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Tájékoztató 

 
A Magyar Közlöny 2011/48. számában jelent meg és 2012. 
január 1-én lép életbe a 
 
„2011. évi XLI. Törvény a nemdohányzók védelméről és a do-
hánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabá-
lyairól szóló 1999. évi XLII. Törvény módosításáról”. 
 
Az új törvény a nevelési-oktatási intézményekben zéró toleran-
ciát hirdet meg a dohányzással szemben, melynek értelemé-
ben sem az épületben, sem azon kívül nem lehet dohányzóhe-
lyet kijelölni sem nagykorú tanulók, sem felnőttek – pedagógu-
sok – számára. 
 
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. 
 

    Nyelvi verseny  

 

Új nyelvi verseny indult, amelyről információt a 2. emeleti nyelvi 
faliújságon olvashattok .    

Hirdetések Hirdetések   
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Horgászat 
 
 Mindenkinek van olyan szívügye, valamiféle tevékeny-
ség, amelyet szívesen űz a tanuló- vagy munkaidőn kívül. Ez a 
hobbi. Számtalan ilyen szenvedélyt, kedvelt tevékenységet fel 
lehetne sorolni, hiszen ahány egyéniség, annyi ízlés mutatkozik 
ebben is. „Mindenki másképp csinálja” – ahogy a régi sláger 
refrénje is szól. Ebben a rovatban minden számunkban szeret-
nénk nektek bemutatni egy-egy olyan hobbit, amely lehet kissé 
ódivatú, de ha belegondolunk, tehető akár divatossá is. Első-
ként talán ismerkedjünk meg azzal az ősi eljárással, amelynek 
bár ma is sokan hódolnak, régen nem volt más, mint élelem-
szerzési forma. 
 Modern korunkban 
élelemszerzési formaként a 
halászat maradt fenn. Maga 
a horgászat vagy hobbiként, 
vagy sportként vált a mai 
ember életformájának ré-
szévé. A világon szinte min-
denhol űzik, hiszen szabad-
idős tevékenységként pihen-
tető, sportként pedig izgal-
mas verseny szintre emelke-
dett. 
A kezdeteknél még őseink hatalmas méretű csontból készült 
horgokat használtak, melyeket ágakra felkötve használtak és 
így csalták horogra a halakat. Ezt a horgásztechnika tökélete-
sedésének hosszú folyamata követte. Ennek során egyre jobb 
és jobb anyagokathasználtak: az ősi botok után megjelentek  a 

HobbiHobbi  
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bambuszbotok, de az igazi áttö-
rést az oroszok által gyártott régi 
üvegbotok jelentették.  
 Ezekhez már orsó is ké-
szült (a bambuszbotokhoz is volt 
már az utolsó időszakban) és bár 
kissé merev volt az anyaga miatt, 
de ez volt az első bot, amely való-
ban jól megfelelt a célnak. Ezután a fejlesztések már roham-
tempóban mentek ; megjelentek a jó minőségű karbonszálas 
botok, illetve egy másik típus, a karbon szálak körül futó kevlár 
„hálós” változat. Ez azt segíti elő, hogy a karbon egyébként is 
nagy nyúlása még nagyobb legyen. 

 Ezekhez különböző 
fajta szerelékeket lehet ké-
szíteni attól függően, milyen 
módszerrel szeretnénk 
használni, de ezt majd a 
következő részben szeret-
nénk nektek bemutatni. 
 A horgászat kitűnő 
nyári elfoglaltság. Nem kell 

hozzá más, mint egy elfogadható felszerelés, egy kis szabad-
idő, és .... sok-sok türelem. Kalandra fel! Ha idén nem, üte-
mezd be jövőre a nyári programodba! 
  

Plézer Kristóf 
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Most mit ér a mi szívverésünk? 
  
