejszínhabot kapjon,
és a többi.

Melyik volt az a rész, amit a legkönnyebben találtatok ki, és nem volt kérdés, hogy
biztos benne lesz-e? 
G.L.: Szerintem a tánc és a random zene volt az abszolút kedvenc, mindenkinek sok ötlete
volt a zenék és a táncok stílusát illetően, és szórakoztató is lett végül.

Mi volt a kedvenced a mai napból? Mondhatsz akár egy konkrét feladatot is!
G.L.: A kedvenc részem igazából a délelőtt volt, mert amellett, hogy a hetedikeseket láttuk el
feladatokkal, mi is nagyon jól elvoltunk és szórtuk egymásra a csillámot meg a hajfestéket.

V AVRA  NO É M I ,  V IMME R  Z S O M BO R  
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Biztosan sokatok keresett Halloweenra sorozatot, csak nem biztos, hogy találtatok is. Ha valami
olyat kerestek, ami természetfeletti és hátborzongató, akkor szerencsétekre itt az egyik
kedvenc sorozatom novemberre.

U RBÁN  L I L L A

Ajánlók

Halloweeni sorozatajánló

Kezdjük ott, hogy pontosan miről is szól ez a sorozat. Egy tizenhat éves félig boszi, félig ember lánynak,
Sabrina Spellmannek kell választania születésnapján, hogy marad-e halandó barátaival, vagy apja
nyomdokába lép és boszorkány lesz, befogadva a mágiát és a sötét tanulmányokat az életében. Utóbbi
döntésével otthagyná a barátait, a barátját és mindent Greendale halandó részéből. Akik látták a
Riverdalet, tudhatják, hogy ez a két város szomszédságban áll, és kijelenthetem, ha az tetszett, ezt is
imádni fogjátok.
A lányt két nagynénje neveli a kuzinjával együtt, aki „házi őrizetben” van, mert fel akarta robbantani a
Vatikánt. Sabrina anyja halandó, míg apja mágus volt, de még kiskorában lezuhant a repülőjük és
mindketten odavesztek a tengerbe. Azóta él Sabrina a Spellman házban. A házuk adott otthont a
Spellman temetkezésnek is. A lánynak meg kell hoznia a döntést, ami meghatározza az egész további
életét. A döntést nem könnyíti meg a három boszorka sem, akik folyton zaklatják. Se az, hogy a Sátán
ráküldi Lilith-et, hogy felügyelje. De nem csak ezt az egy döntést kell meghoznia. Kiderül a múltja
minden apró titka, amiben a mágián túl, egészen a szívfájdalomig minden benne van. Nem érdemes
ledarálni az összes évadot, mert nekem személy szerint hiányzott, miután befejeztem, szóval újra
megnéztem. Ha nem várt fordulattal záruló sorozatot akartok, akkor tessék! Remélem, minimum
lecsekkoljátok az előzetesét, ha felkeltette a figyelmeteket.

Sabrina hátbozongató kalandjai

Könyvajánlók

Ha kint hideg van, esik az eső és emiatt lehangolt vagy, fogj egy bögre meleg kakaót vagy teát
és egy könyv társaságában tarts egy bekuckózós délutánt! Ehhez ajánlunk most néhány jó
olvasmányt. 

5+1 könyvajánló az őszi napokra

Benzce Blanka: Pulcsiban alszom

Málna egy átlagos középiskolás lány. Volt. Egy nagy csalódás érte, miután már semmi más nem
érdekli, csak a súlya. Óriási, bő, fekete cuccokban jár, és folyton fázik, emiatt is alszik pulcsiban. A
könyvet mindenkinek ajánljuk, mert ez egy olyan téma, amiről mindenkinek érdemes tudnia egy és
mást. Hisz nem is gondolnánk, hogy a mindennapjainkban gyakran felmerülő kérdés, ámde mégsem
merünk beszélni róla.
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M E IZ L  EM M A ÉS  V AVR A  N OÉ MI

Budai Rebeka élete teljesen megváltozik, amikor posztol egy szemrehányó dalt barátja oldalára, a
Késtélt. A dal óriási siker lett számára. A hírnévvel járt a Bexi név, a fellépések, egy menedzser, új
barátok és egy teljesen más élet. Egy munka miatt még a szerelem is rátalál Nagy Márk személyében, de
kapcsolatuk sosem olyan egyszerű, mint azt gondolnánk. A Bexi könyvek leginkább azoknak a tini
lányoknak szólnak, akik szeretnének egy könnyed sorozatot olvasni. 

