A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium
Gépészeti Szakközépiskola tanulóinak lapja
19. évfolyam 3. szám

2011. október
Lőrincz Sándor: Falevél a szélben

Rajz: Varga Szabolcs 13.f

Kedves Kilencedikesek!
Nagyon sok szeretettel
köszöntelek benneteket itt,
a Mátészalkai Szakképző
Iskola és Kollégium Gépészeti Szakközépiskolájában.
Nagy Anitának hívnak, a
11. g osztályba járok, és
ettől a tanévtől kezdve én
vagyok a diákönkormányzat új elnöke.
Ezúton szeretnélek titeket
köszönteni és néhány bátorító szóval ellátni.
Remélem, már sikerült
beilleszkedni iskolánk
hangulatába, ezzel együtt
az új környezetbe. Mivel
már középiskolások lette-

tek, új szakasz kezdődött
az életetekben.
Remélem hogy mindenki
örül, hogy ebbe az iskolába járhat és jó jegyeket
szerez majd.
Végezetül Arany János
biztató szavait zárjátok a
szívetekbe:

Levél vagyok:
Játéka a szélnek
Kacérkodik velem,
Nem sejti mit érzek.
Hatalmas fának apró, pici szíve,
Levél vagyok;
S te nem is veszel észre.
Hangom oly gyönge,
Erőtlen a szóra,
S ha álmodom is,
Felkél a nap újra.
Egyedül szállok
Karod erejével,
Apró, pici levél,
Utazhat a széllel.
Ketten repülnek:
A levél és a bánat,
Hisz megszakadt a szíve
A hatalmas fának.
S most siratja a szívét,
Szerelme a Szélnek:
„Ó, ha tudnád Szellőm,

Szerettelek Téged!”

„ Nemes önbizalom,
de ne az önhittség,
lelkedet,
nagy célra feszítsék;
Legnagyobb cél
pedig itt a földi létben,
ember lenni mindig,
minden körülményben. „
( Arany J. )
Rajz: Varga Szabolcs 13.f
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Szépné Bojer Boglárka tanárnő

Visszatérő pedagógusok iskolánkban
Már hagyománnyá vált, hogy a tanév első számában köszöntjük iskolánk új pedagógusait, illetve a gyesről visszatérő tanárnőket, akik már nagy örömmel és izgalommal várták, hogy elkezdődjön a szeptember. Velük beszélgettem új
élményeikről, tapasztalataikról, mindennapjaikról.
1.
Milyen érzés visszatérni a munka világába, a dolgos hétköznapokba, milyen új tapasztalataid vannak?
2.
Hogyan telt számodra az otthon töltött időszak?
3.
Milyen további terveid, elképzeléseid vannak?

Szemánné Bulyáki Ildikó tanárnő
1. Számomra pozitív élmény volt a visszatérés, sokszor bejöttünk az iskolába, és
folyamatosan tartottam a
kapcsolatot a kollégáimmal.
A tapasztalataim eddig pozitívak, jók a benyomásaim a
diákokról is, jó érzés újra tanítani. Hiányzott nekem ez a
ritmus, ugyanakkor hiányzik a lányommal, Flórával
való rendszeres foglalkozás is.
2. Az otthon töltött két év nyugodt volt, állandó
ritmusban teltek a mindennapok, nem kellett sietni.
Sok mindenre jutott időm, sokat kirándultunk, kötetlenebb időszak volt.
3. Jelenleg sok munkát jelent nekem - a mindennapok feladatai mellett - az, hogy tanulnom és készülnöm kell a vizsgákra.
Lakatosné Kádár Ágnes tanárnő
1. Az otthoni békés légkör
és a kislányommal való mindennapi foglalkozás miatt
nem tudtam, milyen érzés
lesz visszailleszkedni a munkába, az iskolai feladatokba.
Azt azonban tudtam, hogyha
megszokom, akkor újra szeretni fogom, hiszen szeretem
a szakmámat. Jelentős változásokat nem tapasztalok, az ifjúságvédelmi feladatok ellátása mellett ke-