 A fesztivál eredete 1956-ra nyúlik vissza. Ekkortól szer-
vezik az Európai Műsorsugárzók Uniójának aktív tagállamai kö-
zött ezt a minden évben megtartott dalversenyt. Ez a világ leg-
nagyobb televíziós énekversenye: az előző évek számadatai 
alapján a nézőket 100 és 600 millió fő közé tették. A világ nagy 
részén közvetítik, annak ellenére Európán kívüli államokban is. 
 A Dalfesztiválra minden ország egy énekes egy dalával 
nevez be, és mivel egy este alatt levetítik az összes előadó ösz-
szes dalát, egyike ez a világ leghosszabb tévéműsorainak. A 
versenyt például hazánkban az m1-es csatorna közvetítette 
élőben. A műsor 21:00 órától hajnali 00:20-ig tartott. A szerep-
lő dalok stílus tekintetében széles skálán mozognak, van köz-
tük világzenei stílusú (pl. arab, balkáni, görög zene), dance, 
folk, latin zene, metal, pop-rap és rock is. A versenyzőkre sms-
ben és telefonon lehetett szavazni, de csak más országok dala-
ira. A saját országára csak akkor szavazhatott valaki, ha kül-
földön tartózkodott. 
 Magyarország idén a 22. helyen végzett a nemes ver-
sengésben, melyen hazánkat Wolf Kati képviselte a hangjával. 
 
 Az eredmények: 
1. Azerbajdzsán 221 pont (Ell/Nikki) 
2. Olaszország 189 pont (Raphael Gualazzi) 
3. Svédország 185 pont (Eric Saade) 
4. Ukrajna 159 pont (Mika Newton) 
5. Dánia 134 pont (A Friend In London) 
6. Bosznia Hercegovina 125 pont (Dino Merlin) 
7. Görögország 120 pont (Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike) 

Eurovíziós DalfesztiválEurovíziós Dalfesztivál  
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8. Írország 119 pont (Jedward) 
9. Grúzia 110 pont (Eldrine) 
10. Németország 107 pont (Lena) 
11. Nagy-Britannia 100 pont (Blue) 
12. Moldova 97 pont (Zdob si Zdub) 
13. Szlovénia 96 pont (Maja Keuc) 
14. Szerbia 85 pont (Nina) 
15. Franciaország 82 pont (Amaury Vassili) 
16. Oroszország 77 pont (Alexej Vorobjov) 
17. Románia 77 pont (Hotel FM) 
18. Ausztria 64 pont (Nadine Beiler) 
19. Litvánia 63 pont (Evelina Sašenko) 
20. Izland 61 pont (Sjonni’s Friends) 
21. Finnország 57 pont (Paradise Oskar) 
22. Magyarország 53 pont (Wolf Kati) 
23. Spanyolország 50 pont (Lucía Pérez) 
24. Észtország 44 pont (Getter Jaani) 
25. Svájc 19 pont (Anna Rossinelli) 
 
Idén a fesztivál jelszava ez volt: Érezd a szívverésed! 
Minden országnak, amelyik részt vett a versenyen, kellett ké-
szítenie egy videót, amelyen a szlogent kimondják vagy kiírják, 
és mellesleg bemutatja a várost, ahonnan az énekes szárma-
zik. Magyarország videóját Budapesten forgatták, a kisfilmen 
szép képeket láthatunk a magyar fővárosról. 
 

Pap Gergő 
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Öngyilkosság 
  
 „Az öngyilkosság (orvosi nevén: suicidium) az a szándé-
kos cselekmény, amelynek célja és végeredménye a cselekvő 
saját életének kioltása. Az öngyilkosság nem betegség, hanem 
cselekmény, amelyhez mentális zavarok, régebb óta fennálló 
kezeletlen problémák, külső körülmények, vagy frissen bekö-
vetkezett, az egyén korábbi életét (értékrendjét) súlyosan meg-
rendítő események, krízisek járulnak hozzá. A pszichológia sze-
rint nincs öngyilkosságra immunis személy. Az öngyilkosok 
több mint kétharmada depressziós. A depresszív állapotot tar-
tós búskomorság, elesettség, szomorúság, apátia, halálvágy 
jellemzi. „ 
 
