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VALAMI MINDIG TÖRTÉNIK

… a Váciban

VERÉBAVATÓ-HÉT
Az első napon nagyon izgultam, hogy vajon
milyen lesz az új iskola, és milyenek lesznek az új
osztálytársaim.
A VERÉB - héten a nagyok olyan feladatokat
találtak ki nekünk, amivel jól összerázódhat az
osztály, és még jobban megismerhetjük egymást.
Tartottam a feladatoktól, de visszagondolva, jól
éreztem magam a játékok során. Az egész hetes
tojásfelügyelet volt a kedvencem. A meghatározott
ruhadarabokat annyira meguntam, hogy soha többé
nem fogom őket hordani. Sokat nevettem a héten, de
a péntek volt a csúcspont.
Most már csak mosolygok a koktélon is.

Paronai Anna Luca 9. Ny

Veréb – létünk első hetében otthonkában, melegítőben és
gumicsizmában vagy papucsban kellett iskolába mennünk, a
könyveinket pedig iskolatáska helyett bőröndben vihettük. Minden
nap második szünetében vicces feladataink voltak, és párokban
vigyáznunk kellett egy tojásra. Hétfőn egymás kezét fogva bújtunk át
egy hulahopp karikán, kedden bekötötték a szemünket,
sminkeszközöket adtak a kezünkbe, és így kellett gyönyörű kinézetet varázsolni a párunknak.
Volt, akinek az egész arca barna vagy lila lett, de akadt olyan is, akire alig jutott festék. A
szerdai napon egy felmosóval roptuk a táncot. Csütörtökön törpejárásban megkerültük a
szökőkutat, aki pedig csalt vagy nem táncolt szerdán, annak mustárral kellett fogat mosnia.
Pénteken sok dolgunk volt. A fiúk focival, a lányok tűzharccal kezdték a napot. Ezután a másik
osztállyal különféle ügyességi feladatokban vettünk részt. A két osztálynak külön is megvolt a
„szivatás”. Három feladat volt, amire név szerint kihívtak minket: almát halászni vízből,
bekötött szemmel botorkálni és tejszínhabbal a szájban énekelni. A nap végén előadtuk a
táncunkat, elmondtuk az esküt és megittuk a Váci koktélt. Nem lesz a kedvenc italunk.
Jól éreztem magam a héten, maradandó emlék lesz.
Bodnár Eszter 9. Ny

Nehéz volt elválni az általános iskolától, a
megszokott tanároktól, diáktársaktól. Elballagtunk,
és új környezetbe kerültünk, új emberek
társaságába. Izgatottan várom, hogy milyenek
lesznek az elkövetkezendő évek az új iskolában.
Az első héten a végzősök avatták fel az
újonnan érkezőket, ahogy azt szokták. Nagyon
izgalmas és mókás feladatokban részesülhettünk a
hét minden napján. A 3. óra utáni szünetekben
kaptuk a feladatot. A kötelező ruhaviselet pizsama
volt, zokni papuccsal és valamilyen babakiegészítő
a ruha mellé. Az első napon egy bemelegítő megmozgatós feladat volt: tűz, víz, repülő.
Jutalomként fokhagymakrémes kekszet kaptunk. A második napon törpe járásban kellett
felmenni a második emeletre. A harmadik napon egy általuk kiválasztott dalt kellett énekelni
kórusban, a negyediken a 12. osztály tanulóiról mindenkinek jutott 1-1 kérdés, és ha nem jó
volt a válasz, vízzel locsoltak le. Az utolsó nap nagyon eseménydús volt, reggel 7:50-től 12
óráig feladatok ezrei zúdultak ránk. Bemelegítésként sorverseny volt, például összekötött lábbal
kellett végigmenni a pályán, kanálban végigvinni a tojást. Aztán felosztották az osztályt, és
külön-külön feladatokat kaptunk. Például tejszínhabbal a szánkban nyelvtörőket mondani a
másiknak, különböző szövegrészleteket egy megadott hangulatban felolvasni. A nap vége felé
újabb kérdések jöttek, melyek egy része a tanárokra vonatkozott, a feladat másik része pedig
zenefelismerés volt. Majd a 12. osztály által kiválasztottaknak nutellát kellett enni pelenkából,
a fiúk pedig piros arannyal mostak fogat. Később előadtuk a 12. osztálynak készített táncunkat,
letettük az esküt, és ittunk a Váci koktélból, ami borzalmas volt, de ez kellett ahhoz, hogy igazi
vácisokká avassanak minket.
Vicces hét volt, melynek voltak kellemetlen pillanatai is, de összességében élveztem.
Berencsi Panka 9.A