Ácsné Szűcs Judit tanárnő
1. Nagyon kíváncsi voltam,
hogy milyenek lesznek a
diákok, milyen lesz újra a
mindennapi ritmus a kollégák között. Ugyanakkor az
otthoni nyugodt időszak
után furcsa számomra, hogy
ismét „időre” kell feladatokat végezni. Összességében
azonban pozitív a visszatérés élménye.
2. Nyugalmasabb, kiegyensúlyozottabb volt. Több
idő jutott játékra, kikapcsolódásra a kisfiammal, de
többet tudtam olvasni, kirándulni, s amit nagyon
szeretek, gobelinezni. Hasznos és élvezetes volt a
kapcsolattartás a szülőkkel, akiknek hasonló korú
gyerekeik vannak.
3. Szeretném még bővíteni ismereteimet, illetve a
német szakomon elvégezni az egyetemi képzést is.
vesebb tanítási órám van, s a mindennapok egyelőre
nyugodtabbak, mint képzeltem.
2. Kezdetben lassan, majd nagyon gyorsan telt.
A gyermeknevelésben rengeteg öröm és élmény,
ugyanakkor nagyon sok felelősség is van, melyet
szerencsére megoszthattam sok kolléganővel, akiknek hasonló korú gyermekeik vannak, mint az én
kislányom.
3. Szeretnék még gyermeket szülni, illetve folytatni
a tanulmányaimat is. Például a jelnyelv megtanulása nagyon érdekel.
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Szépné Bojer Boglárka tanárnő

Új pedagógusaink
Kérdések az új kolléganők számára:
1.
2.
3.
4.

Hol és milyen szakon végezted tanulmányaidat?
Hol dolgoztál korábban, és hogyan élted meg a munkahelyváltást?
Hogy érzed magad ebben az iskolában, milyenek az élményeid, a tapasztalataid?
Mit szeretsz csinálni szabadidődben, hogyan kapcsolódsz ki?

Tóth-Vonház Linda tanárnő

Szilvai Ágnes tanárnő

1. 2000-ben végeztem a Nyíregyházi
Főiskola
németmatematika szakán, majd 2009ben a budapesti Károli Gáspár
Református Egyetemen, német
szakon. Jelenleg pedig a matematika mester szakon vagyok végzős hallgató.

1. A Debreceni Egyetem történelem szakán szereztem diplomát
2002-ben.

2. A mátészalkai Móricz Zsigmond Tehetségfejlesztő és
Általános Iskolában dolgoztam korábban 11 évig, illetve
a Schneider Oktatási Nyelvstúdióban tanítottam németet.
Már vágytam arra, hogy középiskolásokat tanítsak, mert
ez a korosztály közelebb áll hozzám, mint a kisebb tanulók.
3. Nagyon jól érzem magam ebben az iskolában, ahol
már 2011. januárja óta tanítok. Számomra könnyű volt a
beilleszkedés, mert sok kollégát már ismertem, illetve
több diákot tanítottam az általános iskolában. Megtaláltam a közös hangot a tanítványaimmal és szívesen jövök
dolgozni.
4. Van egy 5 éves kislányom, szabadidőm nagy részét
vele töltöm. Szeretek olvasni, kirándulni, illetve fontos
számomra a sport. Gyakran úszom, kangoozok és hetente egyszer focizni is szoktam.

Megemlékezés
az aradi vértanúkról
Minden év október 6-án
iskolánk tanárai és diákjai is
megemlékeznek az aradi
vértanúk hősi haláláról. Ebben a tanévben is rövid műsor idézte fel számunkra
ennek a napnak az eseményeit és történelmi jelentőségét. Versek, gondolatok, a
halálraítéltek megrázó vallomásainak felidézése, illusztrációk és a zene összhangja emlékeztetett ben-

nünket azokra a kiemelkedő
személyiségekre, akik életüket adták hazánkért.
A megemlékezés összeállítói
Ácsné Szűcs Judit és Szilvai
Ágnes tanárnők, illetve Székely Zoltán tanár úr, szereplői pedig Horváth Nóra,
Huzrik Tímea, Lipcsei Tünde
és Velicskó Fanni 10.f, és
Nagy Anita 11. g osztályos
tanulók voltak.
Köszönjük munkájukat!

