
Andrássy-visszhang

Garabonciás - Megnyertük!   Forrás: Hír6

Az idei évben tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Csabai Garabonciás Napokat, szeptem-
ber huszadika és huszonnegyedike között. A programsorozatot hagyományosan a diákpolgármester-
választás zárta idén is a Sportcsarnokban, ahol az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Cooltúra
nevű pártja végzett az első helyen. Jelöltjük Szabó Ábrahám, 11.D osztályos tanuló volt.

Iskolánk igazgatója a Rózsa-heti jelöltek társaságában

Az októberi egyhangúság pillanatok alatt szertefoszlik, amint belépünk a Rózsa-hét során az
Andrássyba. Október 13-a és 15-e között a végzős diákok jelmezbe öltözve kampányolnak a
szavazatokért, a végső célnak pedig az iskola diákigazgatói cím elnyerését tekintették. A
felkészüléshez hozzátartozott a táncok megtanulása, a film elkészítése, de erről a jelöltek többet
elárulnak.  

99 FT



Fészekre találtak a gólyák

Az idei évben is megrendezték a hatalmas múltra visszatekintő kétnapos gólyatáborunkat. Sok-sok
ifjonc, szülői felügyelet mellett, kíváncsi tekintettel és hatalmas lelkesedéssel várt a kijelölt recep-
ciónál, hogy „becsekkolhasson”.
Miután igazolták magukat, kaptak egy-egy színes vonalkódos kártyát, melyek a szobatársaikat és a
csapatbeosztásaikat jelölték. E szerint öt féle csapatot különböztethettünk meg: sárgák, kékek, lilák,
zöldek és a pirosak. Ezután még egy izgalmas és teljesen normális kérdéseken alapuló tesztet is ki
kellett tölteniük. A fontos feladatok után a nemek elkülönültek, hogy a koleszba is betelepülhessenek.
A legtöbb időt egyértelműen a szobatársak megtalálása igényelte, de a kicsi gólyák ekkor még nem
tudták, valójában mi is vár rájuk. Hamarosan a szivatások is megkezdődtek, először az ebédlőben
egy kis ugra-bugra tánc keretében. Ezután mindenki megismerkedett a csapatvezetőkkel, és a tábor
végre megmutatta az igazi arcát. 
A délelőtt folyamán kint tartották a beavató szertartásokat, majd a csapatvezetők segítségével
felkészültek az esti vetélkedőre. Ott többek között elő kellett adniuk egy dicsőítő ódát, illetve plaká-
tokkal illusztrálni azt. Ezt természetesen értékelte is egy szigorú zsűri. Még mielőtt nyugovóra tért
volna a jónép, az udvaron volt jelenésük némi testmozgásra. Ezt persze nagy örömmel és jókedvvel
teljesítették. Miután kimozogták magukat, a koleszba vonultak éjszakára, de az álmuk nem tartha-
tott soká, mert korán jött az ébresztő egy kis reggeli tornával fűszerezve. Ezzel a szivatások befe-
jeződtek, de a nap korántsem maradt érdektelen, délelőtt lévén minden osztály órákon vett részt és
alaposabban megismerte az iskoláját. Végül dél tájban mindenki elfogyasztotta a menzakosztot és
meghallgatta az eredményhirdetést, melyen mindazok díjazva lettek egy hatalmas tortával, akik
kibírták ezt a két napot.
Reméljük, jövőre is ilyen sikeres lesz a tábor, és hasonlóan szép emlékekkel térnek majd haza mind
a gólyák, mind pedig mi, szervezők.