 Az öngyilkosok  mielőtt meg-
teszik, mindig küldenek valamilyen 
jelet arról, milyen szándékuk van. 
Ezeket nekünk kell észrevennünk és 
tennünk kell ellene, akár ellenség, 
akár barát az illető. Bár az öngyil-
kosságok száma hazánkban jelentő-
sen csökkent (körülbelül:4800 
eset /év) a világban még így is a má-
sodik helyen állunk. Ha jobban bele-
gondolunk, akkor ez azt jelenti, hogy 
az országban minden 10. ember 
megkísérli az öngyilkosságot. Ezen 
azonban lehet változtatni csak rajtunk múlik, mikor teszünk 
ellene, hogy a következő áldozat ne a legjobb barátunk legyen. 

Nektek szólNektek szól  
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 Néhány jel, amelyeket a környezetedben élőkön te is 
észrevehetsz: 
 
• Ha teljesen elhanyagolja magát. 
• Ha gyakran sírva fakad. 
• Ha egy hosszabb depressziós periódus után hirtelen ért-

hetetlenül vidámnak, gondtalannak, megkönnyebbültnek 
tűnik - ez gyakran jellemző öngyilkosokra, amikor meg-
hozzák a végső döntést. 

• Ha sokat iszik vagy drogokat használ. 
• Ha láthatóan alacsony az önbizalma, úgy érzi, semmire 

sem jó.  
• Ha időnként arra célozgat, hogy nem lesz már sokáig ter-

hére másoknak. 
 
 A legkomolyabb jel az öngyilkossági szándék, az ún 
suicid intenció. Ennek során az elkeseredett ember valóban 
megpróbálkozik saját életének kioltásával, rendszerint sikerte-
lenül. És ez sem véletlen. Ha a fenti számos jelet nem kezeljük 
kellő komolysággal, így adja tudtunkra szándékát. 

Törődjünk a környezetünkben élőkkel! 
 

(forrás: wikipedia.hu) 
Plézer Kristóf 
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Harry Potter 7 

 
 A film 250 millió 
dollárba került - ennyi 
kellett hozzá. Sok em-
ber a világon azt állítja, 
hogy:  igen, megérte, 
mert 10.03 milliárd dol-
lár bevételt hozott ed-
dig, nem is beszélve 
azokról a meglepeté-
sekről, amelyeket még 
hozhat a készítőinek. A 
Warner Bros a Harry Potter-sorozatokkal sosem nyert Oscar-
díjat, de annál számosabb rajongót gyűjtött magának a 7+1 
résszel és a PC játékokkal, amelyek mindig egy időben jöttek ki 

a filmekkel az EA 
Games jóvoltából. 
 Nem tudom, 
hogy vannak ezzel a 
rajongók, de én na-
gyon jó húzásnak talá-
lom, hogy az utolsó 
részt kettészedték, 
mert, ahogy a könyv is 
egyre vastagodott és 
egyre hosszabb a cse-
lekmény, úgy a filmet 

is muszáj meghosszabbítani. Az effektek nagyon jók, és élveze-
tesek, és az, hogy mindezt 3D-ben is meg lehet nézni,  csak  

AjánlóAjánló  
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cseresznye a habon. A 
cselekménye nagyon 
magával ragadó, és 
központositott.  
 A zene szinte 
magától értetődő, az 
alkotók nagyon jó 
munkát végeztek vele. 
A szinészi játék magas 
fokát mutatják be – 
mint eddig is. 