2. Korábban 8 évig a Déri Miksa
Szakközép-és Szakiskola kollégiumának nevelőtanára voltam.
Mindig is szerettem volna tanítani, és nagyon örültem,
amikor lehetőség adódott arra, hogy történelemtanár legyek a Gépészeti Szakközépiskolában. A nevelőtanári
munkám során szerzett hasznos tapasztalatokat szeretném beépíteni a tanári munkámba is.
3. Új élményeket, új kihívást jelent számomra a tanítás,
és más az időbeosztásom is, mint a kollégiumban. Az új
kollégák azonban megkönnyítik a beilleszkedést, sokat
segítenek nekem. Az osztályok többségével már megtaláltam a közös hangot, alapvetően jól érzem magam ebben az iskolában.
4. Nagyon szeretek kirándulni, legkedvesebb helyem
Erdély, ahol minden évben barangolunk.
Ha időm engedi, szeretek kertészkedni, főzni és sokat
olvasni.

Iskolapszichológus iskolánkban
2011. október 26-tól minden szerdán 11:00 és 14:30
között a műhelyfolyosó
elején, a 29. szobában találhatjátok meg iskolapszichológusunkat, Rácz Tímeát.
Szívesen beszélget minden
problémáról, forduljatok hozzá bizalommal, szívesen meghallgat benneteket és igyekszik nektek segíteni.

Gondod van a tanulással?
Nem találod a helyed?
Azt érzed, nem értenek

Szépné Bojer Boglárka tanárnő

meg a szüleid?

Párkapcsolati

tanácsokra

van szükséged?
Ezekkel a kérdésekkel és bármilyen más lelki problémával
jöhettek hozzá. Jelezd ezt
vagy az osztályfőnöködnek
vagy Lakatosné Kádár Ágnes
gyermek- és ifjúságvédelmi
felelősnek, tőlük kapsz bővebb információt. Csoportosan is szívesen foglalkozik
veletek, képességfelmérésre,
különböző tesztek kitöltésére
van lehetőség.
Éljetek vele!

2011/10
Nagy József igazgatóhelyettes
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Kirándulás Erdélyben

A MÁSZIK dolgozóinak lelkes csapata, amely persze mindig más mint az előző évben, ismét ellátogatott
testvériskolánkba Szentegyházára, a Gábor Áron Líceumba.
Június 30-án indultunk Székelyföldre. A hosszú kb. 8
órás utazás kényelmetlenségeit feledteti a gyönyörű táj és
legfőképpen barátaink fogadása. Mindig örömmel tölt el
bennünket a viszontlátás. Sehol nem lehet tapasztalni a
világon olyan fogadtatást, mint Székelyföldön. Higgyétek
el, ők sokkal inkább magyar emberek, mint mi itt Magyarországon. A finom vacsora után lepihentünk, hogy
frissek legyünk a másnapi kirándulásra.
A következő napon egésznapos kiránduláson vettünk
részt, a környék nevezetességeit néztük meg a Homoród
völgyében. Szentegyházáról délre indultunk, majd nyugatra fordulva egészen
Székelyderzsig mentünk
és ezután indultunk
szálláshelyünkre. Gyönyörű falvakat, kápolnákat, templomokat és
erődtemplomokat láttunk. Az erődtemplom
ol yan erődítmény,
melybe támadás esetén
elbújhatott a falu lakossága. Sőt a templomban
kialakított raktárokban
biztonságosan elhelyezhették a gabonát, a füstölt húst és a szalonnát
A harmadik napon keletre indultunk. Csíkszeredát elérve északkeletre vettük az irányt a Gyímesbe. A Szépvízi víztározót
elhagyva egy gyönyörű tetőre értünk fel, ahol megálltunk
és gyönyörködtünk a látványban. A tetőről továbbindulva
láthattuk a még magyar időkben épített laktanyát és tiszti
lakótelepet. Ezután érkeztünk meg Gyimesbükkbe, hol
megnéztük a Rákóczi vár romjait.