Pangert Roland, 10.E

A diákélet színesítői a diákönkormányzat tagjai, akiket minden
évben megválasztunk. Idén tizennégy tag alkotja a csapatot. 
Mindannyian azon ügyködnek, hogy minél több élménnyel
gazdagodhassunk. Mindezt bizonyítja a gólyatábor megrendezése
is, mely elmaradhatatlan élmény egy andrássys számára.
Pap Boldizsár (a DÖK elnöke)
Balla Gergő (10.D), Bátori Anikó (10.A), Dézsi Áron (9.E), Falaty
Tamás (10.E), Forrás Tünde (10.A), Lipták Lilla (11.E), Pangert
Roland (10.E), Süveges László (10.C), Szabó Ábrahám (11.D),
Szabó Enikő (11.A), Szugyiczki Vera (11.E), Szűcs Edit (9.B), Tar
Bálint (10.D)

Üstökös DÖK-ös



Bizonyára mindenki emlékszik a gólyatáborra, amitől esetleg félt,
de mégis várta, az első napra az Andrássyban, a Garabonciásra,
a Rózsa-hétre… Elsőben a négy év hosszúnak tűnik,  visszate
kintve viszont igazán rövid. Talán hittünk a nagyobbaknak, amikor
azt mondták: „Olyan gyorsan eltelik, szinte észre sem veszed”,
talán nem. Annyi biztos, hogy az idő szalad, de mindig lesz egy
üres doboz a kék, Cooltúrás karszalagnak, vagy egy kam-
pánypólónak. Az újság szerkesztői remélik, ha eddig nem „dobo-
zoltál”, az újság majd megtölti azt szép emlékekkel.

Lapozz velünk

Mivel nem csak szemünk van, hanem fülünk is, ezért az iskola
zenei élete beindult a suli rádió által. Két lelkes taggal Pangert
Rolanddal és Sándor Csabával a 10.E osztályból. Pénteken
reggelenként fél nyolctól - minden szünetet beleértve –
üzemeltetik a rádiót, és várják mindazok kívánságait, akik így
szeretnének kedveskedni barátaiknak, ismerőseiknek,
tanáraiknak vagy akár saját maguknak. Mindamellett bármi-
lyen kérést, beolvasást is teljesítenek, amennyiben ez nem
sérti az iskola házirendi szabályzatát. 

Slyuch Klaudia & Pangert Roland

Cooltúrális Garabonciás

A stáb kitartó munkájának és az iskola támogatásának köszönhetően Szabó Ábrahám lett Békés
csaba diákpolgármestere. Eddig két alkalommal nyert az iskola a Garabonciáson, Kalmár Ákos
2000-ben és Bagdi Áron 2005-ben.  Ábrist a győzelemről és jövőbeli terveiről kérdeztük.
Szerinted minek köszönhető a győzelem?
Szerintem elsősorban annak, hogy az egész iskola mögénk állt, és támogatott bennünket. A ki-
lencedikesektől a tizenkettedikesekig mindenki biztatott minket és ez nagyon jóleső érzés volt. Ter-
mészetesen ehhez a sikerhez kellett az a kitartó stáb is, akikkel már az előző tanév végén elkezdtük
a felkészülést. Nem utolsósorban pedig a tanárok többségének a támogatására is számíthattunk.
A két kampányfőnököd: Fekete Betti és Horváth Kitti volt. Hogy esett rájuk a választás? Mi volt
a feladatuk?
Őket találtam a legalkalmasabbnak a feladatra. Összetartották és szervezték a stábot, lebonyolítot-
ták a különböző programokat.
Mikor megtudtad hogy ti nyertetek, mi volt az első reakciótok a stábbal?
A stáb egy része eufórikus állapotba került, sírtak örömükben, de valaki csak egyszerűen tombolt
élvezte a sikert és szinte önkívületi állapotba kerültek. Öröm volt látni a tömegben az     andrássys
diákok arcát is, akik velünk együtt ujjongtak.
Azzal, hogy véget ért a garabonciás még nincs vége a munkátoknak, mondhatni csak most
kezdődik,hiszen a kampánycéljaitokat csak ezután fogjátok megvalósítani. Mik is ezek pon-
tosan?
Az egyik célunk az amatőr bandák és táncegyüttesek felléptetése, ehhez hamarosan hozzákezdünk,
ezenkívül a színházba járást népszerűsítjük a továbbiakban.
Továbbá szeretnénk megrendezni egy néhány napig tartó kulturális fesztivált, amelynek munkálatai
tavasszal indulnak meg.



