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Újra itt a diákcsemege! 

Üdvözlünk mindenkit ez itt újra a diákcsemege! Az idei év-

ben megújult csapattal, de változatlan tartalommal hívunk 

benneteket a csemegézésre. A Hírlelőben az előző félév 

eseményeire tekintünk vissza és bemutatjuk büszkeségein-

ket. Közelebbről megismerkedhettek két nagyon kedves és 

mindig vidám tanárral. Átfuthatjátok a Diákigazgató prog-

ramját és együtt nevethettek a Télapóval. Ha valakit Cserno-

bil, a jövő évi divattrendek, vagy Puskás Öcsi érdekel, bőven 

talál magának olvasnivalót. És akkor még nem is említettük 

az élménybeszámolót egy állatkerti utazásról az Öko-

lógásban. Vagy törhetitek a fejeteket az agy átmozgató Ko-

baktréning rovat segítségével. A karácsonyi ünnep kapcsán 

megismerhetitek az advent történetét, süthettek minden 

mentes mézeskalácsot, visszaemlékezhettek a régi ünnepek-

re és pompás díszekbe öltöztethetitek otthonotokat, csak a 

Kézművelőt kell elolvasni. Ja és angol nyelvtudásotokat is 

fejleszthetitek. Ha izgalmas új könyveket, filmeket vagy ze-

néket ismernétek meg vagy belekezdenétek a Bitcoin bá-

nyászatba nincs más hátra, mint lapozni! 

 

 

 

 

Jó csemegézést kívánnak min-

denkinek a  

Szerkeszt-ŐK 
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.Népmese napja és a Zene világnapja 

Szeptember végén két jeles napra is emlékeztünk, a magyar népmese napjára és a zene 

világnapjára. A népmese napján- morzsolás tekintetében- nem kíméltük a kukoricát és 

sok diák (illetve tanár) csodálatos népi ruhákba öltözött. A zene világnapján nagy siker-

rel debütált az alig két hete alakult szolfézskórusunk is.  

 

Az érdi tankerületi központ értekezlete 

Szeptember közepén az a megtiszteltetés érte 

településünket és iskolánkat, hogy több mint 

egy éves kényszerszünet után nálunk gyűltek 

össze az érdi tankerület iskoláinak vezetői, 

hogy megvitassák az új tanévben szükséges 

teendőket. A KEK-ben nagyszerű környezetben 

rendeztük meg az értekezletet, melynek műso-

rát művészeti iskolás növendékeink adták. 

Megünnepeltük a HAMI 5. születésnapját is. 

Kedves Olvasóink! Hír-lelő rovatunkban –a teljesség igénye nélkül- az első félév 

eseményeire tekintünk vissza.  

Tanévnyitó ünnepély 

Egy nehéz 2021-es évet követően, amikor is több alkalom-

mal vettünk részt online oktatásban, nagy lelkesedéssel és 

reményekkel kezdtünk neki az új tanévnek, már több mint 

300 diák részvételével. Sok siker kívánunk elsőseinknek a be-

illeszkedéshez és 8. osztályosoknak a felvételihez! 
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Megemlékezések hőseinkről 

Október folyamán két alkalommal is tisztelegtünk a nemzet hősei előtt. Az október 6-i 

nemzeti gyásznapon, az Aradon mártírhalált halt honvédtisztjeinkre emlékeztünk. Októ-

ber 23-án a 7/a osztály diákjainak színvonalas és megható megemlékezésén vettek részt 

iskolánk diákjai 1956 hőseire emlékezve. 

 

Gesztenyés napok 

Október elején megrendezésre kerültek a hagyományos Geszte-

nyés- napok. A hét elején a papírgyűjtés okozott izgalmat és nem 

kevés izomlázat. A könyvtár külső raktárának kipakolása és lehor-

dása nem kis munka volt, de megérte, mert ennek (és a szülői közreműkö-

désnek) köszönhetően a művészeti iskola két újabb helyiséget tudott birtok-

ba venni. A hét közepén késhegyre menő párharcokat 

láthattunk a Gesztenyés kupán és megannyi kreatív és 

gyönyörű alkotást a gesztenyéhez kapcsolódóan. 

  

Osztály(közösségi) programok 

A tavalyi tanévben igencsak sajnáltuk, hogy a vírushelyzet miatt nem szervezhettünk kö-

zös osztályprogramokat. Szerencsére az idei ősszel ez lehetővé vált. A teljesség igénye 

nélkül az alábbiakon vettünk részt: a 8. osztály erdei iskolába ment Bakonybélbe; a 7/b 

osztály Zánkán Erzsébet táborban gyűjtött felejthetetlen élményeket, de megfordultunk 

a Fővárosi Állatkertben (természet-szakkörösök-az útibeszámolót lásd az Öko-lógás ro-

vatban), a Fővárosi Nagycirkuszban (6.évfolyam) és a Vadászati Kiállításon is.  
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HAMI őszi koncert 

Október folyamán nagy volt az izgalom a művészeti iskola háza táján is. Egy év kiha-

gyást követően ismét megrendezhettük hagyományos őszi koncertünket a KEK-ben. 

Tehetséges zenei és képzős növendékeink mellett első alkalommal lépett a nagyközön-

ség elé a Nelli néni által vezetett szolfézskórus is, amely szerencsésen esett át a tűzke-

resztségen.  

Örökös Ökoiskolai programok 

Az ősz folyamán Tauber Andrea néni koordinálásával rengeteg egész-

séghez és környezethez kapcsolódó programon vehettek részt a diá-

kok: Forgalomszámlálás,  a Te Szedd program, a Mozdulj a klímáért 

program és kirándulás az állatkertben. Az egészet megkoronázta a dec-

ember 2-án megrendezett Egészség-nap amely során gyönyörű pro-

jektmunkák készültek (én például rengeteget tanultam az érelmeszese-

désről) szemétből készítettünk tárgyakat és sok-sok állomáson keresz-

tül tanulhattunk az egészségünket érintő témákról. Köszönjük a lelkese-

dést és az egész féléves programot Andi néninek. Hasonlóan nagy sike-

re volt a szülők közreműködésével megrendezett őszi Öko-kert rende-

zésnek is.  

 

 

Kukorica-morzsoló délután 

Sajnos a vírushelyzet miatt a Kukoricamorzsoló délutánt idén csak osztálykeretben 

tudtuk megszervezni. Reméljük az osztályok tanulói így is sok közös élményben osz-

tozhattak és szívesen emlékezek majd vissza az együtt töltött időre, játékokra. 
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Herceghalom, ahol lakom 

A herceghalomi vasúti katasztrófa 105. évfordulójára emlékezve egy iskola- és telepü-

léstörténeti versenyt rendeztünk a felső tagozatos osztályok részvételével. A négyfős 

csapatok között mindvégig kiélezett verseny folyt, amelyet végül a 8. osztályos 

„Hercegkalandorok” csapata nyert meg. Reméljük a diákok jól érezték magukat a dél-

után folyamán és sokat tanultak az iskola és a település történetéről. 