Felmásztunk a sok lépcsőn és fényképeztük a tájat, hogy
később is felidézzük az ezeréves határ környékét. Ezután
átsétáltunk a szemközti dombra, ami ezért érdekes, mert
pünkösdkor a csíksomlyói búcsú utáni napon, azaz vasárnap, itt folytatódik a magyarok zarándoklata, itt van a
szent mise.
Ezt is szokta közvetíteni a Duna Televízió vasárnap, mint
a szombati eseményeket Csíksomlyóról.
Innen hazaindulva a szállásunkra, a már említett tetőn
újra megálltunk, mert házigazdáink már bográcsban főtt
melegétellel vártak bennünket.
Igen jólesett, pedig rendesen fújt a szél nyugati irányból.
Szálláshelyünkre visszaérkezve búcsúesttel kedveskedtek
vendéglátóink. Együtt nótáztunk a közös vacsora után.
Aztán eljött a negyedik nap, ami mindig kicsit szomorú,
mert el kell búcsúzni barátainktól úgy, hogy nem
tudjuk, mikor lesz a viszontlátás. De most is,
mint minden oda vagy ide
látogatáskor megerősítjük, hogy évente legalább
kétszer találkozunk. Mi is
megyünk legalább egyszer és ők is jönnek legalább egyszer egy naptári
évben.
Elbúcsúztunk és elindultunk haza Mátészalkára.
Útközben megálltunk
Tordán, és megnéztük a
teljesen felújított turisztiAz ezeréves határ
kai látványossággá átalakított sóbányát. Hihetetlen látvány, olyan mintha egy űrbázison járnánk. Aki arra
jár, nézze meg! Ezután már csak buszoztunk és sofőrünknek köszönhetően szerencsésen hazaértünk.
Köszönet mindenkinek, aki szerepet, feladatot vállalt kirándulásunkban!
Üdvözlet Erdélynek, megyünk jövőre is!

Nagy Anita, Szántó Bernadett 11.g

egész héten - tilos volt mosni, mert a halottak a vízbe kerülnének, a ruhák
pedig megsárgulnak.
A hiedelem szerint a halottak ilyenkor hazalátogatnak, ezért számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra és gyertyát gyújtottak. A gyertyák a halottakért égtek, a tűz ugyanis megtisztulást hozott.

Mindenszentek– Halottak napja
A katolikus egyházban a Mindenszentek - november 1.- utáni nap a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja. Általános szokás szerint az előtte való
nap délutánján, a „halottak estéjén” rendbe hozzák a sírokat, virágokkal és
koszorúkkal feldíszítik, és az este közeledtével gyertyákkal, mécsesekkel
kivilágítják, „hogy az örök világosság fényesedjék” az elhunytak lelkének.
Idegenben elhunyt, ismeretlen földben nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más közösségi temetőjel körül gyújtanak gyertyát. Régen néhol
máglyát gyújtottak, miközben szünet nélkül harangoztak.
Elterjedt szokás szerint ezen az estén otthon is égett a gyertya, mégpedig
annyi szál, ahány halottja volt a családnak.
A halottak napjához számos néphit kapcsolódik. Az élőknek ilyenkor tilos
volt bármilyen munka, nehogy háborgassák a halottakat. Ezen a napon –sőt

Bencze Edith: Égjetek ti… (részlet)
Égjetek ti, komor gyertyák és mécsesek,
Ragyogjon az ég felé, megszentelt fényetek,
Hiszen a halál egy napra testet ölt,
És életre kelnek a temetők.
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Kirándulások

