A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium
Gépészeti Szakközépiskola tanulóinak lapja
20. évfolyam 4. szám
Kosztolányi Dezső:
Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

2012. december
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SZALAGAVATÓ
November 17-én 15 órakor megkezdődött iskolánkban is a
szalagavató ünnepség, melynek a városi sportcsarnok adott helyet. A műsort két diáktársunk, a 10. f osztályos Imre Éva és a 9.
a osztályos Fodor Ádám konferálta. Egy Juhász Gyulától származó idézettel köszöntötték a
szülőket, hozzátartozókat, tanárainkat illetve végzős diáktársainkat.
Majd mindezek után bevonultak a
szalagtűzésre felsorakozó osztályok, osztályfőnökük kíséretében.
A Himnuszt követően Nagy József
igazgatóhelyettes úr ünnepi beszédét hallhattuk. Ezután Juhász
Krisztina 12. g osztályos tanuló
Demjén Ferenc egyik csodálatos dalát adta elő. Majd a szalagtűzés ünnepélyes percei következtek. „A szalag jelkép, figyelmeztet a múló időre, szimbolizálja a felnőtté válást, összegzésre,

Gergely Lilla 10.f

12. d osztályfőnök: Plesu Ádám tanár úr

12. e osztályfőnök: Szabó Gábor tanár úr

12. a osztályfőnök: Deme Endre tanár úr

12. g osztályfőnök: Láposiné Kiss Judit tanárnő

12. b osztályfőnök: Fazekasné Pápai Edit tanárnő
13. f osztályfőnök: Székely Beáta tanárnő

12. c osztályfőnök: Plesu Csaba tanár úr

előretekintésre int." Aztán végzős diákjaink is feltűzték osztályfőnökeiknek a szalagot, és hálájuk jeléül egy-egy virágcsokrot
nyújtottak át. Az ünnepi műsor lezárásaként a 12. évfolyamosok
Demjén Ferenctől a „Kinőtt a szárnyunk” című dalt énekelték
el, mellyel kifejezték a szeretetet, a köszönetet, gondoskodást
illetve a bennük kavargó érzéseket. Itt közreműködött iskolánk
énekkara is. Ezzel a szalagavató ünnepélyes része véget ért. Aztán Likvácsik Dóra 11.d és Juhász Levente 12.d osztályos tanulók ámulatba ejtették a közönséget varázslatos hangjukkal, majd
Orosz József 12.a osztályos tanuló gitárszólóját láthattuk. Folytatásként következett az osztályok fergeteges táncprodukciója,
mellyel vidám hangulatot varázsoltak.
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A 12. a osztály „Somogyország” kanászaiknak táncát mutatták be, ami igazán nagy sikert aratott. Felkészítőjük Filep László volt.

A 12. b osztály, ahová csak fiúk járnak, eljárták nekünk a
szatmári verbunkot, ezt táncot nagy örömmel fogadták. A
táncot Cseppentő Péter tanította be.

A 12. c osztály, - ami szintén férfi munka volt, - a Jacob
Rabbi táncának részletét mutatták be, betanította Filep
László.

12. d Mexikóba repítette kedves közönségünket, egy ütemes és izgalmas produkcióval. A táncot Köblösné Demeter Andrea tanította be.
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A 12. e a rock and rollt keverte a jive (dzsájv) elemeivel.
Fantasztikus hangulatú volt! Betanítójuk Stamusz Mónika.

A 12. g osztály 3 különböző stílust kevert, a swinget, a
salsát és a modern táncot. Velük együtt élveztük ezt az
igen változatos produkciót. A műsorukat Fenyvesi Józsefné tanárnő állította össze és tanította be.

A 13. f osztályos tanulók pedig a kalinka orosz néptáncát
hozták el nekünk és adták elő. Betanította Baloghné Szabó Alíz.