Rózsa-hét
Hanyecz Erik, (H)Arcos Vikingek: 12.A

Honnan jött az ötlet, hogy  Vikingek néven induljatok
a Rózsa-héten?
Mivel az egész osztály elég vad, illet hozzánk ez az
image, illetve úgy gondoltuk, hogy erre a témára tudunk
építkezni.
Miért téged választottak meg az osztály
képviselőjének?
Eleinte nehezen adták meg nekem a bizalmat, de miután
látták,hogy komolyan veszem az osztály képviselését, onnantól mindenki megnyugodott és segített
engem.
Hogy érzed, az osztályoddal a Rózsa-hét során közelebb kerültetek egymáshoz?
Persze. Egyértelműen azt mondhatom, hogy a sok együtt töltött idő, a közös munka során, mindenki
egy kicsit többet mutatott magából, mint a szürke hétköznapokon.
Mindenben egyedül kellett helytállnod vagy segítettek osztálytársaid?
Természetesen mindenben rengeteget segítettek nekem, sokat dolgoztunk együtt, nagyon
örülök,hogy ebbe a közösségbe kerültem.
Hogyan sikerült bevonni osztályfőnökötöket a műsorban való részvételre?
Ő is nagy segítséget nyújtott nekünk, segítőkész volt és mindenben támogatta az osztályt, illetve
műsorunkban is fontos szerepet kapott, de ezt láthattuk is a csütörtökön és a pénteken előadott pro-
dukciónkban is.
Milyen érzés volt megtudni, hogy ti nyertetek?
Hihetetlen érzés volt, mivel úgy tudom,hogy az eddig megrendezett Rózsa-héten belül nem nyert
még a-s osztály, ezért valami igazán különleges hangulat töltött el, de ezt igazából most így nem
tudnám szavakba önteni.

Borbély Reni

Gergely Zoli: Bounty, 12.B

Milyen  volt jelöltnek lenni? Hogy érezted magad?
Nagyon jó, megtisztelő, hogy az osztály megszavazta
nekem a bizalmat.
Változott valamit az osztályod ez idő alatt?
Eddig is jó volt az osztályközösség, - imádok ide bejárni-
de a Rózsa-hét alatt csak még jobb lett.
Elégedett vagy a helyezésetekkel?
Szerintem a Rózsa-hétnek nem csak egy nyertese van.
Szerettünk volna minél jobb helyezést elérni, mivel sok munkánk volt benne, és nem mellesleg
reméltük, hogy végre megdőlhet az a sorozat, hogy a B hatodik éve töretlenül a 2. helyezést éri el.
Milyen tapasztalataid voltak jelöltként?
Csak jó élményeim voltak. Ez volt a legjobb három nap, amit itt eltölthettem. Jó volt reggelente sütit
és kitűzőket osztogatni. A gólyák szivatását is élveztem. A legjobb a csütörtök este volt, tetszett min-
den pillanata.
Miben voltatok a legjobbak?
A csapatmunkában. Nagyon jól tudott együttműködni és együtt dolgozni az egész osztály. Mindenki
kihozta magából a maximumot.
Emellett a tánc volt az, ami szerintem nagyon jól sikerült.
Szerinted mi a legfontosabb, mire figyeljenek az alsóbbévesek?
Arra, hogy használják ki és élvezzék ezt a 3 napot. Nem kell túl komolyan venni.

Szugyiczki Vera



Berczi Kristóf: Cadillac, 12.C

Hogy érezted magad a Rózsa-héten?
A helyezésünktől eltekintve nagyon élveztem az egészet, és ezt tartom
a leglényegesebbnek. Nem úgy tekintek rá vissza, mint egy csalódásra,
hanem mint életem egyik legjobb hetére az osztályommal.
Okozott-e valamilyen feszültséget a Rózsa-hét megszervezése az
osztályodban vagy az évfolyamok között?
Mivel ez egy verseny, elkerülhetetlenek a kisebb veszekedések, meg
persze a felkészülés során sokszor elfáradtunk, így mindenki feszültebb
volt a kelleténél. Viszont örülök annak, hogy az osztályomban elmarad-
tak azok a "hú de nagy" nézeteltérések, és mindent sikerült megoldani. 
Van-e valamilyen tanácsod a következő Rózsa-hetek jelöltjeinek?
Élvezzék ki a Rózsa-hetet, mivel ez egy hatalmas nagy buli:)! 