Eljött ez a nap is. …s mintha ma lett volna, amikor
minket avattak.
Most rajtunk volt a sor, hogy kitaláljuk, mi legyen,
amire négy év múlva is úgy emlékeznek majd a kicsik, mint
mi. Jó volt látni, hogy milyen élvezettel és lendülettel
végezték el a feladványokat. Egy hétig minden napra jutott
valami játékos feladat, amit meg kellett nekik oldani. Nekem
a pénteki nap volt a legemlékezetesebb. Ekkor csoportos
tevékenységek voltak. Ellenőriztem a feladatok megoldását,
miközben én is jól szórakoztam. Legjobban a végét vártam, mert ekkor került sor az osztályok
táncának bemutatására. Nagyon ügyesen imitálták, amit kértünk.
Az egész verébavató - hetet vidáman, elégedetten éltem meg.
Mészáros Blanka 12. A

Tisztán emlékszünk, amikor egy szép őszi pénteken
pirosarannyal mostunk fogat, lisztben kerestük a
gumicukrot, ismételtük „a nagyok” után az esküt, és
büszkén húztuk le a Váci- koktélt, mint akinek ez meg se
kottyan. Azóta mindig ott volt a fejünkben: Mikor jövünk
végre mi?
És idén mi jöttünk. Leírhatatlan élmény végzősként
az, hogy visszaidézhetjük elsős kis veréb-emlékeinket, a
kirepülés előtt alig egy évvel, csak most épp a feladatok
másik oldalán. Szuper volt megszervezni, de még
szuperebb volt látni, mennyire lelkesek voltak a kis
verebeink.
Együttműködő,
lelkes
kilencedikesekkel
a
„szivatás” hamar átalakul közös bulivá, amit mindenki
mókás játékként él meg: mert ha a végzős tudja, hogy nem
a kínzás most a feladata, a veréb pedig tudja, hogy ma egy
kicsit saját magán kell nevetnie, mindenki jól érezheti
magát ezen a majdan évekig felemlegetett szép őszi napon.
Ferenczi Ákos 12.B

A VÁCI - ESKÜ
Drága végzőseink, kiket úgy imádunk,
Hozzátok hű szívvel sóhajtunk, kiáltunk!
Vácis verébként felelősségteljesen fogadom,
E fantasztikus fogadalmat büszkén betartom.
Törvény számunkra minden egyes pontja,
A Váci átka szálljon arra, ki elrontja.
Hogyha eme eskü ellen kifogásom akad,
Mint egy jó verébnek, számon lakat marad.
Esküszöm, míg a Váci padjait koptatom,
Bölcs szavaitok szemem előtt tartom.
Büfé előtt állva lelkesen kiáltom:
Itt a kávéd, főnök! Ma reggel én állom.
Messzi emlék lesz nektek a sorbanállás,
Fáradt vállatokra ráfér egy jó masszázs!
Nehéz táskátokat akasztjuk vállunkra,
Kérnetek kell csupán, parancs az számunkra.
Példátok lebegjen évekig szemünk előtt,
Bár lehetnék én is ilyen szuper felnőtt!
Nektek köszönhetjük sulink sok programját,
Buzgón őrizzük majd ennek hagyományát.
Ott lesz minden tudás okos kis fejemben,
De azért puska is lapulhat zsebemben.
Ha felelés közben egy szót sem tudok,
Felnézek az égre: Segítsetek, nagyok!
Elmés tanácsaitokat mind szívünkbe zárjuk,
S látogatásaitokat könnyes szemmel várjuk!
Írták: a végzősök,
elmondta: Ferenczi Ákos 12.B

SPORTOLTUNK...