Leiner Laura: Bexi-sorozat, Késtél

Elbert Gábor: Amiről még nem meséltem… Beszélgetések
JAKABFI Zsanett, BL-győztes magyar labdarúgóval

Focistának lenni nem egyszerű, főleg nem nőként. Erről mesél a kötetben Elbert Gábor, illetve arról,
hogy miként szakadt el a családjától álmai megvalósítása miatt, no meg gyermekkoráról, csapattársairól,
külföldi munkásságáról és a sport rejtelmeiről is. A beszélgetés során a riporter sok olyan személyt
megszólaltat, akik fontos szerepet játszanak Zsanett karrierjében és magánéletében. Ezt a
sportkedvelőknek javasoljuk, mivel bemutatja, hogy a sport barátságra, fegyelemre, kitartásra,
összetartozásra és a saját korlátaid átlépésére nevel.

Nicola Yoon: Minden, minden

David Levithan: Nap nap után

Maddy az „egész világra” allergiás, Ha kilépne sterilizált otthonából, az akár az életével is járna. Addig
nem is zavarja, hogy be van zárva a négy fal közé, amíg meg nem jelenik az új szomszédja, Olly, akivel
egymásba szeretnek. Olyanoknak ajánljuk, akik félnek kilépni a komfortzónájukból, de mégis vágynak rá.
A mű bemutatja, hogy mennyire megtudja változtatni a világszemléletünket a szerelem. 

A történet szereplője „A”, aki sose tudja, hogy másnap hol fog felébredni és kinek a személyiségét fogja
viselni. Fő elvei között szerepel, hogy ne ragaszkodjon senkihez. Ám egy nap Justin testében ébred,
találkozik a fiú barátnőjével, akibe beleszeret, elveit emiatt felborítja és nap nap után a lánnyal szeretne
lenni. Ez az olvasmányt leginkább azoknak szól, akik egy romantikus történetre vágynak.   

+1 J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve

Harry Potter 11 évesen megtudja, hogy varázslónak született és ezért felvételt nyert a Roxfortba. A új
iskolában az első tanév során sok megpróbáltatással kell szembenéznie a varázsló világban. Emellett nem
csak a vizsgákon kell átmennie, de élet-halál küzdelmek részese is lesz. Minden tizenévesnek érdemes
elolvasni az egész könyvsorozatsorozat, de főleg azok tegyék meg, akik szeretik a fantasy-ket. A Harry
Potter különlegessége, hogy egyszerre kelti fel a gyerekek és a felnőttek érdeklődését is.
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Percy Jackson és az olimposziak

