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Rólunk

 

Kedves olvasók!
Üdvözlünk titeket a hivatalos suliújság, a Teaszünet suliblog megújításának
lapjain. Az újságban találhattok majd interjúkat tanárainkkal és öregdiák-
jainkkal, illetve tanulási és továbbtanulási tippeket, összegzésegeket, könyv-
és filmajánlókat. Ezeken kívül pedig fellelhettek egy programnaptárat és egy
játékot is, melynek megoldásával és az eredmény leadásával akár egy
FELELTETÉSMENTES kártyát is nyerhettek majd. 
Kérünk titeket, hogy az iskolában kihelyezett példányokba ne írjatok bele
(kivéve, ahol kifejezetten kérjük), és ne vigyétek haza az újságot.
Megértéseteket előre is köszönjük.
A játékhoz sok szerencsét, az újság olvasásához pedig jó szórakozást kíván: 

 a Verkalap szerkesztősége
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Nagyböjt
kezdete



Programajánló

Verka Bál
Jegyek:
~pároknak: 2000 ft (1000 ft/fő)
~egyedül érkezőknek: 1500 ft
Dresszkód:
~uraknak: ing, szép fekete nadrág (ha lehet öltöny-
nadrág) és ünneplős cipő
~hölgyeknek: szép ruha, lehetőleg kisestélyi (térd alá
érő szoknyával)
Meghívott korosztály:
~9. évfolyamnak és azon felülieknek szól a bál, ha
valaki külsős párral érkezik, akkor a felelősség a
Verkás diákra hárul
~Szeretettel várjuk véndiákjainkat és párjaikat is
Jegyek megvásárlása: 2023. január 16-tól az iskola
aulájában.
Keressétek bátran az árusítókat/szervezőket:
@komaromigloria , @jazmin.osvath77 ,
@fanniigergely , @_boldigmbs_
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A farsangi ünnepléseket és mulatozásokat sokan kedvelik, vannak akik szívesen és
aktívan részt is vesznek benne, míg mások inkább csak lelkes szemlélőként járulnak
hozzá az ünnep sikeréhez. Ebben az írásunkban megosztjuk olvasóinkkal a farsanggal
kapcsolatos fontosabb ismereteket.

A farsang időpontja: 
 A farsang egy mozgó dátumú ünnep. Vagyis időtartama mindig változik. Ennek oka,
hogy két egyházi ünnep, a vízkereszt (január 6.) és a húsvéti nagyböjt közé ékelődik. Az
utóbbi kezdőnapja pedig minden évben változó. Idén (2023) a nagyböjt első napja
február 22-én lesz, ebből kifolyólag pedig a farsang időszak 47 napig fog tartani.

A farsang nevének eredete és jelentése:
A farsang név egy osztrák-bajor eredetű szó. Nyelvészeti magyarázatokkal inkább nem
fárasztunk titeket. A lényeg az, hogy a farsang végső szógyökere a ‘Fastenschank’, azaz
‘böjti kocsma’ szó. Amely nyilvánvaló utalás a húshagyó keddre, mert a húsvéti böjti
időszak előtt ez volt az utolsó nap, amikor még alkoholos italt lehetett fogyasztani. 
 Érdemes megemlíteni, hogy a latin országokban ugyanerre az időszakra a ‘carneval’
(karnevál) szót használják. De ennek, a szónak a kialakulása is pont ugyanoda vezet,
ahová a farsang szó gyökerei is.