 Lenyűgöző és izgalmas filmet kaptunk, és megéri érte 
beülni egy moziba.  A főszereplőket alakító színészek: Daniel 
Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Állítólag az utolsó rész-
let felvétele után elsír-
ták magukat - nem 
véletlenül. Nekik még 
talán jobban is hiá-
nyozni fog ez a törté-
net, mint nekünk, Har-
ry Potter-rajongóknak. 
 

Pap Gergő 
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Ritkán használt füvek-orvosságok 
 
 Kedves Olvasóim! 
 
 Múltkor a medvehagyma (Allium ursinum) és a gyöngyvi-
rág (Convallaria majalis) harcáról írtam. (Remélem a medve-
hagyma győzött!) 
 Sok beteg ember kényelemben éli életét, fogalma sincs 
mekkora mellékhatásaik lehetnek a szintetikusan előállított 
piruláknak... Pedig minden betegségre megalkotta a természet 
az orvosságot! 
  

Orvosi Zsálya 
(Salvia officinalis) 

 
 Sok fajtája van, itt a 
suliban a ,,purpurea’’ válto-
zat található meg. Rokona a 
d í s z n ö v é n y ,  s a l v i a 
spelndens (tévesen, paprika 
virág), és kedvelt kábítószer-
nek használt rokona a lát-
nokzsálya (Salvia divinorum). A levelek hangulatjavító hatású-
ak, ha iszol egy csésze zsálya teát egyből  jobban érzed magad!  
 Forrázata fertőtlenítő, és az arcbőrre is jó hatással van. 
A virágai finom édes-kesernyés ízűek, salátákba tökéletes!  Te-
ának fel kell forralni , mert nehezen adja ki az aromáját. vagy  
ha nem vagy híve a forralásnak akkor egy éjszakára be kell áz-
tatnod vízbe és azt kell meginni. (Én így is készítek gyógyfüves 
italt, ha kényes  az aroma elvesztésére!) 

NövénykalauzNövénykalauz  
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Mezei sóska  

(Rumex acetosa) 
 
 Akit nem sokan szeret-
nek, én se szeretem főzve! 
Nyersen finomabb! Akkor még 
íze is van! 
 Levelei oltják a szom-
jat, savanyú íze van. A veseba-
jokat lehet vele kezelni-gyógyítani. Főzeléknek készítik a legtöb-
ben, de nem sokan eszik meg úgy. Salátának ajánlom. Szerin-
tem a világ egyik legfinomabb zöldsége, amely egyben gyógynö-
vény! 
 

Fehér liliom  
(Lilium candidum) 

 
 Sokan csak dísznö-
vénynek termesztik, pedig na-
gyon erős gyógyító ereje van! 
Én is a sebeimre használom, 
ükanyám is ezt használta!  
 Kiváló sebfertőtlenítő. Én vízbe beáztatom, rárakom a 
gennyes sebre, és akkor kiszívja a gennyet. Könnyebben gyógy-
ul, jobb mint egy ragtapasz!. Nyugtatja a bőrt is. Hagymáját ha 
frissen daraboljuk-nyomjuk, nyálkájával is le lehet nyugtatni a 
bőrt, sebre is lehet használni, ugyanúgy alkalmazni. Kozmetiku-
mokba is belekeverik. 

MagyuLapMagyuLap  
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Vadrózsa  
(Rosa canina) 

 
 E növényt mindenki ismeri, 
csipke bogyóiról, ennek termése 
valóban vitaminokban gazdag,, de 
ki ismeri a szirmai erejét!? 
 Nagyon finom italokat lehet 
belőle készíteni, és lekvárokat, ma-
gukból a szirmokból. A franciák a 
dagadt, teltvirágú rózsákat hasz-
nálják fel, ami jó, de az nem 
„biorózsa”, és a legtöbb nemesített 
rózsát permetezik, mert kevesen 
biokertészkednek. (Levendulát kell 
mellé ültetni.) Ezért én saját biot használok, de ha kell akkor 
csak vadrózsa virágokat!  