Ezt a sorozatot Rick Riordan írta, aki híres amerikai regényíró. Ez az egyik legnépszerűbb műve. Most a
könyvsorozat első kötetét ajánlom, remélem, tetszeni fog! 
A tizenkét éves Percy Jacksont sokadjára eltanácsolják az iskolából. Nagyon úgy tűnik, képtelen távol
tartani magától a bajt, de tényleg szó nélkül végig kell néznie, ahogy egy kötekedő kölyök molesztálja a
legjobb barátját? Váltig állítja, hogy az algebratanárnő szörnyeteggé változik és meg akarja ölni. 
Természetesen senki nem hisz Percynek a szörnyincidenssel kapcsolatban, de egészen addig, amíg meg
nem küzd a Minotaurusszal és be nem kergeti egy nyári táborba, a Félvér Táborba, abban sem biztos,
saját magának higgyen-e.
A Félvér Táborban csak kis ideig tud pihenni a Minotaurusszal folytatott harc után, mert kiderül, hogy
az olimposzi istenek a huszonegyedik században is élnek. Nagyon felbosszantotta őket, hogy ellopták
Zeusz villámát, és ami még ennél is rosszabb, Percy az első számú gyanúsított.
Percynek mindössze tíz napja van arra, hogy megtalálja és visszaadja Zeusz ellopott holmiját és békét
teremtsen a háborúságban álló Olümposzon. 
A sorozatban megismerheted a görög isteneket, betekintést nyerhetsz a félistenek világába és Percy
lélegzetelállító kalandjait is olvashatod öt köteten át. Ha érdekel a történet, ne késlekedj, kölcsönözd ki
az első részt egy könyvtárból vagy vedd meg a könyvesboltban! 
Idézetek:

„A való világ az, ahol szörnyek vannak. A való világban lehet megtudni, mennyit is érsz valójában.”

„A Nyugati Civilizáció akkora csatatérré válik, hogy ahhoz képest a trójai háború gombfoci volt.”

Ha kint hideg van, esik az eső és emiatt lehangolt vagy, fogj egy bögre meleg kakaót vagy teát
és egy könyv társaságában tarts egy bekuckózós délutánt! Ehhez ajánlunk most néhány jó
olvasmányt. 

A Szent Johanna Gimi 

A Szent Johanna Gimi egy ifjúsági regénysorozat, melynek szerzője Leiner Laura, kortárs magyar írónő. A
regényt napló formájában olvashatjuk nyolc köteten át, Rentai Renáta szemszögéből. A sorozatban Reni
gimnáziumi éveit kísérhetjük végig a Szent Johanna Alapítványi Gimnáziumban, ahol befogadó
közösségre és életre szóló barátokra talál. 
A történetvezetés nagyon fordulatos, tele van könnyedséggel, tökéletesen megismerteti a szereplőket
és nem utolsó sorban vicces is. A Szent Johanna gimi olyan közösséget álmodik a tiniknek, amibe
mindenki szívesen tartozna, olyan iskolát, ahova mindenki szívesen járna, egy osztályt, melynek mindenki
szívesen részese lenne és olyan történetet, ami itt és most játszódik. 
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S ZÖ LLŐS I  Z OÉ

Leiner Laura: Iskolák versenye, első trilógia

A főszereplőnk, Újvári Hanna, a Szirtes Gimnázium diákja, teljesen átlagos életet élt, egészen addig,
amíg elvesztette édesanyját. Úgy érezte, már semmi sem lehet a régi, elvesztette érdeklődését minden
iránt, leromlottak a jegyei, viszont az igazgató mégiscsak látott benne valamit, ami miatt beválogatta a
Szirtes csapatába, Bernadett, Lóri és Zsombi mellé. Eleinte még tétovázott, viszont végül úgy döntött,
hogy elmegy és kipróbálja magát az Iskolák Országos Versenyén.

Idézet: „Melyik szeptember 8?” 

Ha érdekel a könyvsorozat, ebben a sorrendben olvasd!
Kezdet 
Együtt
Egyedül 
Barátok 
Remény 
Ketten 
Útvesztő
Örökké

Szép könyvélményeket kívánok!

Második trilógia

 Egy év telt el az Iskolák Országos Versenye óta. A Szirtes gimi már automatikusan bekerült a versenybe
a tavalyi sikere után, és elég népszerű is lett a diákok körében, ezért mindenki beadta rá a jelentkezését.
Nagy nyomás nehezedett így az igazgatóra, aki okosan próbálja megválasztani azt a négy diákot, akik
kibírják majd mind azt a negatív kritikát, kommenteket, amik az interneten és a táborban érik őket.
Végül a választása a balhés múltú Sárára, Vivire, Rajmundra és Dominikra esik. 

