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-2010. december 3-án 
került megrendezésre 
iskolánk tornatermében a 
végzıs diákok szalagtő-
zıje, amelyen szebbnél 
szebb táncokkal kápráz-
tattak el bennünket a 12. 
és 13. osztályos tanulók.  
Végzıs osztályaink: 
13.a nyelvi tagozat 
(osztályfınök: Harcziné 
Kmetty Enikı igazgató-

helyettes) 12.b környe-
zetvédelmi tagozat (of.: 
Bátor Mária), 12.c élel-
miszeripari szakmacso-
port (of.: Lebbenszki 
Józsefné) 12. d gépészet 
szakmacsoport (of.: 
Szendrey István ), 12.f 
dolgozók szakközépis-
kolája, nappali tagozat 
(of.: Velkey István). 
2/12.z-t zöldségtermesz-

tı-tartósítóipari szakma-
csoport (of.: Horváth 
Jánosné), 3/13.pc-dk 
pék-cukrász, dísznö-
vénykertész szakmacso-
port (of.: Hatvani Ervin).   
A szalagok feltőzése 
után bécsi keringıt, 
majd angol keringıt tán-
coltak végzıseink, mely 
az idei évben is felejthe-
tetlenre  sikerült. 
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hatók színezett változatok is. 
Elsı lépésként szerezzük be a kel-
lékeket. Majd válasszunk egy  
szép ívő, formájú üvegpoharat,  
a gyertyazselé felmelegítéséhez  
egy nagyobb fızıedényt, és egy 
kisebb, magas falú nyeles edényt. 
A kevergetéshez használhatunk 
f á b ó l  k é s z ü l t  f a k a n a l a t . 
A nagyobb edényt töltsük meg kb. 
harmadáig vízzel és kezdjük mele-
gíteni. A gyertyazselét helyezzük a 
kisebb edénybe, ezt pedig tegyük 
az elımelegített vízfürdıbe. 
A felolvadt anyaghoz adhatunk 
színezıport is, melyet hobbybol-
tokban tudunk beszerezni. 
Melegítés és kevergetés közben 
vigyázzunk, hogy vízcseppek, 
vagy gız ne jusson a zselébe, mert 
opálossá, esetleg használhatatlan-
n á  v á l i k  a z  a n y a g . 
Nagy kérdés: legyen-e buborék 
majd a kész gyertyánkban, vagy 
szebb lesz nélküle.  
Van, amikor a kompozíció megkí-

vánja, van amikor szebb nélküle is 
Melegítés közben keletkeznek bu-
borékok, melyeket teljesen eltün-
tetni nem lehet.  
Tartsuk az üvegpoharunkat forró 
vízben, majd ebbe öntsük bele a 
masszát, és hagyjuk kihőlni. 
A kanócot többféleképpen rögzít-
hetjük. Az egyik módja, hogy 
megpróbáljuk az aljára helyezett 
díszekkel kitámasztani.  
A másik, hogy egy hurkapálcához 
rögzítjük, amit keresztbe helye-
zünk a pohár tetején és errıl lógat-
juk a zselébe.  
A díszeket helyezhetjük a pohár 
aljára, falára, de az anyag derme-
dése közben is tehetünk az üvegbe. 
Hagyjuk pár óráig dermedni.  
Az így elké-
szített aján-
dékkal még 
szebbé tehet-
jük a kará-
csonyt! 

-GM 

-  Karácsony közeledtével egyre 
inkább igaz az a mondás, 
hogy ,,Jobb adni, mint kapni.”. 
Sokak szerint a saját  kezőleg ké-
szített ajándéknál nincs szebb. 
Cikkünkben ötleteket szeretnénk 
adni a kedves olvasónak, milyen, 
otthon készített meglepetéssel te-
hetné szebbé a karácsonyt, például 
zselégyertyával vagy szalvétatech-
nikával készített képpel. 
Kellékek:  

 gyertyazselé 
 gyertyaszínezı por,  
 üvegpohár, 
 kanóc, 
 díszek (kagyló, gyöngy, 
 selyemvirág, díszes kövek, 
 gémkapocs stb.) 
 olvasztó edények. 
 