SPORTNAP volt 2022.október 14-én.
...mert a vácisok sportolni is szeretnek!

Nincs kecmec

… a döntés itt van a sarkunkban!

A szalagavató a középiskolás diákévek nagyon várt eseménye. Milyen érzések, élmények
kötődnek
az
ideihez?
Erről
beszélt
nekünk
néhány
végzős
vácis.
Kb. 3-4 hónap volt a felkészülési idő. A Mamma
Mia-t táncoltuk, építettük fel hétről hétre. 2-3 hét
volt, mire egy tánc elkészült, rengeteg óránk
elmaradt (művészetek, tesi, életvitel), az utolsó
héten pedig már egyáltalán nem voltak óráink a
főpróbák miatt. A betanulás attól függött, hogy
mennyire lógósak az emberek. A fiúknak nagyon
nehezen ment, voltak 3-4-en, akiknek viszont
nagyon könnyedén és jól. A ruhát komplikált volt
beszerezni a lányoknak, és nagyon sokba is került.
Izgultunk eléggé, de jó élmény volt! Az afterparty
is jól sikerült, mára viszont nem igazán számít,
hiszen átkerült a hangsúly az érettségire.
Nyírő Fanni 12.A

12.A osztály

Izgalmat éreztem és vártam, hogy eljöjjön, mert nagy fordulópont az ember életében ez az
esemény. Volt sok nevetés meg veszekedés, és sokkal közelebb került egymáshoz az osztály a
felkészülési időszakban. A tánc nem volt nehéz, szerencsére jó tanárunk volt (Köszönjük Andi
néninek!). Mulatóst táncoltunk, ami illik hozzánk, meg persze a klasszikus bécsi keringőt.
Balogh Janka 12.B
Igazából nem nagyon izgultunk, mert sokat
gyakoroltuk a táncot. Vártuk, hogy végre
elkezdődjön a műsor, hogy szerepelhessünk és
megmutathassuk,
milyen
jól
táncolunk.
Az elején nem igazán egyeztünk, mert volt olyan, aki
sose ért rá próbára jönni, de persze ez idővel
megoldódott, és kialakult a teljes létszám. A
próbákon nagyon jól éreztük magunkat, jó
hangulatban teltek, és egyáltalán nem bántuk, hogy
tovább kell suliban lennünk, mint ahogy végeztünk
12.B osztály
volna. Most – miután a szalagtűző „megvolt” - néha
visszasírjuk azokat a napokat, amikor próbára
mentünk. Szívesen járnánk még táncikálni. A keringőnél kicsit jobban kellett koncentrálnunk,
mivel előtte nem táncoltunk ilyet. Az osztálytáncun olyan tánc volt, amivel tudtunk azonosulni,
ugyanis a legtöbben imádunk bulizni, szórakozni. Egy mulatós mixre roptuk. Alig kellett
tanulni, mert zsigerből jött. A végén még improvizáltunk is. Nagyon jó hangulat volt a próbákon
és „élesben”, a színpadon is.
Gulyás Evelin 12.B
Az interjút készítették: Benicsák Laura Lívia és Körei Eszter Mária 9. A