 

Márton-nap 

Az idei évben rendhagyó keretek között került megrendezésre Márton-napi progra-

munk. A hagyományos felvonulást követően az iskolaudvaron az ötödikesek készültek 

műsorral, majd a művészeti iskola néptáncos növendékei hívogatták a közönséget a kö-

zös táncolásra. Ezt követően a Tök-szépségverseny díjazására került sor. Köszönjük a sok 

finomságot és a forró teát, melyet a szülői közösség biztosított. 

  

HAMI-Hagyd, hogy felfaljon a művészet! 

Az adventi időszakban nagy örömünkre szolgál az, hogy a művészeti iskolás diákok szá-

mos alkalommal megmutathatták tehetségüket. December folyamán hétről-hétre hall-

hattuk őket az adventi gyertyagyújtáson. December 10-én a Herceghalomi Mozgáskor-

látozottak egyesületének karácsonyi ünnepélyén adtak koncertet a Nimród fogadóban, 

december 12-én pedig nagy sikerrel került 

megrendezésre a hagyományos adventi 

koncert a KEK-ben.  

 

Szerkeszt-ŐK 
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Ha van szabad ideje mivel szereti eltölteni? 

Nelli néni: Énekléssel a színpadon.  Imádom a Dán 

művészfilmeket. Természetesen a kisfiammal és a 

családommal is szeretek lenni.  Ezen kívül szeretek 

wellnessezni, utazni, Netflixezni, vezetni és fesztivá-

lozni. 

Mikor döntött úgy, hogy a zene érdekli? 

Nelli néni: 1989 óta foglalkozom zenével, kb. 10 

éves koromban rajzolódott ki. 

Ki vagy mi motiválta? 

Nelli néni: Először a szüleim aztán később  Madon-

na , Mariah Carey , Queen , Doors , Cranberries. 

Szeret tanítani és ha igen akkor miért? 

Nelli néni: Szeretek tanítani. Azt szeretem, hogy úgy érzem, hogy megtalálom minden 

korosztállyal a közös hangot és láthatóan a zene és az éneklés feltölti őket és növeli az 

érzelmi intelligenciát (ami a legújabb kutatások szerint fontosabb mint az IQ) 

 

 

Idei első számunkban a Kíváncsiskodó riportere két tanárnő nyomába eredt 

Hajdú Kornélia 

Tanított tárgy: szolfézs, zongora 

Hobby: olvasás, Netflix, Tarantino és dán filmek, utazás Európa szerte, zene ,zene, zene 

írás, szauna és gyógyfürdő 

Kedvenc étel: olasz tésztafélék, sushi, spenót, görögdinnye, toros káposzta 

Kedvenc zene: soul és blues műfajában sok-sok minden. John Mayer, Pentatonix, Bach, 

Bartók, sorolhatnám órákig. 

Kedvenc könyv: Oscar Wilde: A boldog herceg és más mesék 

Célom a (művészeti) iskolában: megszerettetni a zenét, éneklést, elméleti tudást is ad-

ni, mert anélkül nem lehet fejlődni. 



DIÁKCSEMEGE  Oldal   9  

 

 

 

Milyen az elsős osztálya?  

Ági néni: Nagyon aranyos 22 kisgyerek, akiket örömmel tanítok. 

Nagy kihívás ez számomra de büszke vagyok arra, hogy a mate-

matika tanításán kívül az osztályfőnökük lehetek. 

Ha szabad ideje van mivel tölti el szívesen? 

Ági néni: A kislányommal játszom akit Kittikének hívnak és 4 

éves. Szeretek angolul és magyarul olvasni, ha időm engedni. 

Ki vagy mi motiválta? 

Ági néni: Igazából 18 éves koromig nem szerettem volna peda-

gógus lenni, annak ellenére, hogy édesanyám tanítónő. A szüle-

im jogi pályára szántak. Aztán mégis felvételiztem a Tanítókép-

ző Főiskolára. Menet közben kezdtem megszeretni. 

Mióta foglalkozik a tanítással? 

Ági néni: 17. éve vagyok a pályán. 

Szeret tanítani és ha igen akkor miért? 

Ági néni: Imádok tanítani. Soha nem csinálnék életem-

ben semmi mást. Rengeteg szeretetet kaptam a gye-

rekektől. Minden nap egy kihívás. A kicsik és a nagyok 

egyaránt feltöltenek. Nagy sikerélmény számomra, 

hogy szinte mindegyik tanítványommal kialakul egy 

őszinte, bizalomteljes kapcsolat. Igyekszem az adott 

tantárgyat személyiségemmel megszerettetni. 

 

Aczél Ágnes 

Tanított tárgy: angol nyelv (4. évfolyamtól 8. évfolyamig, matematika 1. évfolyamon) 

Hobby: mielőtt anyuka lettem, minden hónapban a színház volt a mindenem, amióta anyuka 

vagyok, fő hobbim a kislányommal való játék; amúgy a hivatásom a hobbim is egyben :). 

Kedvenc étel: gyros (természetesen a leginkább Görögországban :)) 

Kedvenc zene: popzene 

Kedvenc könyv: Gabriel García Márquez – Száz év magány 

Célom az iskolában: megszerettetni a gyerekekkel az angol nyelvet, maximálisan ellátni osz-

tályfőnöki feladataimat, valamint arra törekedni, hogy őszinte személyiségemmel tanítványaim 

bátran megnyíljanak felém, kialakítva egy bizalomteljes tanár-diák kapcsolatot. Határozottan 

hiszek abban, hogy a pedagógus személyiségjegyei adják az elsődleges motiváló erőt egy tan-

tárgy örömmel való elsajátíttatásában. 
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Milyen érzés, hogy te vagy a diákigazgató? 

Donát: Annyiban másabb a sima diákélettől, hogy a ta-

nulás mellett van egy bónusz feladatom amit el kell vé-

geznem. 

Milyen érzés, hogy ennyien támogattak téged? 

Donát: Ösztönző, örültem és jó volt látni, hogy ennyi 

ember van aki bízik bennem. 

Milyen programjaid vannak? 

Donát: Fő programjaim amiken most is dolgozok az a csocsó asztalunk újra használatba 

helyezése, és az iskolarádió üzemeltetése. Ezek az elsődleges célok. 

Milyen terveid vannak a jövőre nézve? 

Donát: A 8. évfolyam után mindenképpen egy szakképzőben szeretnék továbbtanulni, 

hogy minél előbb elhelyezkedhessek egy munkatéren, és a következő iskolámban is  

szeretnék részese lenni a diákönkormányzatnak, hogy ezáltal segíthessem az iskola mű-

ködését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon szépén köszönöm Hajdú Kornéliának, Aczél Ágnesnek és Hegedüs Donátnak 

azt, hogy részese voltak interjúimnak.  

 

Hitaka Moon  

Hegedüs Donát 
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1 - Jaj, de szép ez a csizma!  

   - mondta a Télapó, és besöpörte a zsákjába 

2 Óvodások beszélgetnek:  

- Milyen karácsonyfátok van?  

- Műanyag.  

- És járt nálatok a Mikulás?  

- Igen, de az se volt igazi. 

3 Érkezik a postára egy levél, a Mikulásnak címez-

ve. A postások felbontják, kiderül, egy kisgyerek 

írta: 

- "Kedves Télapó! Mi nagyon szegények vagyunk, 

így nem tudok a szüleimnek ajándékot venni. Jó 

lenne, ha tudnál küldeni nekem 20.000 forintot." 