A gyertyazselé alapanyaga színte-
len, zselészerő gyantaféleség, ami 
melegítésre folyékonnyá válik. 
Speciális színezı porokkal többfé-
le árnyalatot érhetünk el, de kap-

- December 8-án nálunk is járt 
a Mikulás, és két krampusza. 
Iskolánk valamennyi dolgozójá-
nak gyermekéhez érkezett a fe-
hér szakállú, aki édességekkel 
megrakodva érkezett iskolánk 
aulájába. A kicsik nagy öröm-
mel fogadták a Télapót, sıt ver-
sikékkel is kedveskednek neki. 
Képünkön a Mikulás megérke-
zése krampuszaival, és a kicsik 
éneklése látható.  

Nálunk járt a 
Mikulás! 
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-Iskolai szakkör keretében  
többször készítettünk asztaldí-
szeket, ceruzatartókat, pénztár-
cákat, gyöngysorokat. Kará-
csony közeledtével falra akaszt-
ható képeket is csináltunk szal-
vétatechnikával, melyhez elı-
ször gipszbıl sablonformákba 
öntöttük ki a kép keretét és  há-
tulját.  Majd ki-, és szétválasz-
tottuk a többrétegő szalvétát, 
melyet a megszáradt agyagfor-
mára ragasztottunk. Ehhez elı-
ször a díszítendı felületet 
(gipszet)  ecsettel vékonyan be-
kentük decoupage ragasztóval.  

Kreatív ötlet karácsonyra 

Saját kezőleg készített ajándék: zselégyertya 

Erre tettük óvatosan a kivágott 
szalvétamotívumot, melynek  
simítását a kép közepétıl a szé-
lek felé haladva végeztük. 
Majd hagytuk megszáradni a 
remekmőveket. Száradás után 
még egyszer átkentük a felüle-
tet szalvétaragasztóval, hogy 
simább és szebb felülető képet 
kapjunk. 

 

Száradnak a 

gipszformák 

Mézeskalácsok 



Mikor leesik az elsı hó  
újra jégvirág nı az ablakon 

Száncsengı, hangja szól, 
És eljön a nap mirıl álmodunk, mi-
kor   szeretetet kapunk és adhatunk. 

Szép ünnep, vigyázz ránk. 
 

Fehér Karácsony, úgy vártunk rég, 
Ma gyertyát gyújtunk a szeretet    

ünnepén. 
Fehér Karácsony, száz csillag ég, 
Bárhol a földön e dallam elkísér,           

minket elkísér. 
 

Úgy igazi az ünnep ha a lelkükben él, 
Legalább egy napig az ember csakis 

jót remél 
Valós, igaz szívbıl jövı mondatok 

Mindenhol szeretetet rejtenek az ab-
lakok. 

A bársonytakaró nekünk a frissen 
hullót hó 

Kívánjuk együtt békés legyen majd az    
évforduló, 

De ma még fenyıillat tölti be az    
éjszakát 

-2010. december 16-án este ren-
dezte a kollégium a karácsonyi 
ünnepséget, melyre már hetek-
kel ezelıtt meghitt, szép mősor-
ral készültek a diákok és neve-
lık egyaránt. A mősor után kö-
vetkezett a karácsonyi vacsora, 
majd Arany Zsolt tanár úr húzta 
a talpalávalót a népes közön-
ségnek.  

December 17-én a 3. és a 4. 
órában tartottuk az iskolai kará-
csonyi ünnepséget, melyen a 
szokásokhoz híven a 10. a osz-
tályosok 35-40 perces mősorral 
kedveskedtek iskolánk minden 
tanulójának és dolgozójának, 
így hozva közelebb az ünnepet  
az utolsó tanítási napon. 

Ízvarázs: gesztenyés tekercs Fehér Karácsony 

Iskolai és kollégiumi karácsony képekben 

port. Óvatosan összekeverjük, 
majd sütıpapírral kibélelt, vagy 
kivajazott, lisztezett tepsibe tesz-
szük és megsütjük. Sütés közben 
elkészítjük a tölteléket, melyhez a 
hozzávalókat összekeverjük, majd 
a kihőlt tésztára kenjük. Óvatosan 
feltekerjük a sütit, és az egészet 
olvasztott csokoládéval leöntjük. 
Csokoládé– vagy kókuszreszelék-
kel díszíthetjük.  