Az első és második trilógia között nincs sok kötődés, de azt javaslom, aki el szeretné olvasni, az inkább
az elsővel kezdje, hiszen valamilyen szinten mégiscsak egymásra épül a kettő. A második trilógia
befejező kötete, az Állj mellém november 23-án fog megjelenni.

S É D  LUC A



Let’s start with a warm-up question. How old is our school?
According to my knowledge this is the 139th school year.
Oh, I couldn’t trick you. Every story has its beginning, what’s yours?
I grew up in a village near Tatabánya, called Környe. I began primary school there, then I attended a special
English class secondary school in Tatabánya. Altogether I had a beautiful childhood and I feel lucky to be able
to rely on my parents’ guidance. 
You finished your human ecology studies at the Natural Science Faculty at ELTE. When did you decide
that you wanted to embrace biology as a career?
I knew I wanted to engage in biology since my primary school years. I’m very grateful to my first chemistry and
biology teacher, who made me love natural sciences. During my secondary school years I was torn between
two career paths: education and health care. In the end I chose education and some years later I started
studying human ecology.
Many of us don’t know that you are a (co)author of numerous coursebooks. Would you like to talk a
little about that?
That’s right, I was lucky to participate in the interesting experience of writing textbooks. Primarily I’m a biology-
chemistry teacher, but at this school I mostly teach biology to our students. However, I equally love both
subjects. That's why I enjoyed being part of a project like that. I also wrote two supplementary books with my
beloved husband, who is also a science teacher. This is an important segment of my work to help improve the
curriculum.
You've been a teacher at our school since 2012 and became deputy head teacher in 2018. When did it
first come to your mind that you would apply for the post of head teacher?
It’s an interesting question. For quite some time it did not cross my mind to apply for the post of deputy head
teacher, let alone the idea to become the head of the school. I didn’t long for a leading position but two years
ago with the support and encouragement from my colleagues I decided to run for this role. 
How do you handle the responsibility that comes with managing three institutions at the same time?
It is quite a challenging duty. I’m still getting to know the other two schools but I find it helpful that I got into an
already well-working system.
What makes a good school? How about our school? Do you consider it a good one?
A good school is a place where every individual, from the janitors to the teachers, enjoys themselves. Besides,
it's the school's responsibility to provide students with a solid base of general knowledge and prepare them for
the matura exam, as well as for further and higher education. If you look back to the years you spent at school
and still think about it positively, then we can say it’s a good school. In my opinion, Bethlen is a good school
and it’s heading towards being an even greater one.
Is there anything that needs improving?
Of course, there’s always room for improvement. I would love to work on the infrastructure, the tools and the IT
equipment, but unfortunately our hands are tied financially. We always try to find new funds, but we can’t get
all the money in the world. The school’s education programme needs reforming as well. These are the things in
which our school needs development.
In the school management plan you said „The ratio of men in the institutions is low, but change cannot
be expected until teachers are morally and financially appreciated.” These are strong words to describe
the existing state of affairs. In your management plan you also emphasized the importance of acquiring
critical thinking. Do you believe our school is making good progress with this issue?
I do believe that many teachers just like me put an effort into forming a proper professional attitude. As far as
I’m concerned, it is necessary to know how to be critical and besides that to be able to see things from multiple
perspectives and to draw reasonable conclusions. It is also essential to know how to present your opinion,
that’s why I find it vital to sharpen the students' communication skills.
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Interview with the
new head teacher,
Mrs Andrea Hetzl 