A postások megsajnálják, gyűjtést rendeznek, ösz-

sze is jön 10.000 forint, ezt elküldik a kisfiúnak. 

Megérke-

zik a köszönőlevél, izgatottan olvassák: 

- "Kedves Télapó! Köszönöm a pénzt, de kép-

zeld, ezek a mocskos postások lenyúlták a felét!" 

4 A kisgyerek karácsony este szalad be az anyu-

kájához a konyhába: 

- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa! 

- Nem ég, kisfiam, hanem világít! 

Két perc múlva megint szalad be a kisfiú: 

- Anyu, anyu! Már a függöny is világít! 

5 - Hallom, letartóztatták a férjedet. 

- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi bevásárlást. 

- Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony van! 

- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna…  Ágoston 
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AC/DC 

Az AC/DC egy 70-es években alapított ausztrál rockbanda, akik az 

évek elteltével igazi klasszikusokká nőtték ki magukat. Manapság már élő legendákként 

tartják őket számon, zenéjükkel hatalmas port kavartak, méghozzá igencsak pozitív érte-

lemben. Ha még nem hallottál róluk, szerintem érdemes megismerkedni velük ;D  

(Számaik közül az összeset csak ajánlani tudom, de néhányat felsorolok: Highway to Hell, 

You Shook Me All Night Long, Live Wire, vagy T.N.T.) 

Kicsiknek: 

Szabó Zsolt: Zűrös verseny 

Szabó Zsolt könyvét még én is egészen piciként, alsósként olvastam el 

egy tanulmányi verseny alkalmából. Bár először nem túl szívesen 

kezdtem bele, néhány oldal után teljesen hatalmába kerített a könyv. 

Könnyed, kifejezetten humoros, és szinte teljesen beszippant! Nagyon 

remélem, hogy a Te tetszésedet is elnyeri majd. 

 

Kis kedvcsináló:  

Egy vetélkedő, egy szuper csapat: Vivi, Petra, Peti és Bármi Áron látszólag egy átlagos 

tanulmányi verseny résztvevői, azonban a későbbiekben gyorsan fény derül az igazságra. 

A zűrös verseny varázslatos univerzumában csak erős összetartással és némi kreativitás-

sal teljesíthetik a fordulók szövevényes feladatait, hogy végül ők is a dobogóra állhassa-

nak. 

Fantáziadús, fordulatos, sok illusztrációval és tele ámulatba ejtő csodákkal. 

 

Nagyoknak: 

 

Leigh Bardugo: Six of Crows – Hat varjú 

 Bardugo könyvsorozatának első kötete igencsak magasra tette a mér-

cét - egy igazi mesterművet alkotott az írónő. Vigyázz, mert a regény 

nem adja magát olyan könnyen! Kell egy kis idő, mire rá tud hango-

lódni az ember és igazán beindul a cselekmény. A történetszál pedig 

ugyancsak érdekes, mégis ami igazán magával ragadja az embert, az szerintem a hat fő-

szereplő között zajló interakció. 
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Kicsiknek, illetve nagyobbaknak is nyugodt szívvel ajánlom: 

 

Enola Holmes 

Elképesztő, mennyire le tudott kötni ez a film. Minden perce le-

nyűgözött, végig szédületesen pörgött az egész cselekmény, a 

sok-sok összefüggéstől és az egy-két nagyobb csattanótól 

majdnem hogy dobtam egy hátast a végén. Ha engem kérdez-

tek, nem sok olyan film van, amit bármikor meg tudnék nézni, 

de ezt mindenképpen azok közé sorolnám. 

 

Enola Holmes, a híres Sherlock húga elszántan kezd kutatni titokzatos körülmények 

között váratlanul elveszett édesanyja után. A rejtélyes ügyet nem is olyan egyszerű 

megoldani: két bátyja elől rejtőzve álruhában járja London utcáit nyomokat keresve, s 

dolgát korántsem könnyíti meg Tewkesbury, a bajkeverő márki… 

 

 

Az igazi csoda 

 

Auggie Pullman egy ritka genetikai rendellenességgel született kisfiú, akinek minden 

vágyának tárgya, hogy igazi barátokat szerezzen egy igazi iskolában. Beilleszkedni 

mindenki számára nagy kihívást jelenthet, ámde akad, akinek még annál is nagyobbat 

– Auggie-nak különösen, és neki közel sem megy olyan problémamentesen. A fiú min-

dent megtesz annak érdekében, hogy őt is befogadják, hiszen a szépség belülről fa-

kad. 

 

Ez a film egytől-egyig minden korosztálynak szól. Nem csak a 

diákoknak, hanem a tanároknak is kifejezetten ajánlom! Komo-

lyabb hangvételű, mégis nagyon élvezhető film. Megnevettet, 

megríkat, de elsősorban: tanít. Végtelenül tanulságos és mély 

üzenetet hordoz magában az elfogadásról és az empátiáról.  

(Rengeteg hasonló mondanivalójú film közben érzem azt, hogy 

kissé erőltetett a dolog, de ez a film semmiképp sem tartozik 

azok közé.) 

    Ashley 
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November 4-én kirándulni voltunk a Fővárosi Állatkertben, ahol egy bemutatót tartottak 

nekünk az állátvédelemről. Nekem nagyon tetszett.  

Pingvinekről és a madárház lakóiról, többek között a keselyűkről beszélgettünk. Pingvi-

nekről sok érdekes dolgot mondtak, mint például, hogy egy életre választanak párt ma-

guknak, így mindig mindenhova párosával járnak és kis gödrökbe fészkelnek, szigorúan 

olyan helyekre, ahova nem süt be a nap, mivel azt nem nagyon bírják. Mikor lerakják a 

tojásaikat akkor 12 órás műszakban dolgoznak a szülők, míg az egyik melegíti a tojáso-

kat vagy fiókákat őrzi, a másik elmegy táplálékot szerezni, viszont ha nem talál, akkor 

későn ér vissza, így a nőstény vagy éppen aki ott marad, éhezni kezd és ő is elmegy táp-

lálékért, így viszont a kicsit egyedül hagyják, aki nagy valószínűséggel éhen hal.  

Beszéltünk még arról is, hogy azért nincsen nagyon melegük itt Magyarországon, mert 

nemcsak a déli féltekén, az Antarktiszon élnek pingvinek, hanem itt a mérsékelt övezet-

ben is, csak a méretük változik: minél közelebb vannak az Egyenlítőhöz, annál inkább 

kisebbek.  

A másik témakörünk azok a keselyűk voltak, akik az 1500-as években haltak ki nálunk. 

Mégpedig azért, mert ők dögevők és hoztak egy törvényt Magyarországon, hogy el kell 

temetni a hullákat a föld alá, így viszont nem jutottak táplálékhoz, emiatt kihaltak. Szó 

volt még arról is, hogy a legtöbb baleset úgy éri ezeket a madarakat, hogy elektromos 

vezetékbe ütköznek es megrázza őket, vagy bele akadnak valamibe, és ezáltal állatorvo-

si segítségre szorulnak, akik próbálják úgy meggyógyítani a beteget, hogy az észre se 

vegye, hogy ember segít neki. Ez azért kell, hogy ne szokjon az emberekhez, mert akkor 

ugyan úgy bajba kerülhet miután szabadon engedjük. Ha segítünk meggyógyulni egy 

példánynak és sikerrel járunk, akkor szabadon engedjük egy biztonságos, madárbarát 

helyen, hogy semmi baja ne eshessen. Minden évben a fiatalokat kiviszik külföldre, hogy 

elengedjék őket, miután felmérték a vadon élési képességeiket. 