Tinka Tünde, Takács Barbi

Pásztor Isti: Devolution, 12.D

Az osztályod miért pont ezt a témát választotta a Rózsa-hétre?
Igazából mindenféleképpen valamilyen zenei témát szerettünk volna
választani. Volt egy olyan ötlet, hogy olaszok leszünk, de ezt később el-
vetettük. Fontosnak találtuk, hogy olyan zenéket és táncokat tudjunk
belevinni műsorunkba, ami minden korosztály számára kedves, emellett
még nagy hangsúlyt fektettünk a jelmez egységességére.
Mi volt az osztály számára a legnehezebb feladat? Mit volt a legne-
hezebb összehangolni?
Nehéz volt lefixálni a forgatás helyszíneit, ezért a film időben elkészítése egy kis gondot okozott.
Mivel mindenkinek más-más délutáni elfoglaltsága van - edzések, faktok - ezért a délutáni, iskolán
kívüli próbákat sem tudtuk könnyen összeegyeztetni.
Milyen hatással volt a Rózsa-hét az osztályközösségre? Változott valamiben?
Nem volt túl egyszerű feladat az egész osztályt összehangolni, kezdetben akadtak nehézségek,
melyeket később sikerült megoldanunk. Belelendültünk a munkába, mindenkinek megvolt a saját fe-
ladata. Ezután is akadtak kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de összeségében jó hatással volt az
osztályra. Olyan emberekkel is jobban meg tudtuk ismerni egymást, akikkel 3 év alatt nem sikerült.

Tóth Ticiána

Benkő Bence: Eurofly, 12.E

Nehéz volt összetartani az osztályt?
Egyáltalán nem. Készültünk, hogy lesznek problémák, ezért fi-
gyeltünk, hogy ne kapjunk össze minden hülyeségen. Mostanra     vis-
zont remek osztályközösségé szerveződtünk.
Mi motivált leginkább Titeket, és mit szólsz a 3. helyezéshez?
Igazából nem vártuk a győzelmet. Teljesen meg voltunk elégedve a 3.
helyezéssel. Nem mondom, hogy haragudtam volna ha            meg-
nyerjük, de szerintem ez a helyezés teljesen reális. Az tetszett a legjobban, hogy amikor  kihirdették
a helyezetteket, eszméletlen nagy tapsot kaptunk. Büszke voltam! : )
Mennyit készültetek a Rózsa-hétre és mi az, amit a legnehezebb volt megvalósítani?
Nagyon sokat készültünk. Szinte minden nap bennmaradtunk tanítás után a suliban, mert vagy tán-
coltunk, vagy jelenetet gyakoroltunk. A filmünk körül voltak kisebb problémák, de sikeresen megoldot-
tuk őket. A legnehezebb dolog a téma kitalálása volt. Nagyon sok lehetőség és ötlet merült fel, de
végül közös megegyezés alapján eldöntöttük, hogy mi leszünk az EuroFly!

Oláh Vivien



Vár a színház!

Iskolánk idén nagy hangsúlyt fektet a kulturális élet színesítésére. A
színházba járás az egyik legjobb alkalom, hogy jól érezzük magunkat és
közben megannyi új élménnyel gazdagodhassunk. Itt elolvashatjátok a
decemberi műsorrendet a stáb ajánlásával.
16. csütörtök - 15.00: Fazekas Mihály-Zalán Tibor: Lúdas Matyi Bérlet:
Németh László bérlet / Nagyszínpad
19. vasárnap - 18.00: Magyar Teátrum Évzáró Színházi Gálaest és
Díjkiosztó (televíziós közvetítés), Nagyszínpad

21. kedd - 19.00: a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar karácsonyi koncertje. Bérlet: Junior I.,
Prémium és Senior Ibsen-bérlet / Evangélikus Kistemplom