Farsang eredete:
 A tél vége és a tavasz kezdete, a termékenység és a bőség időszaka, az ókori népek
mindegyikénél jeles ünnep volt, amit képletes díszítéssel, különféle maszkokba és
jelmezekbe bújva ünnepeltek. 
Azonban az álarcos-jelmezes mulatságok minden esetben össznépi dorbézolással,
evéssel-ivással párosultak. Ezáltal igen gyakoriak voltak a randalírozások és az
erőszakos cselekmények. Az erőszakot, az iszákosságot és a bujaságot pedig az egyház
nem nézte jó szemmel. Ezért aztán megpróbálta visszaszorítani, de a jelentős sikerek
ellenére sem sikerült teljesen felszámolnia. Végül az ősi “farsangi” ünnepeket
fokozatosan keresztény tartalommal kezdte megtölteni. Vagyis az ősi termékenységi
ünnepeket beszorította a karácsonyi ünnepkör vége és a húsvéti ünnepkör kezdete
közé. 
A farsangok és a karneválok középkortól megjelenő új szokásai mára minden
kontinensen elterjedtek. Egész iparág épült rájuk, amely komoly pénzügyi bevételt
generáló turisztikai látványosságot nyújt világszerte a sok millió érdeklődőnek.

A farsang
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Álarcos bálok és mulatságok:
Az álarcos bálok alapvetően az arisztokrácia illetve a nagypolgárság ünneplési formái
voltak. Ez a fényűző környezetben tartott ünneplés rövid időn belül a legnépszerűbb,
legrangosabb és legfontosabb társadalmi események sorába emelkedett. A különféle
jelmezes játékok feldolgozásából pedig kialakultak az első állandó népi színdarabok,
műsorok.
Felvonulások:
 A farsangi ünnepkör leglátványosabb elemei a jelmezes felvonulások. Ezek általában az
utolsó farsangi hétvégére esnek. Hazánkban a legismertebb farsanghoz kötődő maszkos
felvonulás a mohácsi busójárás. Nemzetközi vizekre evezve pedig két jól ismert
rendezvényt érdemes kiemelni, a riói karnevált és a velencei karnevált.
Busójárás:
 A busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Ilyenkor
sok-sok turista érkezik a kisvárosba és a látványról pedig több mint ezer télűző,
maskarás felvonuló gondoskodik. Maga a felvonulás farsangvasárnap zajlik és a főtéren
gyújtott óriási máglya körültáncolásával zárul. Kedden folytatódik a hagyomány, amikor
is az újabb főtéri máglyára helyezett, telet jelképező koporsó elégetésével és
körbetáncolásával búcsúznak a téltől, s köszöntik a tavasz eljövetelét. A farsang utolsó
csütörtökén pedig, a gyerekek öltöznek maskarába.
Riói karnevál
 A riói karnevál egy 5 napos ünnepségsorozat, amit jelenlegi formájában 1928-óta
rendeznek meg. Az ünnepség csúcspontja a szambaiskolák jelmezes felvonulása,
amelyet minden évben emberek milliói követnek figyelemmel a helyszínen vagy a tévék
képernyői előtt.
Velencei karnevál
 A világ legrégebbi közvetlen hagyományokkal rendelkező farsangi felvonulása. Az
utolsó napon elbúcsúznak a Karnevál Hercegétől, akit máglyára vetnek és a szalmabábu
jelképében az önmagukban rejlő rossztól is búcsút vesznek. Jelképesen tűzre vetik a
rosszat, és ezzel mindenki megszabadul a bűntől. Ezzel a jelképes pillanattal a
természet végre kilép a télből és visszatér a tavaszba, az élethez.

(Kalotai Júlia)
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Hozzávalók:
 2 dl tej
 5 dkg porcukor
 2 dkg élesztő
 50 dkg liszt
 25 dkg vaj vagy margarin
 3 db tojássárgája

Töltelék:
 25 dkg darált dió
 25 dkg darált mák
 20 dkg cukor
 2 dl tej

Elkészítés:
1. Összekeverjük a tejet, a porcukrot és az olvasztott vajat és
felfuttatjuk az élesztőt.
2. Egy tálba tesszük a lisztet. Hozzáadjuk az előbb összekevert
anyagokat, plusz 2 db tojássárgáját. Összedolgozzuk úgy, hogy egy
kemény, rugalmas tésztát kapjunk.
3. A diót és a mákot külön tálba tesszük és adunk hozzájuk 10-10 dkg
porcukrot és 1-1 dl tejet. A vaníliás cukrot is elosztjuk és hozzá
keverjük.
4. A megkelt tésztát 2 részre osztjuk és a tölteléket 1 cm vastagon
rákenjük, majd 1 cm széles csíkokat vágunk és óvatosan feltekerjük.
5. Belehelyezzük őket a tepsibe, majd 200 fokon 50-55 percig sütjük.