 

Végül megetettük őket lisztkukaccal. Őszintén szólva nem 

hittem volna, hogy hozzájuk merek érni, de úgy voltam ve-

le, hogy egyszer mindent ki kell próbálni, úgyhogy én is 

bedobtam pár marékkal.  

Nagyon élveztem a kirándulást és sok érdekes dolgot ta-

nultam. Köszönöm! 

Frucht Adél 7.b. 
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1986. április 26-án 1:23:45 másodperckor robbant fel a 

csernobili atomerőmű 4-es reaktora. Nem atomrobba-

nás történt, hanem egy biztonsági teszt közben elvesz-

tették az irányítást a reaktor felett, ami több ezer °C-

osra melegedett, majd gőzrobbanás következtében fel-

robbant, ezzel egy csomó radioaktív anyagot juttatott a 

környezetbe.  

A balesetet az oroszok eltitkolták, a svédek fedezték fel, miután észrevették a sugárzó 

felhőt. A katasztrófa után 15 napon át égett a tűz, közben a szél a radioaktív port Euró-

pa szerte elvitte. A tűzoltás után a reaktor tetején lévő radioaktív anyagokat kellett elta-

karítani. Ezt először távirányítós robotokkal akarták összeszedni, de azok nem bírták ki 

az erős sugárzást, ezért emberek végezték ezt a feladatot. Egy ember 90 másodpercet 

lehetett kint, mert különben a sugárzás halálos lett volna. Utána egy ún. szarkofágot kel-

lett építeni a reaktor fölé, hogy a sugárzás ne szennyezze tovább a környezetet. Ezt ext-

rém körülmények között kb. 200 nap alatt építették fel.  A katasztrófa után a legszeny-

nyezettebb területeket kiürítették és a területet lezárták. A lezárt terület volt a Kiürítési 

Zóna. 2013-ban a régi szarkofág több helyen kilyukadt, ezért az EU országai összefog-

tak, és megépítettek egy sokkal nagyobb és modernebb szarkofágot, ami elvileg 2117-

ig védi a földet a radioaktív sugárzástól. Ezt nem a reaktor fölött építették, hanem pár 

száz méterrel odébb, majd a reaktor fölé tolták. Ez a világ legnagyobb mozgatott épüle-

te, még a római Colosseum is beférne alá. 2065-re elvileg eltüntetik a radioaktív anya-

gokat a 4-es reaktorból.  

2011-ben a katasztrófa 25. évfordulójára a Zóna kapujait megnyitották az idegenforga-

lom előtt, idegenvezetővel lehet belépni, Csernobilt, Pripjatyot, és az atomerőmű 3-as 

reaktor belsejét lehet megnézni. 

Érdekesség: 

Sugárzásdózisok* 

µSv = MikroSievert = A sugárzás mértékegysége. 

10 Sv fölött (10000 mSv) halálos sugárzás. 

Közelítő sugárzási szintek a csernobili 4-es reaktor mellett, nem sokkal a csernobili 

atomkatasztrófa során bekövetkezett robbanás után: 10–300Sv/h volt. 

Reptéri átvilágítás = 0.1 µSv 

1 nap Magyarországon = 2.4 µSv 

1 nap Csernobilban = 5 µSv 

1 Európai repülőút = 40 µSv 

1 Mellkasröntgen = 100 µSv 

1 doboz cigaretta = 250 µSv 

1 perc a reaktortetőn = 55,500 µSv 

90 másodperc a reaktortetőn = 83,250 µSv 

Vajda Zalán 7/b        *: sugárzásadag 

A több információért keress rá YouTube-on: Pamkutya Kalandok 31.1, 31.2 

A Csernobili atomkatasztrófa 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csernobili_atomkatasztr%C3%B3fa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csernobili_atomkatasztr%C3%B3fa
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2021/22 Decemberi női divat trendek  

A divat világában már tavasszal tudják, mik lesznek az őszi-téli divat trendek, ez nyílt 

titok. Viszont, akik nem követik a kifutók világát napról-napra, azoknak jól jöhet egy kis 

inspiráció a hidegebb hónapokra. 

A Bridgerton inspirálta ruhák 

Csak a fantázia szabhat határt, semmi egyszerűség. Jöhetnek a masnik, a flitterek, a 

szatén rózsák, a hímzett ruhákról nem is beszélve. Miért Bridgerton? A sokak számára 

is ismert Netflix elvarázsoló sorozata miatt. Az inspiráció tehát Madame Delacroixtól 

származik, a sokat mutató, de mégis elegáns viseletekkel. 

 

Bodyk tetőtől-talpig 

A testre simuló bodyk egyszerűen arattak a kifutón. A kötöttől a leopárd mintásig szin-

te minden színben és formában fellelhetők voltak az egyes divatmárkáknál. Ez a ké-

nyelmes ruhadarab használható akár sportra, de az egyes elegánsabb darabok egy va-

csorára is megfelelőek lehetnek. 

 

Élénk, világos színek      

A színek minden árnyalata menő lesz az idei 

hideg hónapokban. Legyen az neon, rózsaszín, 

lila vagy sárga. Amíg a képzeleted nem szab 

határt. Egy egyszerű farmer könnyen feldob-

ható ilyen pulcsival, de akár kiegészítő formá-

jában is viselhetitek. Jöhetnek a sálak, puha sapkák és kesztyűk is. A merészebbek pe-

dig akár kabátot is vásárolhatnak ilyen élénk színekben.  

 

Minden, ami csillog és fémes 

Nem tudtad felvenni a szilveszterre vásárolt ezüst flitteres ruhádat az újévi partira? 

Semmi gond. Húzd elő a szekrényből, mivel most egy egyszerű buliba is jó lesz, vagy 

egy jó kis estére. A már lassan egy éve tartó bezártság mindenkit megőrjített, így most 

a kifutó is elszabadult a különböző flitteres, szőrös, bozontos, páncélozott, fémes hatá-

sú ruhadarabokkal. Legyen az csizma vagy kabát, mindegy. 

 

Sötét laza farmer 

A farmer továbbra is hódít, de most egy kicsit 

máshogy. Jöhetnek a laza, zsebes, egyenes vagy 

szélesedő szárú, magas derekú, éles vonalakkal 

párosított típusok. Milyen legyen a színe? Inkább 

most a sötétebb színeket válasszátok, de persze 

itt sem kizárt a flitter sem. Egy biztos, ha ezt a 

trendet követitek, kényelmesen fogjátok magato-

kat érezni! 
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Pufi dzsekik újra támadásban 

A pufi dzseki már néhány éve újra beszivárgott az őszi-téli mindennapokba. Legyen az 

egy cica, egy elegáns úriember vagy egy átlagos iskolás gyermek, egy ilyen mindenkép-

pen van a ruhatárában. Valószínűleg a nagyi gardróbjából is ki tudsz halászni egyet. Ha 

pedig már rég gondolkodsz, hogy be kellene fektetni egybe, most jött el a te időd! A 

kifutón szoknyákon, táskákban is megjelenik ez a stílus. És ki tudja, hol fedezheted még 

fel! 