PÁLYAVÁLASZTÁSI DÉLUTÁN
Van, aki azért megy gimnáziumba, hogy a négy- vagy ötéves tanulmányi időszak alatt
szorgalmas, kitartó munkával közelebb kerüljön a céljához. Ők, akiknek sikerült már egészen
korán eldönteniük, hogy mik szeretnének lenni, szerencsésebbeknek mondhatók. De nem kell
kétségbe esni akkor sem, ha kilencedikben, esetleg még tizedik osztály végén sincs elképzelés a
„Hogyan tovább?”-ról. A jó tanulmányi eredmény viszont mindenképp kell ahhoz, hogy több
kapu álljon majd nyitva. Leginkább azoknak a 11. és 12. évfolyamos vácis diákoknak nyújtott
segítséget a pályaválasztási délután (2022. november 18-án, pénteken), akiknek közeleg a
felsőfokú oktatási intézménybe való jelentkezés határideje.
Az idei évben Maczkó Viktória, Balogh Vivien, Tóth Bence, Aranyi Ádám, Aranyi
Anna, Szente-Varga Dániel, Szögi Roland, Virág Alexandra, Pucsok Sándor és Losonczi
Gábor volt vácis diákok érkeztek immár meghívott előadóként alma materükbe.
A megvalósítók (Orosiné Dér Erika, Csillag Emese, segítőként Vigné Rőczei Éva) közül
a főszervezőt kérdeztem arról, milyen szempontok alapján történt az előadók kiválasztása,
hogyan sikerült a kapcsolatot felvenni velük, illetve mennyire érzi sikeresnek a rendezvényt.
-Először a 11. és 12. évfolyamos tanítványainkkal beszélgettünk arról, milyen szakok
iránt érdeklődnek leginkább. Majd a facebook-on felkutattuk azokat a volt diákjainkat,
akik az érintett szakokon tanultak vagy tanulnak. Szempont volt, hogy legalább másfél
– két év tapasztalattal rendelkezzenek. Kb. 25-en kerültek fel a listánkra.
Mindegyikőjük válaszolt, s nagyon örültek a felkérésnek, de többen – iskolai
elfoglaltságuk miatt – nem tudtak eljönni. A kb. kettő – háromórásra tervezett
programhoz a tíz főt gondoltuk ideálisnak. Úgy érzem, jól sikerült a szervezés. –
nyilatkozta Orosiné Dér Erika tanárnő.
A továbbiakban néhány résztvevő diáknak tettem fel a kérdéseimet.
A válaszadók: Virág Nándor Ferenc V.N. (11.A); Mészáros Martin M.M. (11.A);
Szántó Réka SZ.R. (11.A); Szabó Levente SZ.L. (11.A);
Maczkó Melina Melina 12.A); Bálint László B.L. (12.A)
- Miért szántál a szabadidődből a programra?
V.N
- Érdekelt az a volt diák, aki építészmérnök lett.
M.M - Láttam, hogy szó lesz a pénzügy és számvitel szakirányról.
SZ.R. - A jog áll az érdeklődésem középpontjában. Arról szerettem volna elsősorban hallani.
SZ.L - Az egyetemi életre, az elvárásokra voltam kíváncsi.
Melina - Tájékozódni szerettem volna a jövőmmel kapcsolatban. Szívesen hallgattam a volt
iskolatársaim véleményét, és tudni szerettem volna,, hogy mennyire változott meg az
életük.
B.L.
- Mivel nem nagyon tudom még, hogy mi legyek, nyitott voltam mindenre, ami a reál
tárgyakhoz kapcsolódik.
- Gazdagodtál- e új ismeretekkel?
V:N
- Megtudtam, hogy milyen tantárgyakat kell alaposabban tanulnom.
M.M. - Hallottam a pontszámokról, az elvárásokról.
Sz.R.. - Igen, gazdagodtam. Megtudtam, milyen tantárgyak kellenek különösen. Nekem a
történelem és az angol nyelv szükséges majd emelt szinten.
Sz.L. - Túlzottan sok új információt nem kaptam, de nem bántam meg, hogy elmentem.
Melina -Majdnem minden évben részt vettem, de jó, hogy felelevenedtek az eddigi
ismereteim. Plusz motivációt adott. Egyre jobban várom az egyetemet.

B.L

- Igen, mindenképp. Nagyobb lett a rálátásom bizonyos szakmákra. Tudom, mire kell
jobban koncentrálni, miből kell emeltezni.