Az est fénypontja, a keringő következett. 40 pár mutatta
meg bámulatos tánctudását. Gyönyörű angol keringőt
láthattunk, amely emlékezetes marad számunkra. A koreográfia Köblösné Demeter Andrea tánctanár munkáját dicséri.
Az ünnepség után az iskola tornatermében folytatódott a
mulatság. Ezt Dr. Bugya László igazgató úr, illetve Dr.
Szászi István alpolgármester úr nyitotta meg. Azután kezdődött a koccintás, a
lakoma és a táncmulatság. A jó hangulatot
Fekete Gergő zenész
biztosította. Az est 22
óráig tartott.
Diáktársaim nevében
kívánok sikeres érettségi vizsgát és felvételit minden végzős
diáknak.
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Elsősavatónk
2012. november 29-én (csütörtökön) hagyományaink szerint iskolánkban ismét megrendezték az elsősavatót, amire a 9. évfolyamos diákok izgatottan készülődtek. Délután
14 órakor kezdődött az „ünnepség”. A 6 osztály bevonulását követően Fülöpné Kecskés
Judit igazgatóhelyettes mondott köszöntő
beszédet. Bihari Levente 10.c osztályos tanuló az elsősöket egy szép verssel fogadta. Ezt a
jelvénytűzés követte, amely színbolizálja az iskolához való
tartozást. Majd az elsősök fogadalomtételével folytatódott a
műsor. Az ünnepélyes rész után az osztályok levonultak és

készülődtek a táncos produkcióik bemutatására. Ezalatt láthattak a nézők néptáncot, Alexa Roland és Marosi Károly 12. c
osztályos tanulók előadásában, Molnár Dávid rappet adott elő
és egy hangulatos gitárjátékot hallhattunk Orosz József 12.a
osztályos tanulótól.
Végül következtek a
9.-es osztályok. Mindenki bemutatta a
saját produkcióját,
ami rendkívüli hangulatban telt. A közönség pedig tapssal biztatta a diákokat.
Reméljük, az elkövetkezendő években is részünk lesz hasonló
élményekben.
Nagy Anita 12.g

Elsősök bemutatkozó estje a
kollégiumban
2012. november 27-én
újra megrendezték a
kollégiumban a már
hagyománnyá vált elsősök bemutatkozását.
A diákok - szinte mindennap - lelkesen készültek erre az alkalomra.
Felkészülésük nem volt hiábavaló, mert színvonalas és humoros műsorral léptek a közönség elé. A műsorszámok változatosak voltak, láthattunk saját verseket, költői által írt
verseket, tánccsoportokat és vicces előadásokat. Nagy sikert
aratott a Polgári Kisebbségi osztály, ami egy paródia volt.
A műsorszámot követte az ünnepélyes eskütétel. Ezek után a
kikapcsolódásra vágyó fiatalokat bál várta a kollégiumi
ebédlőben. A zenés est 21 óráig tartott Pongó Tamás közreműködésével.
Bajnok Kitti, Póti Erika 11.g

Felhívom az alsóbb évfolyamosok figyelmét (9-10.) az
ebben a tanévben esedékes DÖK elnök választásra.
Aki érez magában ambíciót és helyt tud állni különböző megmérettetéseken és némi kommunikációs képességgel is rendelkezik, az jelentkezzen bátran.
Jelentkezni lehet Meszlényi Boglárka tanárnőnél és
nálam Nagy Anita 12.g osztályos tanulónál.
Várjuk jelentkezéseiteket!
Nagy Anita
leköszönő DÖK elnök