Mini szoknyával szép az élet 

A jó öreg miniszoknya. Kicsit másképp, de újra előkaphatjátok a ruhatáratokból. Egy 

oversized blézerrel, esetleg egy pulcsival kombinálva egyenesen tökéletes párosítás. Az 

előbbi pontban említett pufi dzsekivel is összekonbinálhatod, vagy egy hosszú csizmá-

val. Próbálj meg elegáns maradni, de ha olyan helyre visz az utad, jöhetnek a nem ép-

pen visszafogott darabok is. 

A kötött mindenből jobb 

Ha pulóver akkor kötött, ezt vegyétek kihívásnak ebben az időszakban. De mi van a 

többi ruhadarabbal? Legyen az ruha, táska, kardigán, - de lehet turbán is – mindenhez 

jól áll a kötött mintázat. A legnépszerűbbek azonban a hosszú, bokáig érő kötött ruhák, 

viseljétek hát őket bátran! 

A levesbe lógó ujjak 

Praktikusnak biztosan nem mondható, de az biztos, hogy újra hódítanak a '90-es évek 

néhol ujjbegyeket is takaró ujjai. Evés előtt mindenképp tűrjétek fel, ezt jó tanácsként 

mondom! Az ajtókilincsek és egyes felületek viszont bizonyosan tiszták lesznek a sok 

puha anyag érintésének köszönhetően, illetve télen felérnek egy kesztyűvel is, ezekhez 

kétség sem fér! Tehát előnyeit és hátrányait is egybevetve egy divatos, kissé hűvös kül-

ső vált újra a kifutók kedvencévé.      

   Klau 
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Felsős feladat 

Alsós feladat 

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL EGYÜTT KÉRJÜK A diakokcsemegeje@gmail.com  

CÍMRE BEKÜLDENI! 

A HELYES MEGOLDÁST BEKÜLDŐK KÖZÖTT JUTALMAKAT SORSOLUNK KI! 

K
O

B
A

K
T

R
É

N
IN

G
 

1. Édesanyád gyermeke, de nem a testvéred. Ki az? 

2. Ha egy versenyen megelőzöd a második helyen állót, akkor hányadik leszel? 

3. Budapest és Hatvan 60 km-re van egymástól. Budapestről egy gyalogos, 

Hatvanról egy kerékpáros indul el egyszerre egymás felé. A kerékpáros há-

romszor olyan gyors, mint a gyalogos. Amikor találkoznak, melyik van kö-

zelebb Hatvanhoz? 

4. 5 testvér van a szobában, és rajtuk kívül senki. Réka könyvet olvas, Sára főz, 

Hanna sakkozik, Laura pedig mosogat. De mit csinálhat az ötödik testvér? 

5. Áthalad városokon, mezőkön, hegyeken, völgyeken, de mégsem mozdul seho-

va. Mi az? 

6. Mit írhatunk a ? helyére?  

  

 

 

 

1. Adott két lány. Az egyikük észak felé, míg a másikuk dél felé néz, mégis látják 

egymást. Ez hogy lehetséges? 

2. Melyik nap lenne holnap, ha tegnap 5 nappal szerdát követő nap előtt voltunk? 

3. Anett, Balázs és Csilla beszélgetnek. Anett azt mondja: Balázs hazudik. Balázs azt 

mondja: Csilla hazudik. Csilla azt mondja: Anett és Balázs hazudik. Ki mond iga-

zat? 

4. Melyik az a rekord amit minden ember elér az élete során? 

5. Egy csiga beleesik egy 5 méter mély gödörbe. Hány nap alatt tud kimászni, ha 

minden nap 3 métert halad, de éjjel 2 métert visszacsúszik? 

6. Egy tóban minden nap duplázódik a tavirózsák száma. A 30. napon teljesen bete-

lik a tó. Mikor volt félig? 

7. Két ember sakkozik. Már 5 játszmát le játszottak és mind a ketten háromszor 

nyertek, de döntetlen nem volt. Hogyan lehetséges ez? 

8. Ha kilencszer egymás után feldobod ugyanazt az érmét, és mind a kilencszer írás 

lesz, akkor hány százalék az esély arra, hogy a tizedik fej? 

9. Sorolj fel öt egymást követő napot úgy, hogy ne mond ki a hét napjainak nevét! 

10. Melyik szót rejti a kép? 

mailto:diakokcsemegeje@gmail.com
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Régen és ma 

A Ti szüleitek is szoktak azzal jönni, hogy bezzeg a mi időnkben…? Én számtalanszor 

hallgattam már végig, hogy nekünk mennyivel jobb sorsunk van, mint az övéké, vagy a 

nagyszüleimé volt.  

Biztos ez? Hasonlítsuk össze például a karácsonyt! Biztos sokan szeretitek a banánt, a 

mandarint. Ezeket ma már az év minden napján meg tudjuk venni a boltokban.  Hát, a 

szüleink ezekhez a gyümölcsökhöz sajnos csak nagy ritkán jutottak hozzá, leginkább 

csak karácsony idején. Ez valóban nem lehetett valami jó. Na de, mennyire klassz volt 

az, hogy akkoriban gyakran esett a hó karácsonykor, és a téli szünetben hóembert épít-

hettek és szánkózhattak. Nálunk nagy ritkaság számba megy az, ha olyan nagy hóem-

bert tudunk építeni, mint amilyet egyszer nekem és az unokatesóimnak sikerült: a fejét 

létrával kellett feltenni a testére. 

A szüleim a karácsonyfájukat nem gömbökkel, hanem közösen sütött mézeskaláccsal, 

figurás üvegdíszekkel, dióval és igazi gyertyával díszítették. A kará-

csony akkoriban nem az ajándékhalmozásról szólt, hanem az együttlét-

ről, a nagy közös családi vacsorákról és beszélgetésekről – természete-

sen mobiltelefon és internet nélkül. Az asztalokra mindig a nagyi által 

sütött bejgli, kalács és a nagypapa által főzött halászlé került, nem pe-

dig a boltban vásárolt mindenmentes sütemény és a házhoz szállított 

ünnepi hidegtál.  

Vagy például nekik elmaradhatatlan volt az éjféli mise, mert akkoriban 

sokkal jobban hittek Istenben, mint manapság. Naponta hozta nekik a postás a kará-

csonyi üdvözlőlapokat. Ti mikor kaptatok ilyet? Hát én soha. Pedig nagyon örülnék, ha 

egyszer én is találnék egy számomra írt levelet a postaládában. Idén eldöntöttem, hogy 

visszahozom a régi hagyományokat, és házilag készített karácsonyi képeslapokat kül-

dök a barátaimnak, rokonaimnak. Biztosan meg fognak lepődni! 

Ha van kedvetek, ti is lepjétek meg barátaitokat, családtagjaitokat egy képeslappal, 

vagy csak egy rövid levéllel. A meglepődés garantált lesz. 

