
Szalagavató 

Idén 60 végzősre tűztek szalagot 

szalagavatás hagyománya nagy múlttal 

rendelkezik. Az első bált Selmecbányán 

rendezték meg az 1830-as években. Akkoriban 

valétálásnak nevezték, ami a latin „Valete!” („Élje-

tek boldogul!”) kifejezésből ered. Egyes források 

szerint ezzel a felkiáltással köszöntötték a végző-

sök az alsóbb évfolyamokon tanulókat. Mások 

szerint ezzel az útravalóval bocsátotta el az alma-

máter diákjait. 

Békefi Gábor igazgató úr ezekkel a gondolatokkal 

köszöntötte a vendégeket az idei szalagavatón. 

► (folytatás a 4. oldalon) 
 

  

 Szakmai nap 

A gimnáziumban már hagyomány, 
hogy minden évben meghívunk 
olyan szakmájukban elismert 
embereket, akik betekintést adnak 
a diákoknak egy-egy érdekes 
foglalkozásba. Idén tizennégy 
hírességet hívtunk meg, köztük 
voltak visszatérő vendégek is. 
►(folytatás a 8. oldalon) 

 

I. évf. 1. szám 2014. december 16. – karácsonyi kiadás 

A 

 Készíts házi szaloncukrot!  
Gondoltad volna, milyen egyszerű 
szaloncukrot készíteni? Ezzel az 
egyszerű recepttel megtanulha-
tod, hogyan készíts szaloncukrot 
saját ízlésed szerint. 

► 11. oldal 

 Kézműves délután 
A karácsonyra való készülődés 
elengedhetetlen kelléke az 
ünnepi hangulat. A kézműves 
délutánnak sikerült ezt karácso-
nyi hangulatot megteremtenie. 

► 3. oldal 

www.kfg.hu 
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Bemutatkozás

Kedves Olvasó! 

smét lesz iskolaújság, ahogy azt a előző évek során megszoktuk. Az újság egy projektmunka 

keretében készül, amit mi négyen - Szentannai Kálmán, Kemendy Márk, Habuda Laura és Fürstahl 

Bence - készítünk. A célunk az, hogy miközben tájékoztatunk a gimnáziumban zajló eseményekről, a 

korábbi számokhoz híven sok színt is vigyünk a diákok életébe. 

Egy-egy szám elkészítése időigényes feladat, így nézd el, hogy csak két szám jelenik meg a tanévben 

(cserébe megpróbálunk a kéréseiteknek eleget tenni). 

E-mailen keresztül bármikor felveheted velünk a kapcsolatot. Ha kérdésed van, vagy a következő 

számhoz szeretnél javaslatot tenni, akkor azt a következő címre küldheted:kempelenujsag@gmail.com 

Az újság szerkesztői

A diákok véleménye
A projekt részeként felmértük a diákok elvárásait

kérdőív összesen négy osztályt érintett (6.B, 8.A, 10.A,11.B).Többek közt az érdekelt minket, 

hogy milyen rovatokat olvasnátok szívesen, és szeretnétek-e, ha lenne cikkíró verseny. 

Az újság megjelenését a diákok jó ötletnek tartották: előreláthatólag a diákság fele el fogja olvasni az 

iskolaújságot.  

A kérdőív utolsó kérdése az volt, hogy szeretnétek-e cikkíró versenyt. A diákok itt is többnyire az 

igent választották (83%), habár sokan nem voltak biztosak benne, hogy részt is vennének benne. Annak 

ellenére, hogy mindössze a diákok 13%-a küldene cikket, nem vetettük el az ötletet. 

I 

A 

Az osztályok a következő 

témák közül választhattak: 

gimnáziumi események, divat, 

filmek, informatika, kulturális 

programok, receptek, sport, 

egyéb. A válaszok összegzése 

után a végeredmények nem 

hoztak komolyabb meglepetést. 

A legtöbb szavazatot a „fil-

mek” rovat kapta (21%), ezt 

követte az gimnáziumi esemé-

nyek (19%), majd a sportese-

mények (17%). A fennmaradó 

témakörök közel ugyanannyi 

szavazatot kaptak.■ (F. BENCE) 
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Kézműves foglalkozás és narancslé
A kicsiknek szervezett adventi kézműves délután jó hangulatban telt

amarosan itt a karácsony, így a sok tanu-

lás mellett a közösségi programok ki-

emelt helyet kapnak az iskola életében. Erre jó 

példa volt a november végi adventi kézműves 

délután, ahol az ötödikesek és hatodikosok 

próbára tehették kreativitásukat: az apró figu-

ráktól kezdve a nagyobb mécsesekig minden-

féle apróságot lehetett készíteni. Az említett 

két osztályon kívül jelen voltak tanárok és 

felsőbb évfolyamos diákok is. A délutánra volt 

igazgatónk, Bánky Judit is ellátogatott, aki 

szintén besegített a munkálatokba. 