Andrási Csaba 10.c

Osztálykirándulás keretében Tokajban kenutúrán
vett részt a 10.c osztály. Az élményekről Kosztyu Miklós osztályfőnök a következőképpen mesélt:
Az osztályommal 2
napos osztálykirándulást szerveztünk. Tokaj
tűnt a legalkalmasabbnak, ahol a Tiszán és a
Bodrogon kenuzhattunk is. Megérkezésünk után hamar elfoglaltuk a szálláshelyeket, majd gyorsan fogtuk a kenukat, lapátokat, mentőmellényeket és irány a folyó! Az osztályból még senki
sem kenuzott, így váratlan élményekben volt része.
Vízretettük a kenukat, és indult volna a túra, de már az
első hajó az indulás után felborult. Ugrottam a vízbe,
mert menteni kellett. Meglepődtem, mennyire féltek a
víztől diákjaim. Aztán voltak, akik hamar ráéreztek a
kenuzásra, és a két folyón közel 10 km-t eveztek.

Őszi túra a
Zemplénben

A Gépészeti Szakközépiskola
ODK szakosztálya 2011. 09.
24-én tanévkezdő túrát szervezett a Zempléni hegységben.
A túra Hercegkút-Újhuta útvonalon került megrendezésre.
A ragyogó őszi napsütésben a kirándulók egy 11 km-es
távot teljesítettek közel 4 óra alatt. A kellemes séta pihenőállomásain
a
szervezők a terület
jellemzőiről tartottak rövid ismertetőket. A túra végén
a kirándulócsapat a
fáradalmakat hangulatos szalonnasütéssel pihente ki.
Reméljük, mindenki jól érezte magát és a következő tú-

A legizgalmasabb az
volt, mikor 3 lánnyal a
hajómban 500 m-re a
parttól én is borultam a
Tisza kellős közepén. A
hideg vízben majd egy
órába telt, míg partra
vergődtünk, A fürdőzés
után megmásztuk a Kopasz hegyet, - ami kemény kis túra volt oda-vissza. Este
főzés és buli tarkította a programot.
Másnap templom- és
múzeumlátogatás
volt, ahol a borkészítés rejtelmeit ismerhettük meg.
Szombat estére tele
élményekkel tért haza a 10.c osztály
minden tagja.
rán is velünk tart, illetve aki nem volt velünk, az kedvet
kap a természetjáráshoz.
A kiránduláson készült képek megtekinthetők az iskola
(www.gepeszeti.hu) weboldalán.
Az elkövetkező túrákról továbbra is az iskola honlapján
és a plakátokon tájékozódhattok.
Kiss Tibor tanár úr
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Kiemelkedő
rajztehetség
iskolánkban!
Hatvani Krisztiánnak
hívnak, a 12.e osztályba járok.
Tulajdonképpen óvodás korom óta rajzolok, bár akkor még
nem kiemelkedően, lassan az idők során sok gyakorlással és tanulással értem el ide, ahol most tartok. Általános negyedik osztály óta veszek részt
rendszeresen versenyeken, több szép helyezést is
elértem, ezek közül legkiemelkedőbb a két országos második helyezésem és a megyei első helyem.

Drift versenyző iskolánkból
Varga Attilának hívnak, a
10. c osztályba járok. Szabadidőmben drift versenyző
vagyok. Mi is ez a drift?
Hátsó kerekes autókkal úgy
megyünk végig a pályán,
hogy csúszásban van a hátulja. A pálya kb. 1,2 km hoszszú. Magyarországon 2006
A Verseny
májusától létezik ilyen verseny. 2009. szeptember 27-én Máriapócson voltam először drift versenyen, ekkor elhatároztam, hogy én is
megpróbálkozom a versenyzéssel. Édesapámmal átala-

2011/10
Ezek mellett persze van még sok harmadik, negyedik helyem is. Hetedikben és nyolcadikban kezdtem komolyabban tanulni egy nyírbátori rajztanárnőnél, aki kihozta a tehetségemből a lehető legtöbbet.
Legutolsó rajzom, amivel közönségdíjat nyertem,
egy S14-es Nissan Silvia, amire külső tervet kellett
készíteni egy Drift szervezetnek.