SZÍNIELŐADÁSON VOLTUNK
2012. november 22-én és 23-án iskolánk osztályai közül többen
részt vettek a XII. Felnőtt Amatőr Színjátszó Találkozón.
Ennek keretén belül a szentegyházi Ködszurkáló Kisszínpad által
előadott Tóték című drámát láthatták. Iskolánk erdélyi kirándulásán
részt vevő diákjai közül többen ismerősként üdvözölhették a darab
szereplőit, köztük az őrnagy urat alakító Kiss Lászlót, aki egyben a
mű rendezője is. A darab nagy sikert aratott. Mivel kötelező olvasmányról és egyben érettségi tételről van szó, ezért nagy segítséget
nyújtott Örkény István személyiségének megismerésében.
Az előadás sikerét bizonyítja, hogy a postás szerepének megformálásáért György Ferenc arany minősítést, míg a rendezésért Kiss
László szintén arany minősítést kapott.
Imre Éva 10.f
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„A Mátészalkai Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” Alapítvány
kuratóriuma 2012. október
16-án ülésezett, ahol a diákok és az iskola által beadott
kérelmeket bírálta el, valamint tanulmányi ösztöndíj
pályázatot írt ki a 4,5 átlag
feletti tanulók számára.
A pályázati kiírást az iskola
diákfalán olvashatták a diákok. A pályázat beadási határideje november 19-én lejárt, melyre több tanuló nyújtotta be önéletrajzát, és bizonyítványának fénymásolatát.
A nyertes tanulók az iskola
karácsonyi ünnepségén vehetik át jutalmukat.
A kuratórium elbírálta a
2011-2012-es tanév végén
kitűnő tanulmányi eredményt
elért diákok pályázatát is,
akik szintén a karácsonyi
ünnepségen fogják megkapni
a 7.500 Ft-os pénzjutalmat.
Ezenkívül az alapítvány 4 db
RIP.60 típusú funkcionális
edzőeszközt vásárolt az iskola számára, melyet a diákok
már használhatnak a konditeremben.
10.000 Ft-tal támogatta a
kuratórium az iskola mentő-

ládáinak feltöltését.
60.000 Ft értékben drapériát
vásárolt az alapítvány az
iskola számára, melyet különböző
rendezvényeken
használhat. Első ilyen rendezvény volt az idei szalagavató.
A különböző kiadásokat az
alapítvány az 1%-os felajánlásokból, valamint az alapítványi bál bevételéből finanszírozza. Ezenkívül alapítványunk pályázatokat is nyújt
be különböző szervezetekhez.
Az idei évben az adó 1 %ából befolyt várható bevétel
185.107 Ft. Ezúton is szeretnénk felhívni mindazok figyelmét, akik tehetik, hogy
adójuk 1 %-ának felajánlásával járuljanak hozzá az alapítvány céljainak megvalósításához.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal eddig is segítették munkánkat.
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Közúti elsősegélynyújtás
az iskolánkban
Iskolánkban Szemánné Bulyáki Ildikó szervezésében, illetve a
Vöröskereszt közreműködésével közúti elsősegélynyújtó tanfolyam
indult. A tanfolyamra két csoportnyi diák jelentkezett.
Az egyik csoport 2012. október 18-án, a másik október 29-én kezdte
az érdekes elméleti és gyakorlati képzést, melyet Bere László mentőtiszt tartott. Az órák, amelyeken mindenki aktívan
szerepelt, tömbösítve voltak megtartva és rendkívül
érdekesnek bizonyultak.
A vizsgán mindenki átment!!
Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek, és köszönjük a tanárnő, illetve a Vöröskereszt közreműködését!
Reméljük, hogy a megszerzett ismereteket ritkán
kell majd alkalmaznunk, de bízunk benne, hogy éles helyzetben
könnyen felelevenítenénk a tanultakat!
Marozsán Éva, Szász Enikő Kitti 11. g

Tóth Adrienn tanárnő

Az alapítvány adószáma:
18804177-1-15
Az alapítvány bankszámlaszáma: 11744041-20090508
Középiskolai diákéveimben kicsit hadilábon álltam a kötelező olvasmányok
elolvasásával. Így jött az ötlet, hogy
elindítom a Film-klubot, ahol a gépészes diákok az érettségire szükséges
kötelező olvasmányokat filmen nézhetik meg.
Időpont: minden második héten
kedden 13:45-ös kezdéssel a 105ös teremben.