 Szirom tea: 
A virágokat áztasd be egy éjszakán át, szűrd le, és idd meg, 
vagy forrázd le és akkor kicsit erősebb lesz az aromája. 
 
 Bájital:  
Hat marék szirmot  leöntünk 2,5l vízzel majd egy fazékban for-
ralni kezdjük. Hozzáadunk 3 kanál mézet és egy fél citrom le-
vét, végül mikor a szirmok elfolynak, kész az ital. Kb. 1 és 1/2 
óra. Lekvárkészítés során a művelet ugyanez, csak több szirom 
és méz szükséges. 

NövénykalauzNövénykalauz  
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Bodza 

(Sambucus nigra) 
 
 Virágából készült italt, a bo-
dza szörpöt mindenki ismeri. 
Én is szeretem, bevallom őszintén. 
Virágaiból italokat, rántott bodzavi-
rágot készítenek. Vesebajokat le-
het vele megelőzni, és virágainak 
teája meghűlésre is jó. Jótékonyan 
hat az immunrendszerre.  
 
 Bodzaszörp: 
10 kg cukorból és 5 l vízből sűrű 
szirupot főzünk egy legalább 15 literes edényben (nem kell fel-
forralni, csak a cukor olvadjon föl), kihűtjük. Beletesszük az 
alábbiakat: 20 dkg citromsav, 1,5 kg citrom kicsavart leve és 
karikára vágott héja, sok bodzavirág (legalább 100 darab). 5-6 
napig állni hagyjuk, többször megkeverjük. Végül a virágot és a 
citromhéjat kiszedjük belőle, kicsavarjuk, majd kimossuk. A 
mosólé 3-4-szeres hígítással iható. A sűrű szörpöt szitán át-
szűrjük, üvegbe vagy flakonba töltjük. 8-10-szeres hígítással 
iható. Kb. 11-12 l lesz belőle. Ha azt akarjuk, hogy sokáig eláll-
jon, 12 g benzoesavas nátriumot is keverünk bele a citromsav-
val együtt, vagy mélyhűtőben tároljuk a szörpöt levágott tetejű, 
kimosott, nylon zacskóval bélelt üdítős vagy tejes dobozban.  

 
Pap Bernát 

MagyuLapMagyuLap  

 



Gólyahét 16 

Napló a gólyahetemről 
Napló a gólyahetemről 

 
2011. augusztus.22. 
Első napunk a Magyar Gyula Kertészeti Szakközép- és Szakiskola 
gólyahetén. Izgultunk az első napon, hiszen nem ismertük egy-
mást, és azon igyekeztünk, hogy új barátokat szerezzünk. Ez a nap 
nagyon jól telt el, mert megismertük az iskolát, az iskola kertjét, 
és a tanárainkat. Ismerkedtünk a növényekkel, és segítettünk a 
kert kigazolásában. Ahogy sétáltunk Frang Gyula tanár úrral, 
megálltunk egy fánál, melynek gyümölcsére ő rámutatott, és így 
szólt.: "Az nem igazi kertész, aki nem evett még kakit." Ekkor 
egymásra néztünk, és nagy nevetés tört ki. Utána a tanár úr el-
mondta, hogy ennek a fának a gyümölcsét kakinak hívják. 
 
Második nap.: A második napon a Sas-hegyen voltunk, sétálgat-
tunk, néztük a növényeket és egy filmen bemutatták a Sas-hegy 
jellegzetes növényeit, állatait. A túravezető elmondta a növények-
ről a tudnivalókat, a Sas-hegy történetét, és megmutatta Beetho-
ven szobrát. Kellemesen elfáradva indultunk haza. 
 
Harmadik nap: A harmadik napot az iskolában töltöttük, sporto-
lással. Kötélhúzásban versenyeztünk, kosárlabdáztunk, fociztunk 
és jókat beszélgettünk. Ezen a napon nagyon jól kikapcsolódtunk. 
 