De azért ne gondoljátok, hogy én nem szeretem a karácsonyt. Imádom! És főleg azért, 

mert a mi családunkban a fentiekhez hasonlóan zajlik a karácsony. Mi is együtt sütünk, 

főzünk, figurákkal is díszítjük a karácsonyfát és még mézeskalácsot is teszünk rá. Ez oly-

annyira finom szokott lenni, hogy rajtunk kívül még a cicánk is gyakran lerágta róla.  Ja, 

és azért is szeretem, hogy figurás díszeink vannak, mert a közös étkezések során bar-

kochbázni szoktunk: mindig gondolunk egy díszre, és ki kell találni. Nagyon jó móka!  

A karácsony egy nagyon szép ünnep. Igazából mindegy, hogy a hagyományokat őrizve, 

vagy modernül ünnepeljük meg – kinek, hogy tetszik. A lényeg az, hogy szeretetben, 

hitben és együtt ünnepeljük.  

 

ZorkaLujza 
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Idei első cikkünkben a magyar focilegenda, Puskás Öcsi nyomába eredünk. 

Puskás Ferenc legenda: 

Ki ne ismerné minden idők legjobb 20. századi magyar labdarúgóját? Az ’50-es évekbeli 

szurkolók pontosan tudják, hogy miről van szó.  

85 válogatott mérkőzés, 84 gól, olimpia bajnok, Európa-kupa győztes, világbajnoki 

ezüstérem, 5 BEK-győzelem. A világ fele ennyit tud Puskás Ferencről.  

A december 9-én eltemetett magyar erőteljes balösszekötő játszott 1952-ban 80 éve 

veretlen angolok legyűrésében a Wembley-ben, az 1954-es svájci világbajnokságon, 

ahol a fantasztikusan, világot elkápráztató Aranycsapat a döntőig jutott, ahol korábban 

az NSZL-t (Német Szövetségi Köztársaság, ma Németország) 8-3-ra leverő mérkőzésen 

a Száguldó Őrnagy megsérült és nem százszázalékosan, de a döntőben is pályára lépett

- megint az NSZK ellen. A döntőt a magyarok elvesztették.  

A labdarúgás történelmében rengeteg kiváló futballista volt, van és lesz, de vajon miért 

lett Puskásból az egyik legnagyobb és legismertebb legenda? A válasz igen egyszerű, 

mert nem csak, hogy kiváló volt szakmájában, de emberileg is csodálatos volt, tetteit 

mind a  mai napig anekdoták őrzik.  

 

Történetek róla 3 fejezetben: 

Első benyomás Madrid 

 1958 és 1966 között a Real Madrid játékosa volt. 

A Real ez idő tájt hazájában nem talált legyőző-

re. Összesen 372 meccset játszott végig, és 324 

góllal gazdagította csapatát. De még a spanyol 

válogatottban is szerepel. „Meg kell mondanom, 

először idegenkedtem Panchotól - ezt a becenevet én adtam neki -, más volt, mint a 

többiek. Aztán ahogy az már az anekdotákból tudott, kiabált, hogy: Stefi... és a labda 

előttem volt. Fantasztikus sikereket értünk el akkoriban a Realnál. Nagy egyéniség volt 

és az is marad. Az egész ember csupa nemeslelkűség, mindig bőkezű volt azzal, aki tőle 

valamit kért. S mindenekfölött jó barát. Én örülök, hogy együtt játszottam Puskással, s 

hogy ma is barátja vagyok. A rúgás szenvedélye örökre összeköt bennünket!" - Alfredo 

Di Stéfano a Real Madrid volt csatára. Igaza van hiszen a Gentoval kialakított labdaott 

Puskás, Gento és Di Stéfano trió volt az '50-es években a kapusok rémálma. 

 

Amikor Puskás 35 évre elhagyta Magyarországot 

 1956-ban az Aranycsapat szétesése után Puskás, Cziborral és Kocsissal együtt elhagyta 

Magyarországot a forradalom leverése után. Czibort leigazolta az FC Barcelona, Kocsis 

előbb a Young Boyshoz ment majd később ő is a Barcába, Puskás meg ment a Realba - 

a legjobb helyre.  
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Labdarúgás 
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December 1-jén Puskás felesége lányával együtt szökött ki nagy nehezen Magyaror-

szágról és Olaszországba mentek - Puskást a Realba való érkezése előtt itt tartották. A 

három Aranycsapatba tartozó menekülőből egyedül Kocsis nem tért haza, mert - ki-

esett, vagy kiugrott - az egyik barcelonai kórház harmadik emeletéről, hamvait csak 33 

évvel később hozták haza. Puskás és Czibor haza Jöttek. Puskás hazaérkezése előtt 

edzőként dolgozott menedzselt csapatot Paraguayban, Spanyolországban és Ameriká-

ban is, de a legnagyobb sikereit a Panatinaikossal érte el. 

 

3.”Mit kapok, ha bejutok a legjobb 16, 8 vagy 4 közé? És ha a döntőbe?” Erre azt 

válaszoltam’ ’Fél Görögországot”  

1971.június2. Helyszín: Wembey. Mérkőzés: Ajax-

Panatinaikos. Tét. UEFA bajnokcsapatok-Európa kupája 

cím. Utóbbi csapatnál Puskás ült. A Panatinaikos minmá-

ig az egyetlen görög csapat, amely a legrangosabb ku-

pasorozat döntőjében szerepelt. A 2-0-ás holland győze-

lem ellenére a görögökön fikarcnyit sem látszott félelem. 

A döntő után Jánisz Tomarász a Panatinaikos védője sír-

va fakadva borult Puskás vállára, (hivatalos felvétel nincs 

róla, de a döntőt közvetítették) Állítólag a csoportkör 

előtt kérdezett valamit az akkori Öcsi bácsi az akkori elnöktől Mihalisz Kitszosztól:" Mit 

kapok, ha bejutunk a legjobb 16, 8 vagy 4 közé? És ha a döntőbe?" Erre azt válaszoltam 

'Fél Görögországot."  

 

Puskásnak nem csak a karrierje sikeredett szépre, de emberként nagyon kedvesen és 

szépen bánt min1denkivel. „Sok mindenkinek segített szívesen. Emlékszem mikor a lI. 

világháború alatt kolbászt árult mellettem a boltjában nem csak Magyarországon, de 

Spanyolországban is." - mondta az egyik akkoriban mellette dolgozó nő a boltban. 

„Előfordult, hogy sokaknak adott kolbászt ingyen." Még Pelé is nyilatkozott róla: 

„Puskás – ha ma élne a televízió és az internet korában-a legnagyobb labdarúgó lenne, 

nemcsak itt a földön, de még a Holdon is." 

 

Puskásnak egyedül a labdarúgás jelentett mindent. A görögök tudják, hogy a 2004 -es 

Európa-bajnoki meglepetés győzelmük született 

volna meg ha a Panatinaikos nem menetelne 33 

évvel korábban BEK-döntőbe. Röviden végül, ha jó 

sztár, tehetséges festő, ismert művész szeretnél 

lenni, ahhoz jó embernek is kell lenned. Erre Pus-

kás a példa. Mert amellett , hogy mindig fantaszti-

kus játékos volt, kiváló ember is. A legenda telje-

sen mindegy, hogy él-e vagy halott, a legenda 

mindig is legenda marad. 