Baráth Szilvia
titkár

A Gépészeti Szakközépiskola ODK szakosztálya 2012. november 24én ismét gyalogtúrát
szervezett a Zemplénbe.

végig remek volt. A túra pihenőhelyein érdekes történeteket
ismerhettünk meg. Közel 30
tanuló vett részt, és ezenfelül
több visszajáró túrázóból állt a
csoport.
Reméljük, ti is kedvet kaptatok a
természetjáráshoz.
A tervek között szerepel a Bükk
és a Zemplén-hegység csodálatos
tájainak (újbóli) felfedezése,
szánkótúra szervezése, illetve a
szakosztály várja diákjaink ötleteit is.

A túra útvonala: Újhuta, Zsidórét, Eszkála majd a
végállomás újból Újhuta volt.
Kiss Tibor tanár úr
vezetésével tettük meg
a közel 13 km-es távot.
Az időjárás ködös és
nyirkos volt, de ennek
ellenére a hangulat

Írta és szerk.: Bíró Réka 10. b

1 2 .e

A tartalomból:
Az arany ember
A kőszívű ember fiai
Beszterce ostroma
Az ember tragédiája
Bánk bán
Az öreg halász és a tenger
Rómeó és Julia
Édes Anna
Isten hozta Őrnagy úr
Trója
Sorstalanság
Miért jó a filmklub?

 Bárkivel jöhetsz
 Kötetlen foglalkozás
 A megjelentek névsora leadásra
kerül a magyartanárodnak

 Hozhatsz magaddal nasit
 Meglepetés a filmklub végén!
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Jágri Ilona tanárnő

2012. október 18-án iskolánk LegoKings csapata (Orosz József 12.a, Dajka Gábor és Varga Roland 11.a) a debreceni Tóth Árpád Gimnázium által megrendezett legorobot szumó bajnokságon vett
részt.

A szumó robotokról
Minden szumó robotot úgy kell megépíteni, hogy 100 százalékban szétbontható legyen, és eredeti LEGO alkatrészekből
állítják elő.
Az érzékelők és a motorok száma korlátozásra került: 1 db
távolságérzékelő, 1db fény- vagy színérzékelő, 2 db nyomásérzékelő, 3 db forgásérzékelő és 3 db motor - utóbbi kettő
egybe építve is - használható maximum egy robotban.
A robotnak el kell férnie egy 1×1 lábnyi négyzetbe, bárhogy
is áll benne, akár átlósan is. (1 láb = 30,48 cm) Magasság határ nincs.
A robot alapjának egy LEGO MINDSTORMS téglának (NXT

Hogyan játsszák a szumót?
A szumó robotokat indításkor a
szumó küzdőtérre egymástól 30
cm-re helyezzük el.
Mindegyik a másikkal ellentétes
irányba indulhat el, tehát az első
elmozdulásnak a küzdőtér középpontjától távolodónak kell lennie.
A robotnak egy roham kezdését
követő tíz másodpercen belül el
kell kezdenie előre mozogni.
Az első támadást szemből kell
kezdeményezni.

vagy RCX) kell lennie.
A robot súlya nem lehet több
kettő fontnál. (2 font = 0,909
kg)
Egy mérkőzés alatt nem lehet megváltoztatni a robot
szerkezetét vagy a programozását. A robotnak teljesen
autonómnak kell lennie, de a
korábban betáplált programok között lehet váltani a
körök előtt, de kör közben
már nem.
A robotok küzdelme, azaz egy roham addig tart, amíg az
egyik egység mozgásképtelen nem lesz, vagy elhagyja a küzdőteret.
Egy robotról úgy válik egyértelművé, hogy elhagyta a küzdőteret, ha bármely része megérinti a padlót, vagy a gazdája
hozzáér a küzdőtéren. Ha egy robot teste lebeg a küzdőtér
élén, és nem érinti meg a talajt, akkor 10 másodperc után lesz
csak vesztes, ha addig a másik robot nem hagyja el a küzdőteret, ha a másik ezalatt talajt fog, akkor ez első, fennakadt robot
nyer.
Az a robot, amelyik kilöki a küzdőtérről az ellenséget vagy
megbénítja, győz, és ha egy robot öngyilkos lesz, akkor a másik robot győz.
Mindkét tény megállapításában a bírók ítélete a döntő.