A nyertes rajz

kítottunk egy BMV-E-36-os autót driftre. Aztán 2010ben kezdtem el a driftet, először még Street kategóriában viszont 2011-ben már sikerült letennem a Pro vizsgát és így Pro kategóriában indultam. 2010-ben év végén sikerült összetettben 37 versenyző közül a 11. helyet megszereznem. Ezúton köszönöm családomnak a
biztatást, támogatást. Tervem az, hogy jövőre minél
több versenyre eljussak és a legjobb helyezéseket érjem
el!

Interjú közben

FŐ AZ EGÉSZSÉG

Iskolánk minden évben megszervezi a
tanulók fogászai, illetve belgyógyászati
és szemészeti szűrővizsgálatát. A fogászati szűrés szeptember 12-én indult, melyet dr. Varga Gabriella a 12. évfolyammal kezdett. Az ellenőrzés már le is zárult, többen is
jelentkeztek további kezelésekre.
A belgyógyászati s szemészeti vizsgálatok két lépcsőben zajlanak, először Vondorkovics Edina ifjúsági vé-

dőnő elvégzi az alapvető szűréseket, felméréseket, majd
dr. Lelkesi Anita iskolaorvos vizsgálja meg a tanulókat.
A 12. évfolyam kezdett itt is, hogy végzőseink minél
hamarabb a tanulásra tudjanak összpontosítani.
Évente két véradást szervez a Vöröskereszt (októberáprilis), melyek mindig nagyon sikeresek. Ehhez nagymértékben hozzájárul Székely tanár úr hirdető tevékenysége. Az októberi véradáson 81 fő vett részt.
Szűcsné Kerti Éva
tanárnő
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„Várva vártként érkezni, felelősséggel itt lenni, méltósággal elmenni”
A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka,
Szalkai L. u. 2/A 2011. júliusában megnyerte egészségnevelő pályázatát, a „Mit tegyünk, hogy jól legyünk”,
avagy a mátészalkai kistérség komplex egészségfejlesztő, prevenciós programja címmel, melynek kódszáma: TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1
A pályázat egyik program eleme:
„Várva vártként érkezni, felelősséggel itt lenni, méltósággal elmenni”, pszichológiai sorozat az emberi élet
legfontosabb kérdéseire keresi a választ. Születéstől a
halálig járja be azt az utat, amelyet ideális esetben minden embernek végig kell élnie.
A program keretében nemzetközi hírű előadók látogatnak Mátészalkára, akik a tudomány legújabb eredményeivel is megismertetik az érdeklődőket.
Lehetőség nyílik arra is, hogy helyi szakemberek ( orvosok,
védőnők, szociális munkások, mentálhigiénikusok) bevonásával kisebb csoportokban, konzultációk keretében, akár egyedi problémák is megoldást nyerjenek.
A sorozat előadásai 2011-ben a Szatmár Alapfokú Művészeti
iskola földszinti nagytermében kerülnek megrendezésre 18
órai kezdettel.
Az első előadást 2011.
szeptember 15-én rendezték meg, a meghívott híres
vendég Dr. Czeizel Endre professzor úr volt, az
ország egyik leghíresebb
orvosgenetikusa. Az előadás címe: „Az egészségesen születés joga”.
Czeizel professzor úr beszélt az egészséges utódvállalás lehetőségeiről a fogamzás előtt és után. A szülők egészséges életmódja, testi, szellemi, érzelmi állapota mennyire meghatározza a baba egészséges fejlődését.
Felhívta a figyelmet, hogy a korszerű, optimális családtervezést, az egészséges születésszabályozást ne az abortusz és