A kézműves délután egy projektmunka ré-

szeként került megrendezésre: a projektben 

Perlaki Fanni, Molnár Zsófi és Szabó Fanni 

vesznek részt. A jól összeszokott csapat már a 

projekt előtt tudta, hogy együtt vállalnak majd 

projektmunkát. 

A lányok szívesen foglalkoznak gyerekekkel, 

ráadásul szeretik a kreatív, kézműves feladato-

kat. Ez nekik elég volt ahhoz, hogy ezt a pro-

jektet válasszák. Konzulens tanáruk, Szabó 

Mónika tanárnő elmondása szerint nagyon 

felkészültek voltak, emellett sok jó ötlettel 

tudták gazdagítani a programot. 

Ők hárman azt tűzték ki célul, hogy a kéz-

műves délutánnal, a karácsonyi vásárral és a 

kakaóbárral megteremtsék az ünnepi hangula-

tot, és ezzel sokakat megmozgassanak a gim-

náziumban. Ez persze nem olyan egyszerű: a 

projekt megszervezésén nagyon sok múlik, 

amihez másoktól is segítséget kell kérniük.  

■(SZ. K.) 

„Lássuk meg benne azt, amiért csodálhatjuk, amit 

tőle tanulhatunk”
Az „Öregek napja” szervezőjét, Felföldiné Székely Dóra tanárnőt kérdeztük
– Mi alapján került megrendezésre idén az öregek 

napja? 

– Én javasoltam, hogy az öregek napja legyen a 

mostani jeles nap, mert azt gondoltam, hogy ez egy 

fontos, viszont eléggé elhanyagolt terület. A közös-

ségi szolgálatért felelős egyik tanárként is lehető-

séget láttam benne a szemléletformálásra. 

– Mi volt a jeles nap célja? 

– A fő célkitűzésünk az volt, hogy az időseket 

elsősorban nem mint támogatandó, tisztelendő és 

leginkább távolról vizsgálandó valakiknek lássuk, 

hanem észrevegyük azt, hogy nekik is jár a létezés 

teljessége, és hogy ebben kell őket segíteni. Tehát 

nem ilyen „majd én átsegítelek az úton, ha akarod, 

ha nem” mentalitást várunk, hanem azt, hogy 

észrevegyük bennük a jót és a szokatlant is. Ezért 

választottuk azt a jelmondatot, hogy „az idősek 

köztünk élnek”. Emellett az is cél volt, hogy ne 

tartsunk se az öregektől, se az öregedéstől. 

– Mi volt a koncepció, ami köré a jeles nap épült? 

– A koncepció az volt, hogy a gyerekek gondol-

kozzanak az öregségről. Arra kértük a diákokat a 

H 

Fotó: Mura-Mészáros Csaba 
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felsőbb évfolyamokon, hogy készítsenek posztere-

ket akár irodalmi művek bevonásával vagy nyelvi 

humorral, amelyekben valahogy az idős kort és az 

idős korral járó dolgokat megvilágíthatják. A gye-

rekekre bíztuk azt is, hogy az említett jelmondatra 

reflektáljanak, és készítsenek róla valami szelleme-

set. Direkt felhívtuk a figyelmüket, hogy próbálja-

nak a kötögető nagymama sztereotípiából kilépni. 

A diákok munkái mellett kiállítottunk még egy 

vetítővásznat, amin egy olyan filmetűd ment, mely 

idős főszereplőket felvonultató változatos műfajú 

filmek bemutatóiból készült a rajzfilmtől a komoly 

drámáig. A témát érintő irodalmi és képzőművé-

szeti alkotások is megtekinthetőek voltak könyvki-

állítás formájában. 

Hogyan viszonyultak a diákok ehhez az esemény-

hez? 