Receptek

Késői bejgli
,,sosem késő megsütni egy jó sütit"
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 Langyos helyen másfélszeresére kelesztjük.
 A kelés után nyújtódeszkára borítjuk, és ujjnyi vastagra nyújtjuk.
Fánkszaggatóval vagy pohárral kiszaggatjuk. Tiszta konyharuhával
letakarva 30 percig hagyjuk kelni. 
 A fánkokat közepesen forró, bő zsiradékban, egyenletes tűzön
kisütjük. A sütésnél vigyázzunk arra, hogy a deszkán fekvő fánk
felső része kerüljön az olajban alulra. Sütés elején az edényt fedjük
le. Megfordítás után vegyük le róla a fedőt.
 A pirosra sült fánkokat szűrőkanállal szedjük ki, és még melegen
szórjuk meg vaníliás porcukorral. 

 

 
Hozzávalók

 3 dl tej
 3 dkg élesztő
 1 ek porcukor

 5 dkg vaj
 2 db tojássárgája
 1 kis pohár rum

 1  csipet só
 50 dkg liszt

 

Fánk

Elkészítés:
A tejet meglangyosítjuk, belemorzsoljuk
az élesztőt és beletesszük a cukrot.

 Amikor az élesztő felfutott, a vajjal, a
tojássárgájákkal, a rummal, a sóval és a
liszttel közepes keménységű kelt tésztát
dagasztunk. Jól összedolgozzuk úgy,
hogy lágy tésztát kapjunk.

4.

5.

3.

2.

1.

,,a farsangi időszak 
kihagyhatatlan eleme"

 8

6.

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/tej/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/eleszto/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/porcukor/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vaj/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/tojassargaja/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/rum/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/liszt/


A Bécsi kirándulás
Bécs egy gyönyörű város. Ezt tanúsíthatom én, 41 verkás diák és 3
tanár is, akik november 25-én meglátogatták ezt a csodás várost.
Korán reggel indultunk, amikor még minden épeszű ember alszik.
Az idegenvezetőnknek hála rengeteg mindent tudtunk meg a
városról és még többet néztünk meg belőle. Látogatásunk során
jártunk a Természettudományi Múzeumban is. Sajnos itt elég
keveset időztünk, így csak nem láttunk mindent a kiállításokból.
Aztán következett a várva várt adventi vásár. Szerintem kicsit
csalódnunk kellett (legalábbis én csalódtam), mert Bécs
legnagyobb karácsonyi vásárának színvonala sokat romlott az
elmúlt években. Kevés volt a kézműves termék és túl sok a giccs,
a sült gesztenye és a forralt bor. Ennek ellenére szerintem jól
sikerült a kirándulás. Jövőre is ajánlom mindenkinek a
jelentkezést, mert Bécs egy olyan város, amit az embernek
minimum egyszer látnia kell élete során.