Jó étvágyat kívánunk! 

-Ebben a hónapban minden lány, 
asszony többet tevékenykedik a 
konyhában az ünnepekre készülve. 
Mostani számunkban egy nagyon 
finom, könnyen és gyorsan elké-
szíthetı receptet ajánlunk a kará-
csonyi asztalra. 

Gesztenyés tekercs 
Hozzávalók:  

Tésztához: 40 dkg liszt, 6 tojás, 20 
dkg cukor, 1 csomag vaníliás cu-
kor, 1 csomag sütıpor, 50 cl víz, 
kakaópor. 
A töltelékhez: 2 csomag gesztenye-
püré, 1 zacskó tejszín, ízlés szerint 
rumaroma és mazsola. 
A díszítéshez: olvasztott csokoládé. 
A sütıt elımelegítjük. A 6 tojás-
sárgáját összekeverjük a vízzel, a 
cukorral, majd beletesszük a ki-
mért lisztet a sütıport és a 6 fel-
vert tojásfehérjét, végül a kakaó-
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-2010. december 1-én nagy pelyhek-
ben hulló hóesésben indultunk a Cifra 
kertbe, hogy részt vegyünk a mester-
séges madárodúk kihelyezésében. A 
Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Nagy-
kırösi Természet- és Madárbarát kör 
közös programja keretében került sor 
9 B típusú mesterséges madárodú és 2 
denevérodú elhelyezésére.  
Dobrosi Dénes, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park munkatársa és Kapás Tibor ve-
zették a kihelyezést.  
I s k o l á n k  k ö r n y e z e t v é d e l m i 
méréstechnikus tanulói nem csak az 
odúk helyének kiválasztásában és a 
kihelyezésben vettek részt, hanem 
további munka is vár ránk, rendszere-
sen figyelni kell, hogy lesznek-e be-
költözık az odúkban, és milyen fajok 
lakják. Ez jó lehetıség diákjaink szá-
mára, hogy személyes élményt szerez-
zenek az aktív természetvédelemrıl. 
A Madárbarát körrel együttmőködve a 
jövıben több hasonló programban 
szeretnénk részt venni.  
 

Karácsonyi üzenetek 

Az újságot szerkesztették:  

Faragó Ildikó és Gregus Mária 11.c, 

Bedı László 1/11.pc, Németh Zsófia 

10.pc, Mókus Sándor 12.d osztályos ta-

nulók és Gombai Bernadett tanárnı. 

Minden kedves Olvasónknak kellemes  

karácsonyi ünnepeket és sikerekben  

gazdag, boldog új évet kívánunk! 

A szerkesztık 

Madáretetık 
kihelyezése 

Útra kélt az erdı ezer fenyıfája örömet szerezni szerte a világba. 
Meghittség, boldogság, szeretet és béke legyen a családod örökös 

vendége! Boldog Karácsonyt! 

 

Távolság már nincsen, új idık járnak, 
Huncut kis angyalkák sms-ben szállnak. 

Szeretetet visznek, sok szép üzenetet, 
Boldog Karácsonyt így kívánok nektek! 

 

 

Épp most küldtem egy angyalt, hogy vigyázzon Rád, de visszajött 
és azt mondta, hogy nem tud, mert az angyaloknak nem kell      

vigyázniuk egymásra! Boldog ünnepet! 

 

Ezt a napot vártad egész éven át, érezted az élet néha bánt.           
Ha eljön az ünnep a könnyeket, felejtsd el! 

 Pár óra, hidd el a világ, ünnepel! Boldog Karácsonyt! 
 

Újévi jókívánságok 

Végy álarcot, tarka-barkát, húzzad meg a malac   
farkát. Kívánok minden jót, szépet, szerencsés  

Boldog Új Évet!  
 

Bı bort bı búzát, piros farkú malackát szekerednek 
kereket, poharadnak feneket, úgy igyon a gazda  

belıle eleget. B.U.É.K.  
 

Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a 
szerencse! BUÉK!  

 
Szilveszterkor ha éjfélt üt az óra, gondolj rám is csak 

egy pillanatra. Enyhe szellı szárnyán szeretetet     
viszek, boldog új évet kívánok neked!  

 