- Segített-e a döntésed meghozatalában?
V.N.
- Láttam, hogy mit lehet elérni. Még jobban felkeltette az érdeklődésemet.
Jó az is, hogy Gábor elhozta a projekt munkáit.
M.M. - Megerősített az elképzelésemben.
Sz.R. -E nélkül a program nélkül is ezt (a jogot) választanám, most még határozottabb
lettem.Az ismeretség előny. Vannak jogász ismerőseim, de nem a szűk családomban.
Sz.L. - Megerősödött az elképzelés bennem, hogy szeretném bővíteni és mélyíteni is az
ismereteimet informatikából.
Melina - Régóta tudom, hogy hová szeretnék menni. Az egyetlen kérdés, ami felmerült
bennem: menjek-e a kétéves technikum képzésre az egyetem előtt.
B.L.
- Még most sem tudom pontosan, hogy milyen szakra fogok jelentkezni, de van, ami
jobban érdekel most, mint előtte.
- Hová szeretnél menni? Hol fogsz továbbtanulni? „Mi leszel, ha nagy leszel?
V.N.
- Valószínűleg a Debreceni Egyetem marad a kitűzött célom. Építészmérnök leszek.
M.M. - Budapesten a Corvinuson vagy az ELTE-n szeretnék tanulni pénzügy és számvitel
vagy gazdálkodás és menedzsment szakon.
Sz.R. - Az elsődleges cél a budapesti ELTE. A B terv a Debreceni Egyetem, a C terv pedig
a Miskolci Egyetem. A Jogtudományi Kar jogász szakát elvégezve ügyvéd szeretnék
lenni.
Sz.L. Az ELTE Informatika Karán tavaly 428 pont volt a ponthatár. Ha most „belevágok”,
meg tudom csinálni. Ott a helyem!
Melina A Debreceni Egyetem Műszaki Karára fogok jelentkezni építészmérnök szakra.
Később a mester fokozatot is szeretném elérni, a Budapesti Műszaki Egyetemen.
B.L.
Egyelőre a Debreceni Egyetemre, Informatika Karra, programtervező vagy gazdasági
informatikus szakra szeretnék jelentkezni.
A vendégek között voltak, akik kettős, sőt hármas szerepkörben vettek részt. Az ő véleményükre
is kíváncsi voltam.
-

A pedagógus szerepkör mellett kettős szülőszerepben is
voltam. Viki lányommal együtt én is megéltem az izgalmat, hiszen
picit ki kellett mozdulnia a komfortzónájából. A másik lányom
végzős. Hálás vagyok, hogy van ilyen lehetőség iskolánkban.
Büszkén láttam, hogy olyan fiatalokat nevelünk, akik megállják a
helyüket az életben. – nyilatkozta Dr. Bur Beáta igazgatóhelyettes.

-

Szülőként izgultam, hogy hogyan szerepelnek a gyerekeim.
Büszke vagyok rájuk. Jó dolognak tartom, hogy az érintettek beszélnek az adott szakokról. Sok
információ elhangzott, tartalmas délután volt.– nyilatkozta Aranyiné Nyitrai Anita tanárnő.
A körinterjút készítette: BLÁ

Segítség, diák vagyok ...Mennyi testvérpár!!!
TESÓK A VÁCIBAN

A nagyok és a kicsik

















Nyírő Fanni 12.A és Anna 9.A
Kiss Marcell 12.A és Bercel 9.Ny
Reszkető Lili 10.B és Gergő 9.Ny
Fekete Tibor 10.B és Jázmin 9.Ny
Soltész Dorka 12.A és Laura 9.Ny
Nyáguly Teodóra Anna 12.A és Vince Antal 10.B
Pethe László Dominik 10.A és Bence Boldizsár 9.A
Aranyos Marcell 9.A és Lilla Málna 9.Ny
Berencsi Bence 12.B és Evelin Anna 9.A
Gábor Zalán Zsombor 12.A és Zétény Zsombor 10.B
Nagy István Benjámin 12.B és Márk 10.A
Dankó Richárd Attila 10.A és Roland 10.B
Losonczi Zsanett 12.A és Hédi 10.B
Mátyási Péter András 12.B és Tünde Panna 9. Ny
Szabó Martin István 12.B és Míra 12.B
Gulyás Evelin 12.A és Janka 9.A