    Író Úr 
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Hozzávalók: 

– 6 db négyzet alakú papírlap 

– olló 

– ragasztó 

– vékony zsinór a felakasztáshoz 

 

 

 

Elkészítés: 

1. A lapokat átlósan hajtsd félbe. 

 

2. Majd a kapott háromszöget is hajtsd fél-

be. A nyitott része a felé a kezed felé néz-

zen, amelyikkel az ollót fogod majd. 

 

3. Ezután az ollóval három csíkot vágj be a 

háromszög ferde oldalával párhuzamosan. 

Teljesen ne vágd végig, egy kis részt hagyj! 

 

4. Ha megvagy mind a hattal, hajtogasd szét őket négyzetté. 

 

5. Fordítsd átlósan magad felé úgy, hogy a bevágott sarkok feléd mutassanak. 

 

6. Majd a legbelső, egymás felé néző legkisebb sarkokat ívesen hajtsd be egymásra, és 

ragaszd össze őket. 

 

7. Ezután fordítsd át, majd a második sarkokat hajtsd be ívesen egymás felé és szintén 

ragaszd össze. 

 

8. Fordítsd vissza, és a harmadik sarkokat is hajtsd ívesen egymás felé, és ragaszd össze. 

 

9. Fordítsd vissza, és a negyedik, külső sarkokat is hajtsd ívesen egymás felé, és ragaszd 

össze. 

 

10. A többi ötöt is ugyanígy készítsd el. 

 

11. Ha készen vannak, kezd el a csillag összeállítását. Fogj két elemet, és az egyik végét 

ragasztózd meg, majd a másik elemet szintén a végénél fogva ragaszd hozzá. És így to-

vább. 

 

12. Először 3-3 elemet ragassz össze. 

 

13. Ezután az egyik hármas rész közepének az egyik felét ragasztózd be, majd a másik hár-

mas fél közepét ragaszd hozzá. Amíg nem köt meg a ragasztó, tudod formázni. 

 

14. A stabilabb tartás érdekében a külső, szomszédos részeket egymáshoz ragaszthatod.

     

     Jó Kézművelést kíván : Kata 
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A Mindenmentes Mézeskalács 

Már beköszöntött a tél, ezzel együtt, egyre közelebb kerülünk a karácsonyi időszakhoz. 

Mivel mással lehetne fokozni a téli hangulatunkat, ha nem, mézeskalács sütéssel? Azon-

ban bizonyos családokban az esetleges allergiák és különböző érzékenységek megpró-

bálhatnak keresztbe tenni a mézeskalácsnak. Ma elhoztam erre egy megoldást mely, tej

-, tojás-, gluténmentes és még vegán is, így a család valamennyi tagja finoman falatoz-

hat belölőle. 

Az elkészítése is végtelenül egyszerű. 

Hozzávalók     

 200g hajdinaliszt 

 100g zabpehelyliszt 

 30g lenmag, darálva 

 1 kk. mézeskalács fűszer* 

 ½ kk. szódabikarbóna 

 3 ek. (90g) magvaj (mandulavaj vagy kesuvaj) 

 150g növényi tej (kókuszos zabtejet használtam) 

 150g datolyaszirup  

 

Elkészítése: 

 

A sütőt melegítsd elő alul-felül sütéssel 180 fokra. 

Egy nagyobb tálban keverd össze a liszteket, a darált lenmagot, a fűszereket és a szó-

dabikarbónát. 

A közepébe készíts egy kis krátert, és tedd bele a magvajat, növényi tejet, datolya sziru-

pot. 

Gyúrd össze alaposan és egy órát pihentesd a konyhapulton. 

Vékonyan lisztezett felületen nyújtsd fél centi vastagra, és szaggasd. 

Süsd 8 percig, majd hagyd kihűlni. 

Tárolhatod zárt dobozban, és puha marad, vagy szabad levegőn hagyhatod, és akkor 

pár nap alatt keményebb lesz (dísznek szerencsésebb). 

 

Tápanyag információ 

tálalási adag: 

100 g kalória: 322 kcal zsír: 11 g Szénhidrát: 50 g cukor: 15 g rost: 8,6 g fehérje: 11 g 

 

        KacsaLé 

https://www.biosziget.hu/eden-premium-hajdinaliszt-500-g-p-15422.html?p_id=12064918
https://www.biosziget.hu/naturmind-zabpehelyliszt-glutenm-500-g-40048?p_id=12064918
https://www.biosziget.hu/naturfood-etkezesi-lenmag-500-g-12892?p_id=12064918
https://www.biosziget.hu/etkezesi-szodabikarbona-250-g-nature-cookta-p-9083.html?p_id=12064918
http://tidd.ly/d441d978
http://tidd.ly/5d3b02ec
https://www.mindenmentes.hu/2017/04/kokuszos-zabtej-hazilag/
https://www.biosziget.hu/rapunzel-bio-datolyaszirup-250-g.html?p_id=12064918
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Ebben a rovatban a nyelvtudásotokat tesztelhetitek/fejleszthetitek. Mivel közel a kará-

csony szeretnénk, hogy vele kapcsolatban tanuljatok új szavakat, ismerjetek meg új 

kifejezéseket.  

       Anne69-Diana69 

 

A
H

Á
N

Y
 N

Y
E

L
V

E
T

 B
E

S
Z

É
L

S
Z

 



V
A

K
T

É
R

K
É

P
 

DIÁKCSEMEGE  Oldal   25  

VAKTÉRKÉP 

Az adventi időszak története 

ADVENT  

Advent a Karácsonyt megelőző negyedik 

vasárnaptól Karácsonyig tart. Advent ün-

neplése a IV. századig nyúlik. Kezdetben 

csak egy vasárnapot ünnepeltek. A VII. 

században egy pápa által el az emberek 

négy adventi vasárnapot ünnepelni. Ké-

sőbb, 1570-ben Piusz pápa tette kötelező-

vé a keresztény egyház számára Advent 

ünneplését 

KOSZORÚ  

Advent legfontosabb szimbóluma az adventi koszorú. Az első adventi koszorún 24 

(december 1-től december 24 ig) gyertya állt és nagyjából kocsikerék mérető volt. Ezen 

a koszorún a hétköznapokon meggyújtott gyertyák színe fehér, míg a vasárnapokon 

meggyújtott gyertyák színe piros volt. Kesőbb elhagyták a fehér gyertyákat, a piros he-

lyett pedig az egyház hivatalos színét a lilát használjuk, a harmadik gyertya színe viszont 

rózsaszín. 

NAPTÁR  

Az adventi naptár legendája 1900 körül kezdődött. A történetek szerint egy német kis-

fiú anyukája volt az ötletgazda. A türelmetlen kisfiú nagyon várta az ünnepet már he-

tekkel Karácsony elött. Az anyuka ötlete az volt, hogy egy kartonpapírt 24 apró darabra 

vágott és tűzött mögéjük egy-egy szelet csokoládét. Megállapodtak a fiával, hogy a kis-

fiú minden este egy darab csokit ehet meg, és ha elfogyott a csokoládé akkor elérke-

zett Szent este. A fiú, Gerhard Lang bizony felnőttként  sem felejtette el anyja módsze-

rét, és megalkotta az első adventi naptárat, mellyel rengeteg pénzt keresett. Gerhard 

1974-ben hunyt el, de az adventi időszak kezdetekor ma is bárhol megtalálhatjuk a be-

vásárló-központok  polcain az adventi naptárakat. köszönhetjük a mai adventi naptára-

kat. 

