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Tartalom: 

-A kollégium január 
27-én rendezte meg 
a ,,Tiéd a színpad” cí-
mő estjét. Az est fellé-
pıi lázasan készültek a 
nagy eseményre. Elsı-
ként magyar néptáncot 
láthattunk, majd Miksz 
Éva elıadásában há-

rom népdalt hallhat-
tunk. Majd négy csi-
nos lányelıadásában 
diszkótáncot láthat-
tunk. Dudás Józsi éne-
kelt nekünk, majd iga-
zi szerelmes hangulat-
ba kerültünk Petı Gabi 
és partnerének tüzes 

rumbája után, de volt 
h a s t á n c b e m u t a t ó , 
Szöllösy István tanár 
úr is zenélt nekünk.  

Köszönjük az elıadók-
nak a fantasztikus pro-
dukciókat! 

Tiéd a színpad! 

2011. január-február 

- Történelembıl pedig Solti Barna 
10.pc-mg osztályos jutott tovább. Fel-
készítıje: Bakó Gergely tanár úr. 

- 2011. január 19-én Vácon kerül 
megrendezésre az Implom József he-
lyesírási verseny megyei fordulója, 
ahol két tanuló képviseli iskolánkat.  

-Lezárultak az Országos Szakiskolai 
Közismereti Tanulmányi Versenyek 
iskolai fordulói.   

- Informatikából Buzsák Norbert 9.mg 
osztályos tanuló jutott tovább a regio-
nális döntıbe. Felkészítıje: Pomozi 
Péter tanár úr.  

-A Kitaibel Pál Biológiai és Környe-
zetvédelmi Verseny megyei forduló-
ján 4 tanuló képviseli iskolánkat. 

- Leány foci csapatunk megyei I. he-
lyezést ért el a hétvégén rendezett 
focitornán. Edzıjük: Tóth Imre tanár 
úr. Gratulálunk! 

            Eddigi versenyeredményeinkEddigi versenyeredményeinkEddigi versenyeredményeinkEddigi versenyeredményeink    

Tiéd a színpad! 1 

Versenyeredményeink 1 

Farsang a kollégium-
ban 

2 

Recept: farsangi fánk 2 

Retro party 2 

Educatio kiállításon 
jártunk 

3 

Rejtvény, viccek 3 



 

Farsangi fánk Farsangi fánk Farsangi fánk Farsangi fánk –––– recept recept recept recept    

Farsang a kollégiumban Farsang a kollégiumban Farsang a kollégiumban Farsang a kollégiumban ———— képösszeállítás képösszeállítás képösszeállítás képösszeállítás    

pihentetjük. 4. Bıséges olajat forrósí-
tunk, a fánkokat középen kissé benyom-
juk, és kis adagokban kisütjük. Az elsı 
oldalukat lefedve kb. 3-4 percig, majd 
megfordítjuk ıket, és fedı nélkül továb-
bi 1-2 percig sütjük. 5. Papírkendıre 
szedjük, lecsepegtetjük az olajat, majd 
tálra rakjuk, és megszórjuk porcukorral. 
Lekvárral kínáljuk.                 F.I. 

Hozzávalók: 

• 50 dkg liszt, 

• 2 dl tej, 

• 4 dkg élesztı, 

• 5 dkg cukor, 

• 5 tojássárgája, 

• 6 dkg olvasztott vaj, 

• olaj a sütéshez, 

• porcukor a szóráshoz, 

• lekvár a kínáláshoz. 
Elkészítés: 

A lisztet mély tálba szitáljuk. A tej felét 
meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az 
élesztıt, beleszórjuk a cukrot, és kb. 15 
percig pihentetjük. 2. A liszt közepébe 
mélyedést nyomunk, beleöntjük az 
élesztıs tejet, hozzáadjuk a tojások sár-
gáját, a vajat, egy csipet sót, és még 
annyi tejet, hogy lágy tésztát kapjunk. 
Hólyagosra kikeverjük, letakarjuk, és 
meleg helyen kb. 30 percig kelesztjük (a 
tészta kétszeresére dagadjon!). 3. Liszte-
zett deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk a 
tésztát, és 5-6 cm átmérıjő szaggatóval 
vagy pohárral kiszaggatjuk. A maradék 
tésztát összegyúrjuk, újra kinyújtjuk, és 
szaggatjuk. A fánkokat kb. 20 percig 
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-A farsang idén is nagyon jó hangulat-
ban telt a kollégiumban, hiszen idén még 
több tanuló (sıt egész osztályok) öltöztek 
be a rendezvényre. Köszönjük kollégiumi 
nevelıinknek a segítségnyújtást és a ren-
delkezésünkre bocsátott képeket. 