– Aminek én a legjobban örültem, hogy a diákok 

jól elkapták az alapgondolatot, és nagyon humoros, 

látványos posztereket csináltak, amiért külön kö-

szönet jár nekik (a lelkes diákokon kívül a magyar 

munkacsoportot és Mura-Mészáros tanár urat illeti 

köszönet az előkészítő munkálatokért). Nagyon 

szép molinó is készült, úgyhogy azt gondolom, 

hogy sikerült méltón megemlékezni. Amit csak 

remélek, hogy akik megnézegették – márpedig 

sokan voltak –, azok egy picit tényleg átérezték, 

hogy minden embertársunkra úgy tekintsünk, mint 

aki jogosult az élet teljességére, és lássuk meg 

benne azt, amiért csodálhatjuk, amit tőle tanulha-

tunk. ■(SZ. KÁLMÁN) 

Szalagavató
„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,/ Ember lenni mindég, minden 

körülményben.”

► (folytatás az 1. oldalról) 

Beszédében elmondta, hogy nincs annál fonto-

sabb, mint azt kívánni végzőseinknek, hogy 

éljenek boldogan. „Persze ez a kívánság akkor az 

igazi, ha tettekben is megnyilvánul” – tette hozzá. 

Szerinte ebben a gimnázium a tanároknak volt 

jelentős szerepe, mert sokat tettek azért, hogy 

tiszta szívvel, nyugodt lelkiismerettel indíthassák 

el a végzősöket a felnőttek életébe. 

A beszéd Arany János gondolataival zárult: 

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,/ Ember 

lenni mindég, minden körülményben.” 

Békefi Gábor igazgató úr után volt igazgatónk, 

Bánky Judit is megosztotta gondolatait a vendé-

gekkel. Az estfénypontja, a szalagtűzés csak ez-

után következett: először az A, majd a B osztály 

diákjaira tűztek jelképes szalagot az osztályfőnö-

kök, Romhányi Katalin és Nagy Emese tanárnők. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is színvona-

las műsorral készültek a szervezők. Először az A 

osztály adta elő keringőjét, amit két osztályfilm 

követett. Mindkettő egyedi módon mutatta be a 

két közösséget. Mivel a szalagavatót minden 

évben a 11. évfolyam szervezi, a 11.A osztály is 

fellépett produkciójával. Az estét a B osztály 

keringője zárta. Akinek ezután kedve volt, részt 

vehetett az össztáncban.■(SZ. KÁLMÁN) 

A diákok munkái a jeles napra  
Fotó: Sz. Kálmán 
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Elnökváltás a DÖK-ben 
Pollák Dalmát, a diákönkormányzat új elnökét kérdeztük 

A DÖK elnöki feladatait idén már nem Jan-

zsó Annamária, 12.A osztályos tanuló fogja 

végezni. Helyébe Pollák Dalma, 8.B osztá-

lyos tanuló lépett, aki törekedni fog arra, 

hogy a DÖK szervezettebb és összetartóbb 

legyen. 

– Nemrég téged választottak meg az diákönkor-

mányzat elnökének. Mi volt az oka a váltásnak? 

– Az előző DÖK elnökünk idén 12.-es lett, ezért 

megannyi elfoglaltsága mellett már nem tudta 

volna elvégezni DÖK-ös feladatait. 

– Mikor határoztad el, hogy megpályázod ezt a 

tisztséget? 

– Tavaly, amikor szóba került az elnökváltás, 

már gondolkodtam rajta, mert Szabó Mónika 

tanárnő felvetette nekem az ötletet. Ő ösztönözött 

arra, hogy induljak a megmérettetésen. De akkor 

még nem gondoltam volna, hogy idén már én 

töltöm be ezt a tisztséget. 

– Hogyan választottak meg? 

– Első körben az előző elnökkel beszéltem, utána 

Szabó Mónika tanárnőt, majd Békefi Gábor 

igazgatóurat kerestem fel, illetve kikértem a saját 

osztályfőnököm véleményét is. Ezután került sor 

a hivatalos választásra, amit az osztályok képvi-

selői tartottak. Végül ők szavaztak meg. 

– Milyen feladatokat kell ellátnod? 

– Évente tartunk diákparlamentet, amit nekem 

kell vezetnem. Vannak gyűlések minden hónap-

ban, amikért szintén én felelek. Emellett külön-

böző programokat kell lebonyolítanom (például a 

papírgyűjtést és a karácsonyi ajándékgyűjtést). 

Ezeknek főleg a meghirdetésével és szervezésé-

vel kell foglalkoznom. 
– DÖK elnökként mik a terveid? 