Decemberi
 összefoglaló

Betlehemezés
Iskolai szokásunkhoz híven, a Betlehemezés idén sem
maradhatott el. Mint minden évben, most is a 7. osztályosok
készültek az előadással. Másfél hónap gyakorlás után sikerült egy
énekes, zenés produkcióval tapsolásra bírni a diákokat.
Köszönjük a 7.a osztálynak!
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Az iskolánk diákjai és tanárai több alkalommal is részt vettek az
adventi időszakban a hajnali miséken. Így történt ez Szent Miklós
napján is. Az erről szóló élménybeszámolót olvashatjátok az alábbi
cikkünkben.
Az eső éppenhogy csak szemerkélt abban a reggeli órában és az
egész város teljesen kihalt volt. A diákok lassan gyülekeztek, de
végül minden későn kelő beérkezett a Veresegyházi Szentlélek-
templomba. A mise nagyon békésen telt. Érdekes volt látni az
elmélyülést és némi fáradtságot sugárzó arcok színes egyvelegét.
A mise után végül zuhogó esőben sétáltunk vissza az iskola
épületébe. Ott már reggelivel vártak minket, ahol volt minden mi
szem-szájnak ingere. A kalácstól elkezdve, mindenféle lekvárokon
át, mogyorókrémeken keresztül a csokis süteményig minden
előkerült. Mindezt meleg teával tudtuk leöblíteni. 
Miután mindenki jól belakmározott, szépen lassan szétszéledtek
az emberek. Volt, aki a nulladik órájára sietett, de volt olyan is, aki
az aulában maradt, ugyanis ott a DÖK szervezésében kaláccsal és
kakaóval várták az intézménybe érkezőket. Mindemellett szólt a
zene, a diákok pedig még a mikulással is szelfizhettek.
A hangulat fenomenális volt.

 

Roráte és Mikulás
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(Kalotai Júlia)



Műveink

A mutató
 

Ketyeg az óra, 
Mutatója,

Börtönében körözz sorba,
Ő a kör, ő a rabja.

 
A mutató tanok, 
Időben mutatok,

Egyedül börtönömben lakok,
A kör rabja kik vakok,

S én vagyok, aki vagyok.
 

                  (Ujvárosi Áron)

Neked is van ilyen jó kis versed?Szívesen megmutatnád avilágnak a benned lakozóköltőt? Itt a megfelelő alkalom!!Küldd el nekünk e-mailbenvagy instán alkotásod, ésmutasd meg a tehetséged!(akár anonim is lehet) 11



 
Előkerült egy-két emlék,

 S mind boldog talán, 
Csak én vagyok itt egyedül,
 Elveszve az élet színpadán.

 
Kimondatlan érzések közt,

 Fulldokolva ébredek,
 Le se kell feküdnöm, 

Rémálmok közt létezek.
 

 Egyedüllét gyötör,
 Kísérnek a szomorú dalok,

 Körbe nézek, de minden üres,
 Barátok, mik azok? 

 
 

Állok egyhelyben, mozdulni nem tudok,
 De senki se lát,

 Mindenki csendben elsétál,
 S nem veszik észre a szenvedő lányt.

 
Csendes szobám négy fala,

 Egyetlen mi tudja, ki lakik ott,
 Könnyek, s elfojtott sírás,
 Mit éjszaka senki se látott.

 
 Ez vagyok én,

 Egy félbehagyott mondat,
 Egy fáradt lélek,

 Mit senki sem bolygat. 
 
 
 

Vannak jobb napok, 
Mikor a boldogság felé hajlok,

 De másodperc töredéke mindez,
 S mire észbe kapok,

 Magam köré ismét falat rakok
 

Káosz

(Írója anonim)
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Hogyan élted meg a verkás éveidet?
Nagyon szerettem ide járni. Első perctől fogva DÖK-ösként voltam jelen,
amit nagyon élveztem.  Jól éreztem magam az osztályban és az
évfolyamban. Ha a tanórákon figyeltem, akkor otthon nem kellet sokat
tanulnom. Nem éreztem úgy, hogy iskolát kell váltanom.

Miért a Verkát választottad anno?
Mert közel volt, és mivel újonnan induló iskola volt, nagyon sok lehetőség
volt az iskolaközösség kialakítására és formázására.
Hogyan érintett az új épületbe való költözés?
Sajnos a nagyobb épület miatt jobban szétszóródtunk, ezért kevésbé volt
érzékelhető a kezdeti családias hangulat.

Milyen volt az első évfolyamba tartozni?
Nagyon jó volt. A tanárok és a vezetőség adott a szavunkra, és arra
törekedtek, hogy nekünk a legjobb legyen. A sulinak nem volt múltja, üres
papírra írhattunk és úgy alakíthattuk a közösséget és az iskolát, ahogy
akartuk. Mondhatni a saját arcunkra formálhattuk a sulit.