Különböző konstrukciójú szumó robotok:

A középen elhelyezkedő saját robottal, mely Orosz József fejlesztése, a 4. helyezést sikerült elnyernünk a 14 induló csapatból.
Nagyon jó hangulat telt a verseny, izgalmas perceket okozott mindannyiunknak.

Téli élmény!
2012.12.13-án egy testnevelés óra alkalmából Halászné Kónya Hajnalka tanárnő megengedte, hogy mókázzunk egyet a
suli udvarán. Kitaláltuk, hogy építsük meg az osztályunk téli
barátját, a hóembert. Szinte mindenki részt vett ennek csiszolásában, lapáttal vagy nélküle, bár nem lett csiszolatlan, de a
célnak mégis megfelelt. Ami a legfontosabb viszont, hogy
újabb élménnyel gazdagodott a 10. f osztály!
Gergely Lilla 10.f
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Nemsokára itt a karácsony, mindenki ajándékok után rohangál, próbálja
megtalálni a megfelelőt szerettei számára. De nemcsak a bolti ajándékok
csalnak mosolyt az arcukra, sőt minket is örömmel tölt el ha látjuk, hogy
mennyire örülnek a magunk készített ajándékoknak.
Ilyen ajándék is lehet a hógömb. Nem telik sok időbe elkészíteni, de mégis
mutatós és nemcsak a kisgyerekek szeretnek gyönyörködni benne.
Elkészítéséhez szükség lesz: befőttes üvegre, pillanatragasztóra, csillámra,
valamilyen figurára és vízre.
1. Ha kiválasztottuk a megfelelő üveget, ragasszuk rá a fedelére a figurát a
pillanatragasztó segítségével.

www.gepeszeti.hu
2. Öntsünk az üvegbe vizet,de ne
töltsük tele,mert a figura nem fog
beleférni.
3. Tegyük bele a csillámot.
4. Tegyük rá a fedőt és rázzuk össze.
Jól szorítsuk rá a fedőt,hogy ne folyjon ki a víz. Ha biztosra akarunk
menni, az üveg száját kenjük be ragasztóval és így csavarjuk rá a fedőt.
(Az üveg fedelét eltűntethetjük csomagolópapír vagy szalaggal,de akár
be is festhetjük).
Már kész is a hógömbünk.
Készítette: Imre Éva 10.f

Végezetül Ady Endre meghitt gondolatait idézve
kívánunk áldott, békés, boldog karácsonyt mindenkinek.

Nagy Krisztina, Szőke Gréta 9.évf.

Karácsony
Az egyik legszebb családi ünnep a karácsony. A gyerekeknek azért, mert
ekkor minden csoda megtörténhet, a felnőtteknek, mert ezt a csodát létre kell
hozni. A szeretet lengi be a levegőt úgy, mint az édes karácsonyi sütemények
illata. Emelkedettebb a hangulat, tisztább az emberek lelke. Ezeken a napokon egy kicsit mindenki magába száll és valahol ott bujkál a gyermekkori
karácsonyok emléke is.
December 2-án meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, ami a
karácsonyi készülődés kezdetét is jelzi. Ezekben a hetekben nemcsak otthonunkat, környezetünket szépítgetjük, díszítgetjük, hanem lelkünket is ünneplőbe öltöztetjük. Kollégiumunkban mi is elkezdtük az ünnepi készülődést, a
kollégium díszítését. Mint minden évben, most is ünnepi műsorral is készültünk, amit 9, 10 és 11. évfolyamos tanulók adtak elő. A műsorban elhangzó a
dalok és versek meghitt hangulatot varázsoltak. Ezt a meghittséget növelte a
szépen feldíszített fenyőfa és ebédlő. A műsor után mindenki jó hangulatban
fogyasztotta el a finom vacsorát.
Társaim nevében is szeretném megköszönni csoportvezetőnknek, Hutfleszné
Varga Katalin tanárnőnek és nevelőtanárainknak segítségüket a felkészítésben.