Retro partyRetro partyRetro partyRetro party    

-Kollégiumi nevelıink színes progra-

mokkal gazdagítják ittlétünket, így 

retro partyt is szerveztek nekünk, 

mellyen az 1980-90-es évek zenéi 

csendültek fel. Külön öröm, hogy az 

eseményre sokan retro stílusú ru-

hákban érkeztek.  



Sudoku szabályok 

A Sudoku (szudoku, szúdoku) egy olyan négyzet, négyzetrács, mely 81 (9x9) 

mezıre van felbontva, kilenc vízszintes sorban és kilenc függıleges sorban. 

A 9 x 9 négyzetbıl álló nagy négyzetben kell elhelyezni a számokat 1-tıl 9-ig 

úgy, hogy egy adott sorban, oszlopban és a háromszor hármas kisebb 

négyzetekben mindegyik szám csupán egyszer forduljon elı. Segítségül - 

nehézségtıl függıen - bizonyos számokat elıre megadnak. Minden 

feladványnak egy darab megoldása van, ami logikus gondolkodással, 

találgatás nélkül. 

maga fejében létezik! 
- Akkor ezek szerint nincs semmi ba-
jom? 
- Azért ezt nem mondanám egy agy-
daganatról. 
 
Repülı 
A pilóta hátraszól a repülıgép utasai-
nak: 
- Van önök között olyan, aki hisz az 
imádság erejében? 
Az egyik utas felteszi a kezét. 
- Nagyszerő - mondja a pilóta. - Mert 
a gép irányíthatatlanná vált, és eggyel 
kevesebb ejtıernyınk van. 
 
Élmény a vásárlás 
A közelünkben nyílt egy új szuper-
market, ahol automata párásító rend-
szer üzemel, hogy az áru friss marad-
jon. Mielıtt a párásító bekapcsol, 
mennydörgés hallható, majd esı illatát 
lehet érezni. Amikor az ember a tejter-
mékekhez közeledik, tehénbıgést hall, 
és friss szénaillatot érez. Ha a tojásos 
polchoz megyek, tyúkok kotkodácso-

Öregedés 
Nos, el kell fogadnom, valóban 
megöregedtem. Nemrég, amikor 
épp jöttem ki a közértbıl, belebot-
lottam egy 17-18 körüli, csinos szı-
ke lányba. Tényleg dögös volt! És 
nekem mi jutott eszembe? 
Az, hogy vajon hogy nézhet ki az 
anyja. 
 
Teszt 
Kovács bánatos képpel üldögél a 
kocsmában, és a sokadik sörét issza. 
Odamegy hozzá Takács: 
- Mi a baj, cimbora? 
- Ma a munkahelyemen kitöltettek 
velünk egy tesztet, amibıl kiderül, 
hogy ki milyen feladatra a legalkal-
masabb. 
- És mi a baj ezzel? 
- Az derült ki, hogy én munkakerü-
lésre vagyok alkalmas. 
 
Betegség 
Orvos a betegnek: 
- Ez az egész betegségesdi csak a 

lása hallatszik, és tojásos sült szalon-
na illata terjeng. A zöldség részlegen 
vajas pattogatott kukorica illata száll. 
WC-papírt nem veszek ott soha töb-
bet! 
Különbség 
- Mi a különbség a kirúgás és a szakí-
tás között? 
-? 
- Az egyik végkielégítéshez, a másik 
önkielégítéshez vezet. 

Mindig legyen idıd nevetni…! 
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- Végzıseink idén is ellátogattak ja-
nuár 22-én az EDUATIO Nemzetkö-
zi Oktatási Kiállításra a budapesti 
Papp László Arénába. A kiállítás kü-
lönösen fontos az érettségizı diákok 
számára, hiszen egy idıben és egy 
helyen találkozhattunk valamennyi 
felsıoktatási intézmény képviselıi-
vel, érdeklıdhettünk a felvételi lehe-
tıségekrıl, az egyes intézmények 
szakjairól és képzési rendszerérıl, a 
tanulmányi és szociális juttatásokról,  
valamint a kollégiumi elhelyezések-
rıl is. Egyetemistáktól, fıiskolásoktól 
kaptunk választ feltett kérdéseinkre. 
Hiszen közeleg a jelentkezési lapok 
leadásának határideje. 
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Az iskolaújságot szerkesztették:  

Gregus Mária és Faragó 

Ildikó 11.c, Bedı László 

11.pc, Németh Zsófia 10. pc 

osztályos tanulók, és Gom-
bai Bernadett tanárnı.  

A képeket készítette: Szabó Károly és 
Dencs János tanár úr.  