Milyen érzés volt elsőként DÖK elnöknek lenni?
Nagyon szerettem. Jó volt, hogy rajtam keresztül terjedt az információ, és
emiatt valamilyen szinten betekintést nyerhettem az iskola működésébe.
Elismerést kaptam ezért, és millió élményben volt részem.

Interjúnkban Vadas Áronnal
beszélgettünk, aki a 2020/21-es tanévben
végzett iskolában. Áron az intézményben
induló első évfolyam tagjaként, illetve a

VERKA diákönkormányzatának első
elnökeként nagy szerepet játszott a ma

már meglévő diákélet és közösség
kialakításában.  

Öregdiák interjú
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Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Régen óvóbácsi akartam lenni. Most nincs konkrét célom. Abban
biztos vagyok, hogy utazni szeretnék és sok embert megismerni.
Szabad akarok lenni. 

Hol látod magad 5 év múlva?
Mindenképpen külföldön. Szeretnék világot látni, akár úgy, hogy
emberekkel foglalkozom.

Legyen jó az érettségid!
Ne késs a beadandók határidőivel!
Menj el az egyetemi gólyatáborba (sokat segít)!
Fontos, hogy itt nincs javító! Egyszer van nagy számonkérés, akkor
kell jól teljesítened.

Tippek az egyetemmel és a tovább tanulással kapcsolatban?

Ki a példaképed?
A bátyám. Régen szórakozóhelyeket vezetett, aztán kiköltözött
Ausztriába. Talpraesett, fogékony, boldog és szabad. Legfőképpen
nekem is ez a célom.

Életbölcsesség a verkásoknak?
Először is: “valamit valamiért”, másodjára pedig “a türelem rózsát
terem”, ezek a legfontosabbak.

Mi volt a legmeghatározóbb a 4 év alatt?
Először is a saját gólyatáboromat emelném ki. Illetve a többi
gólyatáborban a szervezés és a lebonyolítás is szuper volt. Továbbá
még hiányzik a meghatározó tanár-diák kapcsolat. Mai napig
visszajárok segítséget kérni az egykori tanáraimtól. Ezeken kívül pedig
meghatározó a barátaimmal kialakított kapcsolatom, ami szerintem
egy életre szól majd.

(Az interjút készítette: Maksa Lívia és Kiss Kamilla)
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Mi a kedvenc színe?
Nem lesz Nobel-díjas kutató, aki ezt nem tudja kitalálni.
Egyébként bármilyen meglepő: a zöld.

Mit szeret(ne) csinálni a szabadidejében?
Nagyon jó a megfogalmazás, hogy szeretne. Amikor megtehetem,
akkor sportolok (foci, röpi stb.), vagy túrázok valahol, de persze
ott a tánc is.

Mi az a dolog az életében, amiért a leghálásabb?
Talán összefoglalva azért, hogy sikerült mindig a jó úton maradni.
Akármennyire botladoztam, a Jóisten mindig jó irányba terelt.

Hol látja magát pár év múlva?
Ez ilyen állásinterjús kérdésnek is elmenne. Főképp szeretnék a
közeljövőben családot alapítani, aztán jöhetnek a gyerekek.
Egyébként olyan nagy ambícióim nincsenek.

Miért nem szereti a kiscicákat?
A macskák önző, hálátlan, öntörvényű állatok. Élvezettel aprítják
az egereket. Amúgy amíg a szüleimnél laktam, 5-6 macskával
életem együtt.

Interjú Zöld Péter tanár úrral
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Hol tanult meg táncolni?
Roland tanár úr 2012-ben elhívott a
Műegyetemi Katolikus Közösség báljára. Bár
oda úgy mentem, hogy nem tudtam táncolni,
de mégis megtetszett. Ebben a közösségben
hosszas botladozás után megtanultam táncolni.