You also mentioned „life-management competences” appear in secondary school education. Could you
elaborate on that?
I think this manifests in the fact that schools should prepare their students for real life and equip them with
skills that will help them thrive in life. The basic pillars of this are general knowledge and teaching to think.
Critical thinking is also necessary, as I mentioned earlier. There’s only one thing that is more important than
these, in particular, the development of emotional intelligence (EQ). The subject „életvitel” (life management
skills) attempts to prepare students for life, and it is included in the 12th grade curriculum. This course focuses
on civic and financial knowledge. I would also find it important to incorporate environmental knowledge and
health awareness into the curriculum. We started the latter last year, by introducing the basics of first aid in the
7th grade. Thanks to these skills I think students will be able to succeed in adult life.
Talking about adult life, do you have any advice for those students who are struggling with their future
career choices?
My advice would be for them to choose a career in which they feel comfortable. I think students nowadays have
a harder time picking a career than we did back in the day. We live in an ever-changing world, that’s why it’s
difficult to predict what kind of jobs will be needed in 10-20 years. In addition to providing normal life
conditions, it is also important that students are happy with what they have chosen.
Thank you very much for meeting with me for this interview. I would recommend reading your school
management plan to the students who are interested in your way of thinking. You can find the plan on
the schools’ website.
That’s right. Thank you for the interview and I’m always available for students if they want to talk a little bit
about either the school or their future. Thank you very much.

This or that?

Coffee or tea?
Coffee.

Winter or summer?
Summer.

Facebook or Instagram?
Facebook, or rather neither.

Feature films or series?
Feature films.

The city or the countryside?
The countryside.

Mcdonald’s or Burger King?
Neither.

Skirts or shorts?
It depends.

Biology or chemistry?
Both, but I’m leaning a bit more towards chemistry.
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Á K O S  F R A N T A ,  D O R K A  C S E F K Ó ,  M ÁTÉ  PÁ SZ TOR ,  PA NN A  K A M I L LA  K I SS



Wie gefällt dir Ungarn?
Ungarn gefällt mir sehr. Besonders Budapest ist eine wunderschöne Stadt, die ich direckt in den ersten Tagen
hier besucht habe. Die Landschaft von Ungarn fasziniert mich immer wieder aufs Neue.

Reporterin: Was ist der Unterschied zwischen Ungarn und Deutschland?
Es gibt viele Unterschiede, als Beispiel Ungarn essen viel mehr als Deutsche, dafür trinken die Deutschen
mehr Bier und Alkohol. Ungarn ist auch viel günstiger als Deutschland.

Was ist anders an ungarischen als an deutschen Schulen?
 Der größte Unterschied sind die Fächer, in Ungarn gibt es Biologie, Chemie und Physik jeweils als einzelndes
Fach, an meiner Schule gibt es dafür nur ein Fach. Gleiches ist bei Geschichte, Geographi und Politik an
meiner Schule in Deutschland sind die 3 Sahen in einem Fach hier in Ungarn sind es drei Fächer. Außerdem
gibt es an meiner Schule in Deutschland Fächer wie Literatur und Ethik nicht. Dafür muss man 13 Jahre zur
Schule gehen um das Abitur zu bekommen.

Hast du schon typische ungarische Speisen probiert?
Ja, ich habe schon Lángos, Kürtőskalács und Dobos Torte probiert.

Möchtest du die Sprache lernen und eine Sprachprüfung ablegen?
Ja ich möchte Ungarisch lernen. Mit der Sprachprüfung bin ich mir noch nicht sich da, ich weiß nicht wie gut
ich Ungarisch lernen werde.

Warum hast du Ungarn gewählt?
Ungarn als Land für mein Austauschjahr hab ich gewählt, weil ich eine neue Sprache lernen wollte und mir
viele erzählt haben, dass Ungarn ein wunderschönes Land ist, also wollte ich es selber sehen.

Hast du schon neue Freundschaften geschlossen?
Ja, meine ersten Freundschaften waren mit den anderen Austauschschüler,n die auch nach Ungarn geflogen
sind. Außerdem habe ich meine Klassenkameraden kennengelernt, die auch alle sehr nett sind.

Was machst du in Deutschland mit deinen Freunden im Allgemeinen?
Wir treffen uns oft zum Essen oder um ins Kino zu gehen außerdem gehen wir gerne zu einem See in meiner
Stadt um zu baden oder Treetboot zu fahren.

Wie lange bleibst du in Ungarn?
Ich bin im August gekommen und bleibe bis Juli also 11 Monate.