– Azt már sikerült megvalósítanom, hogy minden 

hónapban találkozzanak az osztályok képviselői, 

így havonta gyűlést tartunk, és megbeszéljük az 

adott hónapra vonatkozó kérdéseket.  

Szeretném jobban összefogni a DÖK-ös csapatot, 

hogy összetartóbbak legyünk, mert mi csapatként 

kell, hogy együtt dolgozzunk. Ehhez ismernünk 

kell egymás korlátait, mert csak így lehetünk 

igazán eredményesek. 

– Meddig szeretnél ebben a beosztásban marad-

ni? 

– Addig, amíg az iskola is úgy gondolja, hogy 

alkalmas vagyok a feladatra. DÖK elnökként 

határozatlan időre szól a kinevezésem, mert 

elnököt nem egy évre választanak, hanem annyi 

időre, amennyi ideig úgy gondolják, hogy teljesí-

teni tudja a feladatait, illetve aktívan részt tud 

venni az iskola életében. 

– Köszönjük az interjút, és sok sikert kívánunk 

neked a továbbiakban is!■(SZ. KÁLMÁN, K. MÁRK) 

Első hely a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen
émeth Borbála, Páhán Anita, Skrabák Boglárka és Takács Anna 5.a 

osztályos tanulók a december 6-án megrendezett Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny országos döntőjében első helyezést értek el. Tanáruk, Bakó 

Tünde tanárnő megkapta a verseny tanári fődíját. 

A lányok egy interjú során elmondták, hogy nagyon örülnek az 

eredménynek. Nem kételkedtek abban, hogy jó helyezést érnek el, de azt 

nem gondolták volna, hogy első helyen végeznek. Skrabák Boglárka azt is 

elmondta, hogy Németh Borbálával – a csapat másik tagjával – korábban 

versenyeztek egymás ellen hasonló versenyeken. Miután a gimnáziumba 

kerültek, úgy döntöttek, hogy idén összefognak.■(SZ. KÁLMÁN)

  

N 
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„Egyszerűen rá kell érezni, mert van benne 
logika" 
Madarász Bence, az országos Édes anyanyelvünk nyelvhasználati ver-

seny 23. helyezettje adott interjút lapunknak

Madarász Bence, 11.B osztályos tanuló a 

Sátoraljaújhelyen megrendezett országos 

nyelvhelyességi versenyen a 23. helyen vég-

zett, kiemelkedő szóbeli feleletével meghí-

vást kapott dr. Balázs Gézától a Kossuth rádió 

„Tetten ért szavak" című műsorába. 

– Mennyire voltál megelégedve magaddal? 

– Az adott pillanatban úgy gondoltam, hogy az 

írásbelim viszonylag jól sikerült, a szóbeliről 

azonban ellenkező volt a véleményem, mivel 

néha belecsuklottam a szövegbe. Érdekes mó-

don, amikor kijöttem a szóbeliről, nagyon meg-

tapsoltak, és mondták, hogy „végre egy jó fele-

let". Még aznap, amikor egy rövid összefoglaló 

keretében értékelték a versenyzőket, dr. Balázs 

Géza, a Magyar Rádió munkatársa felsorolta 

néhány versenyző sorszámát, akiknek szeretné 

elkérni a szövegét, hogy felolvassa a rádióban. 

Köztük volt az enyém is, így innen már tudtam, 

hogy mégsem volt olyan rossz a szóbelim. 

Összességében 23. lettem. 

– Ha minden igaz, meghívást kaptál a Kos-

suth rádió „Tetten ért szavak" című műsorába. 

Hogyan fogadtad ezt? 

– Fogalmazzunk úgy, hogy a szövegemet 

meghívták, engem nem. Ahogy dr. Balázs Géza 

fogalmazott ott a helyszínen „lassan már őt sem 

engedik be a Magyar Rádió épületébe, nemhogy 

még vendégeket vigyen be". Ettől függetlenül 

nagyon örültem, mivel azt hittem, hogy a szóbe-

lim rosszul sikerült. Rajtam kívül még kilenc 

másik versenyző sorszámát választották ki. 

– Vannak további céljaid a nyelvtannal? 

– Sok célom nincs. Programozó szeretnék lenni, 

amihez a nyelvtan nem létfontosságú, ugyanak-

kor azt gondolom, hogy bizonyos szinten a 

nyelvtannak az ismerete és elsajátítása szüksé-

ges. Gondoljunk csak egy hivatalos levél meg-

írására. Egyfajta műveltséget tükrözünk, mond-

juk egy állásinterjún, ha nem írjuk tele hibával a 

motivációs levelünket. 