 

Áldott adventet: L 



Oldal   26    VIII .  évfolyam 1 .  szám  

IN
F

O
T

A
N

 

Mi az a kriptovaluta? 

A kriptopénz olyan fizetési mód, amelyet online lehet 

árukra és szolgáltatásokra cserélni. Sok vállalat saját de-

vizát bocsátott ki, amelyet gyakran tokennek hívnak, és 

ezek kifejezetten a vállalat által kínált árura vagy szolgál-

tatásra kereskedhetnek. 

Gondolj rájuk úgy, mint játéktermi zsetonokra vagy ka-

szinó zsetonokra.  

A kriptopénzek az úgynevezett blockchain technológiával működnek. A blockchain egy 

decentralizált, sok számítógépen elterjedt technológia, amely a tranzakciókat kezeli és 

rögzíti. A technológia vonzerejének része a biztonság. 

 

Hányféle kriptovaluta létezik és mennyit érnek? 

A CoinMarketCap szerint több mint 6700 különböző kriptovalutával kereskednek nyilvá-

nosan. Az új kriptovaluták száma folyamatosan gyarapszik. 

Az összes kriptovaluta összértéke 2021. február 18-án több mint 1,6 billió dollár volt. 

 

A Bitcoin árfolyama: Mennyibe kerül egy Bitcoin? 

A bitcoin árfolyama szélsőségesen ingado-

zó: az idei csúcs áprilisban volt, amikor a 

bitcoin árfolyama 63.000 dolláron állt – ezt 

követően a nyár elején körülbelül a felére 

esett vissza, míg Elon Musk egyetlen tweet 

segítségével újra meg nem emelte a bitco-

in árfolyamát, körülbelül 39.000 dollárra. 

Magyar viszonylatban 1 BTC jelenleg 

14.000.000 Ft környékén ingadozik, de ez 

az érték naponta, sőt, akár óránként megváltozhat. 

 

Óvatosan kell eljárni a kriptovaluta vásárlás esetén a váltó kiválasztásakor. 

A döntést a következő tényezők alapján kell meghozni: 

- Ellenőrizzük a váltó biztonságát 

- Tranzakciós díjak  

- A rendelkezésre álló fizetési lehetőségek: Pl. elfogadnak banki átutalást, hitelkártyát, 

PayPalt stb. 

- A fiók aktiválásához szükséges idő 

- Melyik kriptovaluta opciókat kínálnak 

- Ellenőrizzük a kiszemelt váltóval kapcsolatos felhasználói véleményeket!  

 

Kripto 
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Kriptovaluta bányászat  

A kriptovalutákat bányászni is lehet, ezáltal 

szinte a semmiből elő lehet őket előállíta-

ni. Persze kell egy (vagy több) erős videó-

kártya és a villanyszámla is megnő. 

Valószínűleg mindenki tisztában van az 

arany bányászat menetével. Egy meghatá-

rozott mennyiségű munkát kell befektet-

nünk ahhoz, hogy egy olyan nyersanyagot 

szerezzünk, amelynek az emberek szemé-

ben értéke van. Ebből a szempontból a Bitcoin sem sokkal különbözik, csupán annyiban, 

hogy ez egy teljesen digitális eszköz, ezért a bányászata is a virtuális világban történik. 

Az aranyszerzés gazdasági háttere egyszerű, azonban a folyamat ingadozó és kiszámít-

hatatlan lehet.  

Gazdasági szempontból akkor van értelme az arany bányászatnak, amikor az egy 

uncia arany kibányászásával járó költségek (munka, fizetések, felszerelés) kiseb-

bek, mint egy uncia arany értéke. 

A kriptovaluta ilyen szempontból hasonló, azonban néhány dologban különbözik az 

arany bányászattól. A bányászok az új kriptovalutákat egy előre meghatározott folyama-

tosan emelkedő nehézségi szint és energia használat keretében bányásszák ki.  

Gazdasági szempontból akkor van értelme a kriptovaluta bányászatnak, amikor a 

Bitcoin bányászattal kapcsolatos költségek (elektromosság, számítógépes teljesít-

mény) kisebbek a bányászattal kapcsolatos jutalom értékénél.  

 

Kriptovaluta bányászat biztonsága és nehézsége 

 

A bányászok biztonságosabb hálózatot biztosítanak, hiszen gyakorlatilag eliminál-

ják a hálózat és a hálózaton őrzött pénzeszközök manipulálásának lehetőségét.  

A hátránya viszont az, hogy a bányászok számának növekedése egyúttal megnöveli egy 

új blokk felfedezésének a nehézségi szintjét. Mondjuk úgy, hogy a nehézségi szint a bá-

nyászok hálózatán elosztott számítógépes teljesítmény mértékéhez igazodik. 

Ez biztosítja azt, hogy minden 10 percben (sem előbb, sem később a bányászok változó 

számának függvényében) egy új blokk csatlakozzon a blokklánchoz.  

Minél magasabb a nehézségi szint, elméletileg annál alacsonyabb a bányászok nyeresé-

ge. Ez azért van, mert a jutalom magasabb számú bányász között van szétosztva, tehát 

mindegyikük kisebb részesedést kap.  Ez nem okoz különösebb problémát, ha az az 

adott kriptovaluta ára magas – vagy ha bányászok olcsó vagy ingyenes áramhoz tudnak 

hozzájutni. 

Az is megtörténhet, hogy a bányászattal járó jutalom nem fedezi a bányászat költségeit. 

Ebben az esetben sok ember egyszerűen folytatja a bányászatot, főleg azért, mert hisz-

nek abban, hogy az adott kriptovaluta sokat fog érni a jövőben. 

 

Szabó Benedek & Csuba Nimród 
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Diákcsemege  
A Herceghalmi Általános Iskola diákönkormányzatának lapja 

Kiadja: Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Felelős szerkesztő: Nagy Lajos 

A CSAPAT: 

Z á r s z ó   

"Mit csinálunk Micimackó? 

Most szépen hazamegyünk. Otthon 
maradunk, és még az orrunkat sem 
dugjuk ki onnan. 
Soha többet? Az attól függ. Meg-
várjuk amíg eldönti a világ, hogy 
véget akar-e érni vagy sem. 
És amíg ezt eldönti a világ, nem 
fogunk éhen halni? Ugyan Malac-
ka! Van mézünk bőven. Ne félj! A 
méhek a barátaink, ellátnak minket 
ma is, holnap is, meg azután is. 
Nagyszerű! Akkor talán amíg vára-
kozunk, kezdhetnénk is magunkkal 
valamit. 
Mire gondolsz kedves Malacka? 
Talán elkezdhetnénk együtt írni egy 
új mesét. Egy olyat, ami nem ér vé-
get." 

 

   

Áldott, békés, szeretetben gazdag Karácsonyt kÍvánok a Herceghalmi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, pedagógusai és munkatársai nevében.  
       Horváthné Gacsályi Marianna 
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