Hová járt gimnáziumba illetve egyetemre?
Újpalotán (XV. kerület) a László Gyula Gimnáziumban tanultam 12
évig, általános iskolát és nyolcosztályos gimnáziumot is ott
végeztem. A Pólus mellett van egy-másfél kilométerre, de nem
hinném, hogy ismeritek. Az egyetem pedig az ELTE volt.

Mindig is tanár szeretett volna lenni?
Egyáltalán nem. Féltem, hogy nem vagyok elég emberkedvelő
ehhez. Ott vannak a hálátlan, rosszcsont diákok, és még megannyi
gond. Az én időmben még nem volt külön osztatlan tanári képzés,
úgyhogy fizika szakon kezdtem az egyetemet. De szembesültem
vele, hogy a fizikusok élete nem csak játék és mese. Nem tetszett
a kutatói élet, nem olyan, ahogy azt sok ember elképzeli. Az
alternatíva a tanári szakma volt, amiben végül is megtaláltam a
lelkesedésem. Jó érzés volt az a tudat, hogy valami jó ügyért
dolgozhatok.

Mióta tanít?
Ez a 8. tanítási évem.

Hol tanított a Verka előtt?
Pesten az ELTE Radnóti Gimnáziumban.

Mi csábította a Verkába?
Amikor eldöntöttem, hogy iskolát váltok, akkor az volt az egyik fő
szempont, hogy keresztény közegbe kerüljek. Beadtam az
önéletrajzom 14 iskolába, onnan 10-en szívesen fogadtak volna,
szóval nem volt könnyű választás. Nagy múltú iskolák is szóba
kerültek, mint budán a Szent Imre vagy a Premi. De nagyon jó
érzés töltött el az itteni állásinterjú után. Illetve Dávid tanár urat
már ismertem korábbról, a Műegyetemi Katolikus Közösségből, és
gondoltam, ha neki is tetszik a hely, akkor ez csak jó lehet. Szóval
végül itt kötöttem ki.  16



Mit szeret az iskolában?
Nagyon szeretem a tantestületet, nagyon jól érzem magam a
kollégáimmal. Meg a diákok is jófejek, együttműködőek, lehet rájuk
számítani.

Nem érzi néha tiszteletlennek a diákok poénjait?
Mikor nem? Atyai pofont nekik! Viccet félretéve, vannak incidensek,
de azért igyekeznek a diákok, jó arcok ők.

Miért ajánlaná a sulit a felvételizőknek?
Ha röviden kéne megfogalmaznom: ez az iskola magas szakmai
színvonalon működik, úgyhogy itt lehet az érettségire gyúrni.
Illetve ez az iskola tényleg egy jó közösséget ad, és szerintem ez az
egyik legfontosabb, amit egy diák kaphat.

Életbölcsesség a diákoknak?
Hmm… erről először az jutott eszembe, hogy „ne legyél hülye”.
Persze a vicces megfogalmazás után inkább azt tudnám mondani
életbölcsességként, hogy „kövesd a megismert jót”.

(Az interjút készítette: Maksa Lívia és Kiss Kamilla)
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A Legendánk című öt részes könyvsorozat Lelle és Vigo
történetét meséli el, akik egy véletlen találkozás által örökké
részesei lesznek egymás életének. Belecsöppennek egy másik
világba, melynek sorsa rajtuk áll. A végső célhoz vezető út
során rengeteg harcba keverednek. Emellett pedig számos
megpróbáltatást is ki kell állniuk, de a barátságuk mindennél
erősebb. A könyv tele van felismerésekkel, fordulatokkal,
útmutatásokkal, de legfőképpen a szeretetről, a saját út és a
saját sors megéléséről szól. 
Hogyha szereted a (főleg) fantasy és akció témájú könyveket,
amihez egy kis romantika is társul, akkor ez a sorozat neked
való. Szeretettel ajánlom mindenkinek!