Paolo Coelho: A győztes egyedül van

Canne, a siker csillogás, luxus fővárosa, mely minden évben, a filmfesztivál idején
vendégül látja a Szuperosztály prominens képviselőit. Ide érkezik meg Igor Malev
orosz milliárdos, hogy visszaszerezze volt feleségét, Ewát. Az asszony, új párja egy
sikeres divattervező oldalán próbál új életet kezdeni, és elfelejteni Igort, aki fokozódó
mohóságával és kegyetlenségével tette tönkre kapcsolatukat. Mi történik akkor, ha
ez a két ember újra találkozik, elvégre a szegényfiúból multimilliomossá váló Igor
még kapcsolatuk elején megígérte, ha kell világokat pusztít el a a nőért. Van-e még
esély a férfi számára, vagy már rég túllépte azt a határt ahonnan van visszatérés?
Mindenre elszántan kezdi meg 24 órás álmokfutását, mely könnyen tragédiával
végződhet. Paolo Coelho a megszokott,  lebilincselő történetszövésével állít tükröt korunk társadalma
elé. A könyvet egyszerűen nem lehet letenni...

Tóth Fanni

Könyvtárfejlesztés az Andrássyban és a KÖZGÉ-ben
8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert könyvtári infrastruktúra-fejlesztésre az Andrássy
Gyula Gimnázium és Kollégium valamint a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakközépiskola az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
TIOP-1.2.3/09/1-2010-0037 pályázata keretében.
A Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése az Andrássy Gyula Gimnázium
és Kollégium és a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolában - "Tudás-
depó Expressz" projekt keretén belül megvalósuló eszközbeszerzés hozzájárul a könyvtárak ok-
tatási-képzési szerepének erősítéséhez, az információ egyenlő esélyű, helytől független
hozzáféréséhez. Az infrastruktúra fejlesztése és az integrált könyvtári szoftver alkalmazása
lehetőséget nyújt a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztésére, az   elek-
tronikus katalógus internetes hozzáférésének biztosításával hozzájárul a teljesebb országos elek-
tronikus katalógus létrehozásához. A projekt keretében összesen 22 db számítógépet kap az
Andrássy, 6-ot pedig a KÖZGÉ. Ezen kívül könyvtári szerverek, programok, nyomtatók segítik a
könyvtárak fejlesztését.
Kedves Tanulók!
Az iskola honlapjáról elérhető (bal oldali Könyvtár menün belül) a Szirén könyvtári rendszer nyil-
vántartó felülete, amelyen keresztül lekérdezhetitek nemcsak a könyvtár állományában meglévő
dokumentumokat (jelenleg mintegy 5000 kötet található meg az adatbázisban, amely folyamatosan
bővül), hanem saját kölcsönzési adataitokat is. Ez utóbbihoz szükségetek van a könyvtári törzsszá-

motokra, amelyet a könyvtárosoktól kérhettek
el.A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.



Büszkeségeink

Koren Botanikai Verseny
II. Kategória:
Szabó Adrienn 12.B I. helyezés
Szatmári Marion 12.B II. hely

I. Kategória: 
Kliszek Borbála 10.B II. hely
Kertes Ákos 11.B III. hely
Felkészítő: Dr. Zsilinszky Tibor

Pallag Ági 11.C, Molcsányi Rita 12.A
Röplabda Európa bajnokság: 2009.április 4-12, Hollandia: Rotterdam:
7.hely
2010. szeptember 10, Szerbia;Zrenjanin: 12.hely

Fehérvári Júlia 12.A
Úszó Diákolimpia Országos döntő
100 méter gyors: 2.hely
Úszó Vidék Bajnokság:  50 méter gyors: 1.hely
Felnőtt Magyar Úszó Bajnokság: 100 méter gyors:  3.hely 
50 méter gyors: 1. hely 
Úszó Európa Bajnokság:  50 méter gyors: 30.hely

Bohus Richárd 11.D
2010. február: Diákolimpia 
100 méter hát: 3. hely
2010. június: M. Ifjúsági Orzságos Bajnokság,
Eger
50 méter gyors: 1. hely
50 méter hát: 1. hely
100 méter hát: 2. hely
2010. július eleje: Felnőtt Országos Bajnok-
ság, Eger
50 méter hát: 4. hely
2010. július közepe: Ifjúsági EB
50 méter hát: 13. hely
2010. augusztus 9-14. Felnőtt EB: Budapest,
Margitsziget
50 méter hát: 26. legfiatalabbként
2010. november: Rövidpályás Országos Fel-
nőtt Bajnokság
50 méter hát: 2. hely
100 méter hát: 4. hely
50 méter gyors döntő