Danke für das Interview!
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Ein Interview mit
unserer

Austauschschülerin

Z SÓ F IA  KEC S KÉD I



1.
Egy kis szög és egy nagy szög utazik a buszon. A kis szög átadja a helyét a nagy szögnek. Mire a nagy
szög megveregeti a kis szög vállát:
– Derékszög!

2.
– Vádlott, mondja miért lopta el az ezüstkanalakat? 
– Az orvosom tanácsolta! 
– Ezt mégis, hogy érti? 
– Ő írta fel nekem: naponta 3 evőkanál.

3.
– 1200 Ft-ot mutat az óra, uram – mondja a taxisofőr.
– Az baj, ennyire nem számítottam… Visszavinne 900 Ft-ig? Akkor még egy százas borravalót is tudnék
adni!

4.
– Hogy néz ki Tarzan, miután nekimegy a fának?
– Torzan!

5.
Két bogár ül a fán. Miért nem fociznak?
– Mert cserebogarak!

5+1. 
Egy járókelő megállít az utcán egy másikat:
– Ne haragudjon, az állomást keresem!
– Nem haragszom. Keresse!
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Viccek és
aranyköpések

M A RTO N  K ING A  D Ó RA

5+1 vicc

 Köszönöm, csüccs! – Augusztinyi Dániel tanár úr

5+1 Tanári aranyköpés

1.

   2. Csukd be az arcod! – Augusztinyi Dániel tanár úr.    

   3. Unyummy – Garai Éva tanárnő

   4. It’s a másik dal – Garai Éva tanárnő

   5. Bepállik, tehát büdi lesz – Boka Hajnal tanárnő

   5+1. Beírnék egy ötöskét, ha nincs ellenedre – Kulcsár Ella tanárnő 
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A nyár slágerei
- ITT A HIDEG, TEKERJÜK VISSZA A NYARAT! -

 

A BTS-nek már minden sikerült, de egy igazi nyári sláger még nem. Idén ők tűntek erre a
legesélyesebbnek. Biztos, ami biztos, a (most angol) szövegben többször is elhangzik a “summer” szó.
➯ Beakad: Az egész szám egy hook* halmozás.
➯ Kiráz a hideg: Elég észrevehető a nagy cél: “Ez lesz a nyár slágere, ha a fene fenét eszik is” 

Tetszik ez a szám, bár nem az én stílusom ez a magas, lányos fiúhang.

* a “hook” a dal legkidolgozottabb alapköve, melynek a hallgatóra gyakorolt hatását adhatja a szöveg
vagy a dallam, jobb esetben mindkettő együtt. Tudatos ravaszság, ami vonzóbbá teszi a dalt, és
“beleakad” a hallgató fülébe.

 
 Egy ideig reménykedtünk abban, hogy ezen a nyáron bepótolják az elmaradt koncerteket,

rendezvényeket. Most már tudjuk,  hogy ez részben csak remény maradt. Cserébe megkaptuk a
szokásosnál is púpozottabb nyári slágeradagot, úgy látszik, termékeny volt a karantén.

 Sok lett a felhozatalban a korábbi évtizedekhez való visszanyúlás és a lenyúlás.
Idén a hazai előadók is kiizzadtak magukból néhány undergroundba csomagolt pop himnuszt,

idézzük fel a forró - vagy langyos pillatanokat!
 

BTS: Butter

Silk Sonic: Leave The Door Open

Bruno Mars és Anderson Paak duója márciusban előállt ezzel a számmal, ami már a nyár eleji listákon is
rajta volt. 
➯ Beakad: Az énekesek hangja, a hangulat mindenkit lenyugtat
➯ Kiráz a hideg: Azért egy elég erős “imádjuk a hetvenes éveket” dal.