– Fogsz tovább versenyezni? 

– Szeretem próbára tenni a tudásomat, tehát 

azt gondolom, hogy igen. 

– Mit tanácsolnál azoknak, akik most szeretné-

nek elindulni ezen a nyomvonalon? 

– A legutóbbi versennyel kapcsolatban: ennek a 

versenynek nagyon jó hangulata van, és senki 

nem azért megy, mert nyelvtanozni szeretne, 

hanem azért, hogy jól érezze magát. Annak 

ellenére, hogy tanárok is olvasni fogják ezt a 

lapot, tudni kell, hogy itt szombat este komoly 

bulizás szokott folyni. A legfontosabb, hogy 

nem szabad túlgörcsölni a dolgokat; ez a ver-

senyre és alapvetően az egész nyelvtanra vonat-

kozik. Nem kell feltétlenül minden szabályt 

bemagolni. Egyszerűen rá kell érezni, mert van 

benne logika, akármennyire is különös. Ha 

ráérez az ember, akkor könnyen fog menni. 

■(SZ. KÁLMÁN, K. MÁRK) 

  

Madarász Bence szóbeli felelete közben 
www.kossuth-saujhely.sulinet.hu 

http://www.kossuth-saujhely.sulinet.hu/
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Este a Centrál Színházban 
Ajánló „A kutya különös esete az 

éjszakában” című darabhoz 

November 14-én, pénteken ellátogattunk a 

Centrál Színházba, ahol „A kutya különös 

esete az éjszakában" című világhírű színda-

rabot és könyvadaptációt volt alkalmunk 

megnézni. Három kísérőtanárunk Bánky 

Judit, Solti Emese és Szabóné Moncz Éva 

volt. Az előadáson csaknem az egész osztály 

jelen volt. 

mű egy autista kamaszról, Christopherről 

szól; egészen pontosan arról, hogy hogyan 

válik detektívvé, és hogyan próbálja kinyomozni 

Wellington nevű kutyája gyilkosát, miközben 

apjával egyre többet veszekszik. A darab 

Christopher felnőtté válását, önállósodását mutat-

ja be, amiben olyan felnőttek próbálják végigkí-

sérni, akik nem értek meg időben, így aztán a 

színdarab végére megkésve lesznek kénytelenek 

elvállalni a saját életüket.  

A darab díszlete - még ha csak laikus szemmel 

is nézem-, nagyon jól sikerült. A hajtogatható 

háttérelemek és a hangulatos megvilágítás 

egészen egyedi látványvilágot adott a darabnak. 

Mivel a történéseket többnyire Christopher 

szemszögéből látjuk, a darab rámutat azokra a 

hibákra, amik a felnőtt korosztályt érintik, ugyan-

akkor megismerhetjük egy akadályokkal küzdő 

család életét. Épp ezért a felnőtt korosztálynak 

ajánlom a darabot, illetve azoknak a fiataloknak, 

akik sokszor nem értenek egyet szüleikkel, nem 

riadnak vissza a feszült hangulattól, és a szünet 

hiányától. ■(SZ. KÁLMÁN) 

Unzeitig Péter – történelem OKTV 
Unzeitig Péter, 11. osztályos tanuló továbbjutott az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyen

– Lehet tudni, hogy hányadik lettél? 

– Nem, mert ilyenkor még nem közölnek ilyet. 

Összesen 64.5 pontot értem el a 70-ből. Sokan azt 

mondták, hogy ezzel továbbjutottam. Elküldték a 

lapom, végül sikerrel jártam, úgyhogy most na-

gyon örülök. 

– Hogyan készültél az OKTV-re? 

– Több hetes köredzéssel, főként fekvő támasszal, 

felüléssel (mint a Rocky-ban, csak én történelmet 

tanultam közben).  

– A történelmet hogy tanultad közben?  

– Feltérdeltem két sziklára, begyújtották alattam a 

tüzet, és közben olvastam a történelmet. 

– Mi volt a versenyen?  

– A feladatok a középszintű tananyagból álltak, 

de nem voltak nehezek. Lényegében ugyanaz 

volt, mint a tavalyi kisérettségink, csak abban 

nem volt annyi anyagrész.  

– Mit javasolnál azoknak, akik később a történe-

lemmel szeretnének foglalkozni? 

– Történelem hétfőn, kedden, szerdán, csütörtö-

kön és pénteken. Ez egy életforma: este reggel 

csinálni kell. Be kell épülnie a hétköznapokba. 