Takács Barbara 11.E
2010. április 28-május 2. Svédország
Sköwde ITP Európa Bajnokság
Csapat speciál technikai törés: 1. hely
Csapat erőtörés: 2. hely
Egyéni erőtörés: 3. hely
Egyéni küzdelem -55kg- 5. hely
2010. június 17-20. Nyári Nemzetek kupája:
Románia, Nagyvárad
-55kg- küzdelem: 1. hely
Csapat küzdelem: 1. hely
Csapat erőtörés: 2. hely
Egyéni erőtörés: 3. hely
2010. november 13. ITF Taekwando Országos
Bajnokság: Hódmezővásárhely
-55 kg- küzdelem: 1. hely
Speciál technikai törés: 2. hely
Erőtörés: 3. hely
Formagyakorlat: 3. hely

Városi Középiskolás Labdajáték Bajnokság
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
Lány: foci, kosárlabda, röplabda: Andrássy- Kemény: 10:0; 
Andrássy-Közgé: 3:2

Lányok: 8. helyezést érték el
Csapat tagjai: Dombi Luca Krisztina, Papp
Zsófi, Giricz Mónika, Szabó Tünde Imola,
Sajben Regina, Péter Rita, Darvasi Anett, Kádi
Vivien, Sipos Ramóna, Kocsis Nóra
Testnevelő / Felkészítő: Bárdos Tibor

Fiúk: a 6. helyet érték el.
Bagi Ákos, Gerendeli Gábor, Szeles Tamás, Bogár
Balázs
Sipiczki Márton, Boldizsár Gábor, Annus Norbert 
Bagi Péter, Csaszni Nándor
Bohus Gergely
Testnevelő / Felkészítő: Orosi Pál

2010/2011. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOK-
SÁG, V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ: Budapest - UTE Atlétikai Stadion, 2010.
október 13.



Érdemes tudni
December 20 – 26.

20. H Karácsonyi hangverseny
21. K A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

A téli szünet: 2010. december 22-től 2011. január 2-áig tart 
2011. naptári év 
Január 03 – 09.

03. H A téli szünet utáni első tanítási nap
Január 10 – 16.

11. K Írásbeli osztályozó vizsga
13. Cs Szóbeli osztályozó vizsgák
14. P Az első félév utolsó tanítási napja 

14:00 órától osztályozó értekezlet
A második félév 2011. január 17 – június 15-ig tart 
Január 17 – 23.

17. H A második félév első tanítási napja
18. K Általános iskolák közötti csapatverseny matematikából 15:00 órától
19. Sze Műveltségi vetélkedő 
21. P „Az iskolák 2011. január 21-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első

félévi eredményekről” 
Az ellenőrző könyvbe a dátum: 2011. január 14. 
Félévi nevelőtestületi értekezlet

22. Szo Központi írásbeli felvételi vizsgák 10:00 órától
Január 24 – 30.

26. Sze A szalagtűzés főpróbája – 15:00 órától
27. Cs A szalagavató főpróbája – 16:00 órától 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák 14:00 órától

29. Szo Szalagavató – 16:00 órától 

Viccek

- Hogyan lehet megkülönböztetni a lovat a tehéntől?
- Egymás mellé állítjuk őket, és amelyik a tehén mellett áll, az a ló.

- Hogy kell nyulat fogni?
- Beülsz egy barázdába, és utánozod a répa hangját.

Egy lány felhívott:
- "Gyere át, nincs itthon senki."
Átmentem. Tényleg nem volt otthon senki.

- Hogy lehet egy sünnel időt mérni?
- ???
- Kiteszed az ablakba fél órára. Az pont 30 perc.

A tanár elővette a feladatlapokat és végigtekintett a rémült diákarcokon.
- Fiaim! Nagy nap ez a mai! Ma történelmet írunk!
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