Negyedik nap: A negyedik napon a Margit-szigetre mentünk, ahol 
sokat sétáltunk, megfigyeltük a növényeket, és bementünk az ál-
latkertbe, ahol az ott lévő állatokban gyönyörködtünk. Nagyon jól 
éreztük magunkat! 
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Ötödik nap: Az ötödik napot az iskolában töltöttük, ahol felejthe-
tetlen élményben volt részünk. Alkalmunk adódott, hogy egy szá-
munkra hatalmas traktort vezethessünk. A traktorvezetés után 
bográcsozás következett. Paprikás krumplit főztünk, és segíthet-
tünk az étel előkészítésében. A közösen főzött étel nagyon ízlett 
mindenkinek. Ezen a napon hirdették ki a szerdai sportverseny 
eredményeit is, amelyen nagyon jól teljesítettünk. Ez a hét olyan 
gyorsan telt el, hogy szinte észre sem vettük. 
 
Felmerül a kérdés, hogy mire is  jó egy gólyahét?! Hogy megis-
merjük iskolánkat, tanárainkat, az új diákokat és ne ismeretlenül 
kezdjük el a tanévet. A gólyahéten nagyon jól éreztem magam, 
sok mindenkivel és mindennel megismerkedtem, és számtalan új 
dolgokban volt részem. Úgy érzem, ez a rendezvény betöltötte a 
szerepét. Örömmel vennék részt újból egy ehhez hasonló közös 
programban. 

 
 
 
 

Radics Vivien 9/A 
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Beszámoló a Hortus Hungaricus szakmai rendezvényről 

Beszámoló a Hortus Hungaricus szakmai rendezvényről 
 

A rendezvényre 2011. szeptember 23-a és 25-e között került 
sor. Pontos neve: Nemzetközi Kertészeti Szakkiállítás és Vásár. 
A rendezvény helyszíne a több százezer embert befogadni ké-
pes SYMA Rendezvényközpont volt. 
Szakmás osztályként számunkra a kiállításon való megjelenés 
kötelező volt, aminek így utólag nagyon örülök. Amint megér-
keztünk, azonnal látszott a méretekből, hogy nagyszabású ren-
dezvényen vehetünk részt. A kiállítás célja az volt, hogy minél 
többen szeressék és ismerjék meg a virágokat, növényeket. 
Többféle, változatos programból válogathatott minden résztve-
vő. Lehetett előadásokat hallgatni, ugyanakkor gyakorlati be-
mutatók is voltak, pl. egy óriás koszorút készítettek elő virágok-
ból. 
A kiállítás gyönyörű volt, csodálatos élményt nyújtott az egész 
osztály számára. Maga a rendezvény is színvonalas volt, szerin-
tem minden érdeklődőnek tetszett, mert nem csak esztétiku-
sak voltak a kiállított, bemutatott dolgok, hanem sokat lehetett 
tanulni, profitálni belőle. 
Nem csak szakmailag volt magas színvonalú a rendezvény, ha-
nem kiváló hangulat is volt. Egyfajta, kedves, vidám, vicces 
hangulat uralkodott, ami egy idő után rám is rám ragadt, és 
rendkívül jól éreztem magam. 
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Történt velünk néhány érdekes dolog is: mézet is kóstoltam, 
volt egy nagyon finom méz, pontosan nem tudom a nevét, de a 
fán élő tetvek ürülékéből készült. Ehhez képest csodálatosan 
tiszta, ízletes méz volt. Láttam egy olyan növényt, amelynek a 
virága kancsó alakú volt. Ez egy húsevő növény, amely akár egy 
fejlett patkányt is képes megenni. 
Sok szakmai tapasztalat birtokában, jó érzésekkel távoztunk. 
Kedvet kaptam hozzá, hogy máskor is elmenjek és remélem, 
jövőre is részt veszünk ezen a rendezvényen. 
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