■(H. LAURA) 
  

A 
Christopher és tanára 
www.centralszinhaz.hu 
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Szakmai nap 
Idén is sokan fogadták el meghívásunkat

►(folytatás az 1. oldalról) 

A megnyitó a korábbi évekhez 

hasonlóan a tornateremben volt. A 

konferansziék (Tüdős Attila és Menyhért 

Dorottya) felhívták a színpadra a 

meghívott vendégeket, majd feltettek 

nekik egy-egy kérdést. A megnyitón 

természetesen zenés produkció is volt: 

idén a Quimby „Ajjajjaj” című számát 

adta elő Levy Karin és Szerémi Rebeka.  

A megnyitó után elkezdődtek az 

előadások. A korábbi évekkel szemben 

idén csak belépőkártyával lehetett az 

előadásokra belépni, ami nagy 

előrelépést jelentett a szervezésben.  

■(SZ.KÁLMÁN) 

Dr. Szabó József János 
Előadásánmegismerhettük egy hadtörténész munkáját 

Szakmai napunkon Dr. Szabó József hadtörté-

nész is részt vett. Előadásán elmondta nekünk, 

hogyan lett katonából hivatásos hadtörténész. 

Sok érdekességet hallhattunk a Kárpát-

medencében élő népek szokásairól és az 1848 

utáni Magyarországról. 

r. Szabó József már fiatalon tudta, hogy 

tanító szeretne lenni. Tanulmányait mégis a 

Kossuth Lajos Katonai Főiskolán végezte, mivel 

családja anyagi helyzete nem engedte meg neki, 

hogy a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolára men-

jen. Miután a főiskolát elvégezte, hadnagyként az 

akkori jugoszláv határ mellé került egy éles ez-

redbe. A 90-es években a hadtörténelem tanszékre 

került, amihez nagyban hozzájárult katonai pálya-

futása.  

Hivatásos hadtörténészként kutatásokat végzett a 

Keleti-Kárpátokban, Kárpátalján, Észak Erdély 

területén és a Felvidéken, hogy felkutassa a 20. 

századi háborús események magyar vonatkozását. 

Kutatásai során feltárta a második világháború-

ban, a Keleti-Kárpátokban harcoló magyar királyi 

honvédség erődítményeit, amiből könyvet is írt 

(Az Árpád Vonal, 2002). ■ (SZ. KÁLMÁN) 

  

D 

Fotó: Tóth Balázs 

Fotó: Tóth Balázs 
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Szekeres Pál - vívó paralimpikon 
A szakmai napon többek közt Szekeres Pál vívó paralimpikon is elő-

adást tartott

A vívó paralimpikon, Szekeres Pál is részt vett 
a szakmai napunkon. Lehet, hogy kevesek 
számára ismerős a vívás, illetve a paralimpia, 
de Magyarországon ő az egyik legelismertebb 
paralimpikon. 

ívópályafutását nem a kerekes székben 

kezdte el. Akkoriban is sikeres vívó volt, és 

olimpiákon vett részt, de egy váratlan 

balszerencse megváltoztatta az életét. 

Autóbalesetet szenvedett, és úgy tűnt, soha többet 

nem élhet majd annak a célnak, amit kitűzött 

maga elé. Gyerekei és felesége mindenben 

támogatták. Ennek és saját akaratának 

köszönhetően megtehette azt, ami keveseknek 

adatik meg: visszatérhetett az élethez, a sporthoz. 

Ekkor kezdődött el pályafutása 

mozgáskorlátozott sportolóként.  

A kemény munka meghozta az eredményét. 

Mind paralimpikonként, mind olimpikonként 

szerzett érmet. A paralimpiai játékok alatt 

összesen három aranyérmet és három bronzérmet 

is nyert. 2008-ban, Pekingben nyerte meg az 

utolsó érmét, egy bronzérmet. Ebben az évben 

kinevezték szövetségi kapitánynak.  

Szekeres Pál a gyermekeinek köszönhetően 

megérti a mai fiatalok érzéseit és gondolatait. 