….ÉS AZ IKREK
 Erdődi Enikő és Eszter 9.Ny
 Czifra Ádám és Levente 10.A
 Vereczkei Anett és Petra 10.A

Csak neked írom

Ősz

Új most a táj, egészen más,
Most rideg kórus zeng hajnalt,
Most az összes levél sárgás,
Nem lát már senki sem nappalt.

Megállni látszik az idő,
Ám éppen most szalad messze;
Hiányzik mi régi, dicső,
Szélben rugdosódsz elveszve.

Megállt az idő. Nem mozdul,
Nem mozdulhat, míg te itt vagy,
S csak hajtod hajthatatlanul
Reménytelt hamis igazad

Korhadt koszorú a fején,
Barnán száll a kopott palást,
Hirhedt neve Ősz, arca vén,
Hűvös hanggal hervaszt hajtást.

Hátranézel, hosszú az út,
Túl hosszú már visszamenni;
Elől pedig végtelen kút,
Vár, készen áll eltemetni.

Kár talán már körülnézni,
Egyedül vagy – nincs fény,
angyal,
Riadt lelked még nem érti;
Ősz az úr, s halál a hajnal.

Csiripelés lassan elhal,
Nevetést sírás váltja fel,
Érzi minden úszkáló hal,
S csibe is, ki éppen most kel.

Ferenczi Ákos (12.B) verse

Tanársztori

„Ilyennek még nem láttam!;Élmény volt vele az óra!”Nem mindennapi történetek tanárainkról.
Írások a Váci krémjeitől és rémeitől
(A kategorizálást az érintettek elfogadták).