Egy kicsit elegem van már ebből a fülledt témából.
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A fiatalabb tanároknak, akik nem vetik meg az elektronikus tánczenét, a Nightcrawlers névről
valószínűleg a Push the feeling on, minden idők legjobb house-slágere jut eszébe. Riton egy
undergroundból indult brit DJ-producer, aki a feltűnően maga által írt Wikipédia-szócikk szerint
roppant világhírű. 
➯ Beakad: Minden, amit az eredetiből vettek át.
➯ Kiráz a hideg: Minden amit hozzáraktak, vagy amit nem! Nem értem, hogy lehet kihagyni pont a
vokált!

Az eredetiben hallható férfi ének jobban tetszett volna, viszont a klip ütős, nagyon királyak a vizuális
megoldások.

Riton x Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman: Friday

Maneskin: Beggin’
A dán nevű, ámde olasz zenekar megnyerte a 2021-es Eurovíziót (persze úgy könnyű, hogy magyar
versenyző nem volt!). A Beggin’ amúgy még 2017-ben jelent meg (az együttes 2016-os), és az 1967-es
Four Seasons szám feldolgozása.
➯ Beakad: Fülbemászó, erős darab.
➯ Kiráz a hideg: Szerintem nincs olyan ember aki nem mászik falra az énekestől (a hangjától, a
megjelenésétől)

Nagyon szeretem ezt a számot, a hangulatát, úgy egyben az egészet. Kikészítettem vele nyáron pár
embert a környezetemben. Nagyon tetszik az eredeti funksoul verzió is.

Wellhello feat. Lil Frakk: Csoda, hogy még élünk

A Wellhello zenekarnak született egy nyarat célzó dala, melyben a magyar underground egyik kedvenc
rappere a vendég, az eddig más pályán játszó Lil Frakk.
➯ Beakad: Fülbemászó, egyszerű refrén.
➯ Kiráz a hideg: Lehetne sokkal viccesebb is. 

Szerintem erősen 18+-os a téma.
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I KA FALV I - FARKAS  R OZ ÁL I A

Azariah Desh-sel a szomorú trapes formulát a Rét című számmal egyszer már sikerre vitte. A nyár elején
a Youtube-on és a Spotify-on is a legnagyobbat szakító MIND1 a számot egy kis gitározással egészíti ki.
➯ Beakad: A hangulat, egy imádott előadóval.
➯ Kiráz a hideg: A szöveg az üzenet. Már minden dal ugyanarról szól.

A sztárvlogger saját nyálhullámain szörfözik egy másik csöpögős fiúval. De legalább őszinte. 

Azahriah x Desh: MIND1

2004-ben rendezték meg az első Őrségi Nemzetközi Tökfesztivált. Idővel nagyon népszerű lett, így a
régió legnagyobb gasztroturisztikai rendezvénye lett. Minden évben szeptember elején kerül
megrendezésre, idén volt a XVII. tökfesztivál.
Színes programokkal várják a látogatókat, pl. tökfaragás, előadások és hagyományőrző programok, és a
színpadon lévő eseményeket sem érdemes kihagyni ; ) Ha már az Őrségben vagyunk, érdemes felkeresni
a kiránduló helyeket, megkóstolni a hagyományos dödöllét és a tökös-mákos rétest.

Tök(jó) fesztivál

V ALE N T INY I  D ÁV ID
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Függőleges
1. Narancssárga zöldség.
2. A kisebb gyerekek szeretik gyűjteni ősszel.
3. Meghatározó színe az ősznek.
5. Leiner Laura trilógiája, amiről az ajánlóban
olvashatsz.
6. Október 31-ei amerikai ünnep.

Őszi keresztrejtvény

N AG Y  Z O É  LE ONA

Vízszintes
4. Itt van az ... itt van újra 
7. Ezt ünnepeljük november 2-án (szóköz
nélkül). 
8. Amikor az őszre gondolunk, általában ez jut
eszünkbe. 
9. A mezőgazdaságban fontos esemény. 
10. Ennek az állatnak a cipőjéről szól Móra
Ferenc verse.
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Across
4. He has big teeth and hates garlic
7. Fire, burn and ____ bubble!
8. The witches fly in this
9. Black flying mammals

Halloween crossword

ÁCS -HANÁ K  Z I L LE

These are in egyptian pyramids
Trick or ____!
At full moon it turns of a kind of dog

Down
1.
2.
3.