Saját mondásával búcsúzott: „A vívásnak három 

kiegészítő sportja van: a kártyázás, csajozás és 

piálás."■(H. LAURA) 

Kiss Gergő - vízilabdázó 
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó is elfogadta meghívásunkat

A kemény munka meghozza a 
gyümölcsét - erre az egyik 
legjobb példa Kiss Gergely, 
Magyarország legelismertebb 
vízilabdázója. Robosztus 
testalkata is mutatja, hogy 
egész élete során keményen 
edzett. 2 méter magas és 37 
éves. 

iss Gergely háromszoros 

olimpiai bajnok vízilab-

dázó és jogász. Élete során 

többet járt sportolni, mint 

tanulni, de a kettőt mindig 

össze tudta egyeztetni. Sosem 

volt kifogása a dolgozatokra, 

hogy: „Meccsem volt tegnap, 

ezért nem tudtam tanulni.". 

Mindig is ötös tanuló volt, 

mert tudta, hogy úgy lehet a 

legsikeresebb az életben, ha a 

sport mellett jó jegyeket sze-

rez. Mozivásznakon is láthat-

tuk, a Szabadság és szerelem 

című filmben, ami a Melbour-

ne-i olimpiát dolgozta fel. A 

mérkőzései előtt nincsen sem-

mi rituáléja, de azért minden 

alkalommal megeszik egy 

snickers-t. Mondhatjuk, hogy 

ez a 'kabalája'. A siker sok 

pénzt hozott neki, de pénzét 

nem kezdte el fejvesztve költe-

ni, hanem félretette. Csak 

később vett egy szép kocsit és 

házat, de még így sem szaladt 

el vele a ló. Életművét egy 

könyvben meg is írta, amelyet 

a szakmai napon dedikáltatni 

lehetett. Ezt rajongói nagy 

örömmel meg is tették. ■(H. L.) 

  

V 

K 

Szekeres Pál előadása a szakmai napon 
Fotó: Tóth Balázs 
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Ajánló – Harag (Fury) 
„A háború sosem végződik úgy, ahogy remélnénk”

A háború pokol, ezt mindenki tudja. 

Viszont ez a film az összes háborús klisét 

beletömi egy tankba és egy hatalmas 

filmet varázsol elénk. 

 sztori szerint lassan vége a II. 

világháborúnak, de a náci németek 

nem adják fel a harcot: minden megmaradt 

erejükkel - beleértve a besorozott tizenéves 

gyerekeket is - harcolnak a megszálló 

szövetséges csapatok ellen. Egy maréknyi 

amerikai életét követjük végig, akik egy 

Sherman tankban csoportosulnak. Egy 

rutinos összeszokott négyest alkottak, ám 

navigátorukat kilőtték, így egy újoncot 

kapnak. Az újoncuk eleinte egy naiv, 

háborúellenes, harcképzetlen senki, de egy 

hét alatt fiúból férfivá nő Wardaddy keze 

által. Végül az újonc megérti, miről is szól a 

háború valójában.  

Amit feldolgoz a film, azt jól dolgozza fel,

és van egy jó, kifejezetten érdekes üzenete a férfi lélekről. A 

a tankharcok izgalmasak és látványosak, a tank belső tere 

kicsit klausztrofóbb élménnyel gazdagítja a filmet. 

Azoknak szeretném a filmet ajánlani, akik szeretik a 

háborús filmeket és alapvetően ezt a témát. Rengeteg klisé 

van benne, de a film mégis tud valami olyat mutatni, amit 

más háborús filmekben még nem láthattunk.Bátran 

ajánlombárkinek.■ (K. MÁRK) 

Ajánló - Az éhezők viadala: A kiválasztott - 1. rész 
A híres történet utolsó részének első fele 

megjelenéskor 121 millió dollár bevételt 

hozott. A sikeres széria már nem csak 

könyvben, hanem filmben is megállja a 

helyét. 

történet szerint Katniss elérkezik a híres 13. 

körzetbe, ahol már a lázadók készen állnak, 

hogy felvegyék a harcot a Kapitóliummal. Vi-

szont - hogy a többi körzet is felvegye a harcot - 

kell egy ikon, akit követnek. Ő a Fecsegő Poszá-

ta: Katniss. Főhősünk helyzetét nehezíti, hogy 

Peetát és a többi bajnokot a Kapitólium elfogta, 

ezért mindent megtesz azért, hogy kiszabadítsa 

őket. Elsősorban azoknak ajánlom a filmet, akik 

olvasták a könyvet és/vagy látták az első két részt, 

mivel így a történet is sokkal jobban érthető.■(K. 