A legutóbbi - számomra - vicces élményre egy biológiaórán került sor. Éppen az emberi
csontvázat tanultuk, és amikor a kézcsontokhoz értünk, tanár úr feltett pár kérdést. Először azt kérdezte,
mi a különbség a hüvelykujj és a mutatóujj között csonttani szempontból. Ezt egyszerűen
megválaszoltuk: a hüvelykujj kevesebb porccal rendelkezik. A következő kérdés már nem volt
egyszerű:
- Mi a különbség a mutató- és a kisujj között?
A tankönyvben lévő ábrán kerestük, mi lehet a válasz, de nem találtunk semmit. Összezavarodva
próbáltunk tippelni. Mindenre nemleges választ kaptunk, így még jobban elbizonytalanodtunk. Ezek
után percekig ültünk néma csendben, mi sem próbálkoztunk tovább, és tanár úr sem szólalt meg.
-…Nos, hát láttok valami különbséget a két ujj között? - kérdezte.
Habozó “nem”-eket lehetett hallani a terem egy-egy pontjáról.
- Akkor nincs köztük különbség. - jött a válasz tanár úrtól, mi pedig hitetlenkedve, a vigyorunkat elrejtve
bámultunk egymásra.
Sok vácis diák ismerhet magára, ha azt mondom, hogy Bényei András tanár úr első órájára
rettegve ült be. Sosem volt erősségem a kémia tantárgy, így bennem is megvolt az alapfélelem. Ezt csak
fokozta az, hogy Bényei tanár urat a felsőbb évesek olyan szavakkal jellemeztek, mint „A” szigorú és
„A” félelmetes.
A mai napig emlékszem, ahogyan az osztályom mérgezett egér módjára járkált fel-alá a terem előtt
arról panaszkodva, hogy mennyire félnek már csak bemenni is az órájára. Végül - elfoglalva helyeinket
a teremben - nyomasztó csönd telepedett ránk. Mikor az utolsó tanuló is leült, körbenéztem az
osztályban. Soha nem láttam még magunkat ilyen csöndben lenni! Azóta sem volt példa az 5 év alatt
ilyen hangtalanságra.
…aztán szép lassan kiismertük (!!!???) tanár urat, és egyértelművé vált a tény, hogy a fentebb említett
jelzők alaptalanok. Bényei tanár úr ugyan elvárja a fegyelmet és azt, hogy figyeljünk az óráin, de ha
ezeknek az elvárásoknak megfelelünk, nem akadhat össze a bajszunk vele. Mostanság is sokan tartanak
tőle, de az órákat cinikus stílusa és szarkasztikus viccei mindig „feldobják”.
Bényei András tanár úr nemcsak humoros, de nagyon törődő is. Tantermen kívül is sokszor dicséri
tanítványait: ha iskolai műsorban szerepelnek, ha versenyeken vesznek részt és eredményt érnek el,
vagy – alkalom adtán - a szalagtűző ünnepséghez is örömmel gratulál. Ha ritkán is láthatjuk ezt az arcát,
a szívünk mélyén mind tudjuk, hogy szereti a diákjait, és szeret tanítani is, és hálásak lehetünk, hogy
tanárunknak tudhatjuk.
Rácz Andi „krém”(12.A) írása
Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy melyik volt az osztályunk kedvenc/legviccesebb
pillanata a közelmúltból. Eszembe jutott egy jó élmény.
A hét közepén történt egy szerdai napon. Irodalomórára Balassi Bálint Egy katonaének című verséből
kellett megtanulni 3 versszakot. Bényeiné Tanárnő számon is kérte a verset, ahogy ígérte. Az egyik
osztálytársamra került a sor, aki összekevert egy szót, és az “Ó, végbelieknek” helyett “Ó,
végbeleinknek” hangzott el. Az egész osztály elkezdett nevetni, még Tanárnő is. Alig tudtuk
abbahagyni. Tanárnő azt mondta, hogy be fog vezetni egy füzetet, amiben az ilyenféle
megjegyzéseket/félremondásokat fogja írni.
Ez az ötlet egyébként nagyon tetszett nekünk. Szerintem az egész osztály egyetért abban, hogy ez az
egyik legviccesebb tanórai közös élményünk.
Szoboszlai Fruzsina „rém”(10.A) írása

jókat ennék
Receptek Körei Eszter (9.A) ajánlásával
SZILVÁS PISKÓTA
Hozzávalók:
25 dkg margarin
25 dkg cukor
4 db tojás
1 csomag sütőpor
25 dkg liszt
30 dkg szilva
2 teáskanál fahéj
A tepsi kikenéséhez: vaj, liszt
Elkészítés:
A puha margarint és a cukrot összedolgozzuk, a tojásokat egyenként hozzáadjuk. A sütőport
és a lisztet elkeverjük, majd a tojásos keverékhez adjuk.
Vajjal kikent, kilisztezett, az alján sütőpapíros tepsibe öntjük, rárakjuk a felezett, kimagozott
szilvát, és megszórjuk kristálycukor és fahéj keverékével. 180 fokon, kb. 50-60 percig sütjük.
Tűpróba szükséges!
Jó sütögetést, jó étvágyat hozzá!

FÜSTÖLT SAJTOS CSIGA
Hozzávalók:
1 csomag levelestészta
15 dkg vaj
só
10 dkg füstölt sajt
Elkészítés:
A leveles tésztát kinyújtjuk, amennyire csak tudjuk. A vajat habosra keverjük, megsózzuk, és
hozzáadjuk a lereszelt sajtot.
A krémet rákenjük a kinyújtott tésztára, majd hosszában mindkét oldalánál tekerni kezdjük. A
közepénél elvágjuk, a két rudat tálcára tesszük, és néhány óráig vagy egy egész éjszakát
pihentetjük. Egy éles késsel vékony karikákra szeljük.
A csigákat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és 200 fokon kb. 10 perc alatt készre sütjük.
Isteni finom!
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