Könyvajánló

Filmajánló

(Stumpf Dorka)

A filmsorozat 1. részében megismerhetjük a 95-ös rajtszámmal
rendelkező Villám McQueen-t, a főszereplőt. Újoncként futott be a
nascar világában. 750 lóerős, v8-as motorjával jó statisztikákat tudott
elérni. A híres Szelep Kupa futamon hármas döntetlen született Joe
Kompostor, King és McQueen között, ezért Kaliforniában rendeztek
egy 200 körös döntőt a 3 versenyzőnek. Kalifornia felé Mack (a
kamion) elaludt miközben szállította az újonc versenyautót, majd négy
tuningverda jelent meg, és lökdösni kezdték a kamiont, aminek
következtében Villám kigurult belőle. Amikor Macket kereste másnap,
a 66-os út mentén száguldozott. Itt a sheriff egyenesen
kipufogófürdőbe kergette őt. McQueen rájött, hogy rossz irányba
indult el, a sheriff elől menekülve pedig felszántotta az utat, amivel
hatalmas károkat okozott a városban. Megismeri legjobb barátját,
Matukát is. Vajon hogy alakul a versenyautó sorsa? 
Szerintem mindenkinek ismerős ez a gyerekkorából, de sosem lehet
megunni! Itt az ideje ismét megnéznie mindenkinek!  

Munkácsi Gabriella:
Legendánk 

(sorozat)

Verdák

(Maksa Lívia)



Miért érdemes angol nyelvből képesítést szerezni? 
A mai világban nyelvek nélkül szinte lehetetlen érvényesülni és munkát találni. A
hivatalos világnyelv az angol. Ebből kifolyólag a legtöbb munkaadó az angol
végzettséget értékeli a legjobban, habár mostanában megjelent az igény egy
másik európai nyelv használatára is az angol mellé (pl.: német, spanyol, francia,
olasz). A folyékony, gördülékeny beszéd idegen nyelven sok munkahelyen
elengedhetetlen követelmény, viszont ez már a B1 (középszintű érettségi)
tudásszintje felett áll. Emiatt érdemes továbbmenni, akár egészen a C1 szintű
nyelvvizsgáig (felsőfokú nyelvvizsga). 
A nyelv egy univerzális lehetőség az egyetemi felvételi eljárásban, sok szakhoz
elfogadják érettségi tantárgyként. Emellett egyes egyetemeknél plusz pontot
lehet szerezni nyelvi végzettséggel, legyen az érettségi vagy nyelvvizsga.

Mennyire fontos a nyelvérzék? 
A nyelvérzék hiányától a legtöbb diák fél. Azonban ennek túl nagy jelentőséget
tulajdonítanak. Szorgalommal és megfelelő módszertannal bárki eljuthat a B2
szintig (emelt szintű érettségi).
A nyelvtanulást nem csak nyelvi órákon fejlesztjük. Olvasáskészség, lényeglátás,
mondatelemzés, szerkezetek értelmezése, ezek mind elengedhetetlenek egy
nyelv elsajátításához. 
Kutatások szerint az interaktív (kisgyerekszerű) tanulás hatékonyabb, mint a
hagyományos. Idegen nyelvű filmek, videók nézése, videójátékok használata,
zenehallgatás rengeteget fejleszthetik a nyelvtanulást. Azonban mindez csak a
hétköznapi nyelvhasználatot és a gördülékeny szövegértést segíti. A
médiatartalmak limitált szókincse miatt az igényesebb szövegalkotáshoz és
beszédértéshez az idegen nyelvű szöveg olvasása és a memória fejlesztése
szükséges. Ha valaki interaktívan és hagyományosan is szorgalmasan tanul,
biztosan megugorhatja a B2 szintet. A C1 szinthez a nyelvérzék sajnos
elengedhetetlen.