Pályaismereti és pályaorientációs
csoportfoglalkozások
a 11. évfolyam részére
A pályaválasztást könnyíti meg a Családsegítő Szolgálat
egyik munkatársa, Szikszay Erzsébet, munka- és pályatanácsadó.
Pályaorientációs óráin teszteken keresztül válhat világossá,
ki milyen képességekkel rendelkezik, kihez mely terület áll
legközelebb, illetve milyen típusú munkavégzés az, ami a
személyiségéhez, érdeklődéséhez leginkább illik.

csecsemőgyilkosság lehetőségeiben lássák a mai fiatalok, hanem megfelelő fogamzásgátlási módszerekkel védekezzenek a
nem kívánt terhesség ellen.
A professzor úr kitért a terhes gondozás problémáira és jelentőségére is. Szó volt a meddőség okairól és megoldási lehetőségeiről. Beszélt az örökletes betegségek korai kiszűrésének
módszereiről (pl: spina bifida: nyitott gerinc!), fontosságáról
és mindazon problémákról, amelyek megoldása fogja biztosítani az egészségesen
születés jogát.
Czeizel professzor úr
előadásának felvételét
2011. október 17-én a
MÁSZIK Gépészeti
Szakközépiskolájának
ebédlőjében vetítették le
konzultációs program keretében az egészségügyi szakmacsoportoknak, a 12.g, 14.d és a 15.d osztályoknak. Konzultációs
program vezetői Dr. Heizer Antal szülész-nőgyógyász főorvos, Pénzesné Papp Erika és Dr. Heizer Antalné egészségkoordinátorok voltak.
A tanulók nagy érdeklődéssel figyelték Czeizel professzor
szavait, egyrészt, mert hamarosan egészségügyi dolgozóvá
válnak, másrészt pedig ők lesznek a jövő kismamái.
Az előadás levetítése után konzultáció keretében kérdéseket
tettünk fel a nőgyógyász Heizer főorvos úrnak a korszerű
fogamzásgátlási módszerekről, a terhességről, a terhesség
alatti szűrővizsgálatok jelentőségéről, a
méhen kívüli terhesség fogalmáról, a
meddőség okairól,
stb.
Azt hiszem, több
ilyen konzultációra
lenne szükségünk a
megfelelő szakemberrel, hogy minden
minket érintő kérdésre szakszerű választ kapjunk.

Abban is segít ez a foglalkozás, hogy információkat kapjanak a diákok a felsőoktatási és továbbképzési rendszerről, a
felvételi ponthatárokról, a többletpontokról, a munkaerőpiaci lehetőségekről, valamint nagy segítséget nyújt ez abban is, hogy könnyebben eldöntsék a 11. évfolyam tanulói,
hogy melyik tantárgyat válasszák 5. érettségi tárgyként.
Az interaktív foglalkozásokon már részt vett a 11.a, d, e, g
és 12. f osztály.
Ha más osztályt is érdekel ez a lehetőség, jelezzétek ezt
az osztályfőnöknek!
Lakatosné Kádár Ágnes tanárnő
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MIRE JÓ A FÜZETEK, TANKÖNYVEK BEFEDÉSE?
Íme, sok diák számára elkezdődött
az iskola.
A tanév előtt a szülők számára fejtörést okozott a nagybevásárlásoknál,
mit is vegyenek gyermeküknek iskolakezdésre?! Ceruza, toll, füzet.
Ezek, amik egyből eszünkbe jutnak.
A tanév során vannak olyan tanárok, akik felhívják a figyelmüket a
diákoknak a füzetek beborítására és
értékelik. Sok diák rögtönzött válasza:
„Minek az…” , „Úgysem érdekel
senkit”,
”Nem érek rá”, „Nincs, amivel befedjem”.
Vajon mire jó a füzetek befedése?
Egyrészt védi, ha véletlen ráömlik az
innivalónk, másrészt szebbé, esztétikusabbá teszi a füzetünket.