  5. ____'o Lanterns
  6. What's a skeleton out from
  8. This kind of cat is "unlucky" 
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1
2
3

Maria Addams
Morticia Addams
Magdalena Addams

Egy fiú
Egy nagymama
Egy kutya

Dante
Zuki
Foxi

1993
2007
2013

Oogie Boogie
Voldemort
Undi Bundi

1. Hány részes az Addams Family (a régi
változat)?

1.
2.
3.

2. Hogy hívják Gomez Addams feleségét?
1.
2.
3.

3. Ki Coco a Coco című Disney-filmből?
1.
2.
3.

4. Hogy hívják a fiú kutyáját a Cocoban?
1.
2.
3.

5. Melyik évben jelent meg a Karácsonyi
lidércnyomás című animációs Disney-film?

1.
2.
3.

6. Hogy hívják az előbb említett mese
főgonoszát?

1.
2.
3.

Halloweeni Filmkvíz

ÁCS -H ANÁK  Z I L LE

Egy kislány
Egy szellem
Egy boszorka

Kathleen Harvey
Katherine Herly
Kaylie Hops

Murray
Griffin
Quasimodo

Selena Gomez
Taylor Swift
Ariana Grande

Ghostbusters
Goosehunters
Gameboosters

3
4
6

7. Kicsoda Casper a Casper című filmben?
1.
2.
3.

8. Hogy hívják a főszereplő tizenéves lányt, Casper
barátját?

1.
2.
3.

9. Hogy hívják a láthatatlan embert a Hotel
Transylvania c. filmsorozatban?

1.
2.
3.

10. Melyik híres énekesnő szinkronizálja Mavist a
Hotel Transylvania c. sorozatban?

1.
2.
3.

11. Hogyan folytatódik az ikonikus dal: And who you
gonna call?...

1.
2.
3.

12. Hány szellemirtó van a filmben?
1.
2.
3.



V ALE N T INY I  D ÁV ID
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Őszi keresztrejtvény megoldások:

Megoldások

Halloween crossword megoldások:

x1: Mummy
2: Trick
3: Werewolf
4: Vampire
5: Jack
6: Bones
7: Broomstick
8: Cauldron
8: Black
9: Bat

Halloween kvíz megoldások:
1.:c, 
2.:b, 
3.:b, 4.:a, 
5.:a, 
6.:a, 
7.:b, 
8.:a,
 9.:b, 
10.:a, 
11.:a, 
12.:b
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A cikkeket írták:

Az újság készítői

Ács-Hanák Zille
Barna Boróka
Csefkó Dorka
Dávid Csongor
Fazekas Áron
Franta Ákos
Gömöri Lili
Ikafalvi-Farkas Rozália
Kecskédi Zsófia
Kiss Kamilla
Laborczi Sára
Marton Kinga Dóra
Meizl Emma
Nagy Zoé Leona
Pásztor Máté
Séd Luca
Szabó-Kalmár Sarolta
Szőke Fruzsina
Szöllősi Zoé
Tschürtz Anna
Urbán Lilla
Valentinyi Dávid
Vavra Noémi,
Vimmer Zsombor

Gábor Judit
Mihályi Fruzsina
Nyőgér Róbert

Az újságot szerkesztették:

Segítő tanárok:

Szöllősi Zoé
Urbancsek Zsófia

32.



A  RA J ZO T  G ULY Á S  B O G LÁR KA  KÉ S Z Í TET TE



Last seen at 141 Bartók Béla Street of Budapest
 

Person who finds it gets a free breakfast at Ákos's buffet

Have you seen this 

Alpha-male Silverback

Gorilla?

Call Miss Fatime on +36 (1) 203-89-32, 
+36 (1) 203-89-33 for any leads. 

Thank you!
 
 

MISSING