Angol érettségi vs. angol
nyelvvizsga
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Érettségi vagy nyelvvizsga? Melyiket érdemes megszerezni? 
Középszintű érettségivel és alapfokú nyelvvizsgával a mai világban már nem lehet
elhelyezkedni. Nem lehet itt megállni. Multinacionális munkakörnyezetben
folyamatosan tartani kell a kapcsolatot külföldi kollégákkal, ahol spontán
folyékony angolt várnak el.
Ha valaki nem szeretné letenni az emelt szintű érettségit, akkor a középszintű
után megpróbálhat nyelvvizsgázni. A Nyak.hu oldalán találhatóak
nyelvvizsgaközpontok felsorolva (szerintünk érdemes a Language Cert
nyelvvizsgát választani, hisz tapasztalataink szerint pozitívan állnak a
vizsgázókhoz). 
Ha nem fér bele egy nyelvvizsga költsége, akkor mindenképpen érdemes az emelt
szintű érettségit választani. A hatvan százalék felett teljesített emelt szintű
érettségi mellé középfokú nyelvvizsgát ad az iskola.

Összegzés
Az idegen nyelvi végzettség a mai világban alapvető követelmény. Érdemes az
angolt és mellé egy másik európai nyelvet választani. A B2 szintet (emelt szintű
érettségi/középfokú nyelvvizsga) minden esetben hasznos megcélozni. A
felsőoktatási intézményekbe való felvételiben a nyelvvizsga és a nyelvi érettségi
is jelenthet plusz pontot.
A német tanárinál található kifüggesztett táblázaton ezek a plusz pontok
egyetemenként megtekinthetőek. 

 -Ujhegyi Hanna Léna beszélgetett Tisóczki Bea tanárnővel-
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Kérdések
1) Mi akart lenni Vadas Áron?
2) Ki Vadas Áron?
3) Péter tanár úr szerint milyenek a kiscicák?
4) A retro parti egyik programja (magyarosan)
5) Böjti kocsma más szóval
6) Milyen dió és mák kell a bejglibe?
7) Milyen sütit ajánl az újság?
8) A latin országokban így hívják a farsangot

Játék
Szabályok:

Az aulában kihelyezett Verkalap dobozba dobjátok be a szürke mező
megoldását egy névvel és osztállyal ellátott cetlin!
Egy ember csak egyet dobhat be (kétszeres szavazat = automatikus kizárás a
versenyből)

Nyeremény:
Egy FELELTETÉSMENTES kártya (sorsolás alapján)
A sorsolás február 13.-án történik, amely a verkalap instagram oldalon
megtekinthető majd.

topp tipp: a nagyobb
siker érdekében ne

oszd meg
barátaiddal a
megfejtésed!
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Életképek az iskolából



A ti visszajelzéseitek
Ide írhatjátok a véleményeteket, ötleteiteket és

javaslataitokat.
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Várjuk az új szerkesztőségi tagokat és munkáikat!
 

Ha tetszik az újságunk, és szívesen dolgoznál Te is velünk,
jelentkezz a hátlapon található elérhetőségeinken!
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Hirdetések
A büfében kapható a készlet erejéig

verkás pulcsi és verkás póló is.

Az aktuális információkért és
újdonságokért kövesd a büfé insta

oldalát: @verka_bufe

Árak
Verka pulcsi: 6000Ft
Verka póló: 2500Ft

Verka bögre: 2000 Ft
Verka kitűző: 1000 Ft

Könyvtár nyitvatartás

hétfő:         8.00-13.00
szerda:       8.00-13.00
csütörtök:  8.00-13.00



Főszerkesztők:
Kalotai Júlia (10.a)
Maksa Lívia (10.a)
Segítő tanár: 
Makóné Dobos Ida
További tagjaink:
Kiss Kamilla (10.a)
Nagy Boglárka (10.c)
Prokopecz Noémi (10.a)
Sármány Villő Petra (10.a)
Stumpf Dorka (10.c)
Sum Noémi (10.c)
Ujhegyi Hanna Léna (10.a)
+Verka média team 

A szerkesztőség
 tagjai

Ne feledjétek! 
Ha szeretnétek tagjai

lenni egy barátságos és
összetartó alkotói

közösségnek
jelentkezzetek bátran!

Várunk titeket!  26



@verkalapverkalap@verka.hu

Verkalap Verka