Az egyik sajátkészítésű fedőm

Továbbá a tanár következtetni tud
belőle, mennyire foglalkozunk, védjük a holminkat, és milyen emberek
vagyunk. Számos anyaggal be lehet
már fedni (nejlon, papír), de el lehet
akár saját kezűleg is készíteni vagy
egy érdekes újságcikket, posztert
ráragasztani.
Remélem, hasznos tanácsot osztottam meg veletek!

Mikor van abszolút hideg?
-Amikor a jegesmedve még szivatóval sem indul
-Amikor a családfát is eltüzelik
-Amikor az embernek az arcára fagy a mosoly
-Amikor a műfogsor vacog a pohárban

POÉNZÓNA

Úgy szeretnék meghalni, mint nagyapám:
Álmában, csendesen, gondtalanul,
Nem pedig ordítva, sikoltozva, pánikban, mint az utasai.
Tudod, hogy rettenetesen hasonlítasz az anyósomra– mondja
Kovács a barátjának - leszámítva persze a bajuszt.
-De nekem nincs is bajuszom!
-Neked nincs, de az anyósomnak igen!
Az én anyósom olyan, mint egy jó pohár sör.
-Miért olyan finom?
-Nem. Jéghideg, és mikor elém kerül, habzik a szája.
Adatfelvétel a rendelőben:
-Dohányzik?
-Nem, doktor úr, köszönöm, inkább innék valamit.

Csokis rudacskák:
Hozzávalók: 3 db tojás, 90 dkg cukor,
1 csomag vanillincukor, 30 dkg kakaópor,
60 dkg liszt.
Töltelék: 1,5 dl tej, 1cs. Habpor,
1 csomag vanillincukor.
Elkészítés:
A tojásfehérjét a vanillincukorral és
a cukorral kemény habbá verjük.
Elkeverjük benne a tojássárgáját és
a kakaós lisztet. Papírral fedett
sütőlemezre babapiskóta alakokat
formázunk.180°C-os sütőben
kb. 10-15 percig sütjük úgy,
hogy egy kicsit kitámasztjuk az ajtót.
Miután kihűlt, két darabot
a vanillincukorral elkevert tejből és
habporból készített habbal töltjük meg.
Díszítésként használhatunk gyümölcsöt.
Jó étvágyat!
Nagy Barbara 12.g

Mokka tekercs
Hozzávalók: 4 db tojás, 80 dkg cukor,
1 csomag vanillincukor,
1 teáskanál őrölt kávé, 80 dkg liszt.
Krém: 3,5 dl tejszín, 200 dkg csoki,
2 teáskanál instant kávé,
70 dkg margarin.
Elkészítés: a tojásfehérjét cukorral
és vanillincukorral kemény habbá
verjük Hozzáadjuk a tojássárgáját
és a kávéval elkevert lisztet. Papírral
fedett sütőlemezre kenjük és
180°C-os sütőben kb.10-15 percig sütjük.
Tejszínt, a csokit, az instant kávét és
a margarint egy edényben tűzön
felfőzzük addig, míg egynemű
pépet kapunk. Kihűtjük, majd
robotgéppel kihabosítjuk. Ezzel a
krémmel megkenjük és feltekerjük.
Kívülről is ugyanezzel a krémmel díszítjük.
Jó étvágyat!
Nagy Barbara 12.g

SZÓKERESŐ
ÁRUBŐSÉG
ÁSZKARÁK
ASZTAG
BEÁLLÍT
BÉLPOKOL
DOKTOR
ELBŰVÖL
ELLUSKA
ÉRTETLEN
FEHÉR

FELCSÍP
FELDUZZAD
FÉLREHÚZ
GITTIKE
GYEPŰ
HORTOBÁGY
ILLEM
JÉGHOKI
KŐKRÉTA
KÖLES

MINKET
MINTÁZ
NYIFOG
ÖREGANYA
ÖSSZESZID
RÍKAT
SZEKÉRRÚD
TIMUR
TOLNA
VÉNÁS
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