MÁRK)

  

A 

A 

www.imdb.com 

 

Photo by Giles Keyte - © 2014 CTMG, Inc. All Rights Reserved.  

www.imdb.com 
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HÁZI SZALONCUKOR 

www.aprosef.hu 

Egy edénybe beletesszük a 10 dkg vajat és ráöntjük 

a 4 dl tejszínt. Elkezdjük melegíteni, és amikor felol-

vadt a vaj, hozzáadjuk a 70 dkg cukrot. Folyamato-

san kevergetjük, és forrástól számítva 10-15 percig 

főzzük. Ezután még melegen, kanállal sütőpapírra 

adagoljuk. Kihűlés után olvasztott csokoládéval 

bevonhatjuk. Ha teljesen megszilárdult a csokoládé, 

szaloncukorpapírba csomagolhatjuk a cukorkákat. 

 

Tipp: a még meleg cukormasszát ízesíthetjük kevés 

darált dióval, mazsolával, esetleg őrölt vaníliával, 

fahéjjal vagy kókuszreszelékkel. 

HOZZÁVALÓK 1 KG ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

■ 70 dkg cukor, 

■ 10 dkg vaj, 

■ 4 dl tejszín, 

■ olvasztott csokoládé 

PUHA MÉZESKALÁCS HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE 

Először összekeverjük a száraz hozzávalókat, majd a 

folyékonyakat. Jól összegyúrjuk. Egy éjszakára a 

hűtőszekrénybe tesszük! Másnap a gyúródeszkán 

2mm vastagságúra nyújtjuk, majd a formákkal 

kiszaggatjuk, és a tetejükre tisztított mandulát vagy 

fél diót teszünk. 175 °C-ra előmelegített sütőben 7-

8 percig sütjük. 

■ 45 dkg liszt 

■ 25 dkg porcukor 

■ 1 cs. vaníliás cukor 

■ 15 dkg szobahőmérsékletű vaj 

■ 3db tojás 

■ 1 kávéskanál szódabikarbóna 

■ 1/2 cs. mézeskalács fűszerkeve-

rék vagy 2 kávéskanál fahéj 

SAJTOS RUDACSKÁK HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE 

A lisztet, a vajat, 1 db tojássárgáját és egy egész 

tojást, a tejfölben elkevert élesztőt a sóval jól ösz-

szegyúrjuk. Cipót formálunk belőle és egy órán át 

letakarva pihentetjük. Meglisztezett gyúródeszkán 

kb. 1 cm vastagságúra kinyújtjuk. Az egész tojást és 

a megmaradt tojásfehérjét felverjük, a tésztát 

megkenjük, megszórjuk reszelt sajttal, majd dere-

lyevágóval kb. 1 cm széles, 5 cm hosszú csíkokra 

vágjuk. A tésztát vajjal kikent sütőlemezre tesszük 

és előmelegített sütőben, 180-200 °C-on, 15-20 

percig sütjük. 

■ 20 dkg vaj, 

■ 70 dkg liszt, 

■ 3 db tojás, 

■ 1 pohár tejföl, 

■ 1 dkg élesztő, 

■ 10 dkg reszelt sajt, 

■ 1 dkg só 

 



12 ■ REJTVÉNY ■ Kempelen Hírmondó 

Nyereményjáték 
Ha szeretnél részt venni nyereményjátékunkon, küldd be a keresztrejtvény megfejtését a 

kempelenujsag@gmail.com címre! Az e-mailben tüntesd fel neved, osztályod és a keresztrejtvény 

kiemelt sorát! Azok között, akik helyesen oldották meg a rejtvényt, nyereményeket sorsolunk ki. 

A megfejtés beküldésének határideje: december 19. 

1Az újvilág amerikai Mikulásának egyik első portréja, „Merry Old Santa Claus” (Thomas Nast illuszt-

rációja Clement C. Moore verséhez a Harper’s Magazin számára, 1881) 

Megjegyzés 

A Mikulás egy  ered, amiben Szent Miklós december hatodikán aján-

dékokat osztogatott. 

A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM ISKOLAÚJSÁGA ■ FELELŐS SZERKESZTŐ: SZENTANNAI 

KÁLMÁN■ FELELŐS KIADÓ: BÉKEFI GÁBOR IGAZGATÓ■ SZERKESZTŐK: SZENTANNAI 

KÁLMÁN, KEMENDY MÁRK, HABUDA LAURA, FÜRSTAHL BENCE ■ MENTORÁLTA: SZABÓNÉ 

MONCZ ÉVA ■ ELÉRHETŐSÉG: kempelenujsag@gmail.com 

1 