KARÁCSONY
- A RÉGI IDŐKBEN -

Rajz: Oszlánczi Evelin 10.f

A karácsonyra való készülődés már december 13-án
(Luca napján) elkezdődött. December 15-én kezdődött
a Szentcsalád imádása. Az asztalt feldíszítették virágokkal, gyertyákkal. A Szentcsalád képe is ott volt az
asztalon, amit mindig vittek magukkal házról házra.
December 24-e: karácsony böjtje. Ehhez a naphoz sok
minden fűződik. Ez a nap igazi böjti nap volt, húst
egyáltalán nem volt szabad fogyasztani. Az asszonyok
és a nagylányok ezen a napon sütöttek, főztek, pl.:
kocsonyát, levest, húst. túrós lepényt és egyéb kalácsokat, de ezekből csak az éjféli mise után vagy Nagykarácsony napján (25-én) volt szabad enni. Régen a karácsonyi abrosz vászonterítő volt és később abból vetették el az első gabonát,hogy bő termés legyen. A vacsora után túrós lepényt ettek fokhagymával, hogy a betegség ne fogjon rajtuk vagy egyesek azt tartották, hogy be
kell kenni az ajtókat, hogy a rossz lelkek ne tudjanak
ártani, majd a gazdasszony mindenkinek feltört egy
szem diót és akinek rossz dió jutott megijedt, hogy
beteg lesz abban az évben. Utána felszeletelt egy almát
és szétosztotta, hogy olyan egészségesek legyenek mint

Rajz: Somogyi Anett 12.d

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.”

az a szelet alma. Az asztal alá szakajtóban búzát és
kukoricát tettek, másnap reggel azzal etették meg az
állatokat, hogy jobban tojjanak. Az asztal alá került
még szalma annak emlékére, hogy Jézus jászolban
született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy
egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is
kötöztek belőle jó termést remélve. Régen a karácsonyfa egyszerű borókafa volt, amit becsomagolt kockacukorral, kenyérbéllel és dióval díszítettek. Este felé a
kisgyerekek csoportokba verődve mentek az "ablak
alá" csörgős bottal és énekelték a "Mennyből az Angyalt". A nagyobb fiúk és lányok "Betlehemest" jártak,
kicsi jászollal, benne a kis Jézussal mentek a házakhoz.
Szűz Máriának, Szent Józsefnek, pásztoroknak és a 3
királynak öltöztek és így kopogtattak be a házakhoz. A
végén almát és diót kaptak. Ezek után a házaknál a kis
gyerekeket lefektették aludni közben a szülők és a
nagyobb gyerekek feldíszítették a karácsonyfát. Ezután
a család felnőtt tagjai elmentek az éjféli misére. Másnap reggel a kicsik örültek a karácsonyfának. Délelőtt
még elmentek a templomba. Ezen a napon a család
minden tagja otthon volt. Karácsony másnapján a rokonok meglátogatták egymást. A férfiak iszogattak, az
asszonyok beszélgettek, a gyerekek pedig játszottak a
játékkal, amit a Jézuska hozott.

- A MAI IDŐKBEN A karácsony a bronzvasárnappal kezdődik, ami a vásárlás kezdetét jelenti. Manapság a karácsonyt az ajándék
mennyisége határozza meg, nem a régi hagyomány,
ami már sajnos eltűnt. Vannak olyan családok ahol az
ünnepeket, szentestét nem otthon töltik, hanem elmennek üdülni. A mai karácsonyfák illetve műfenyők a
boltokban kapható díszekkel vannak felékesítve. Kiment a divatból a rokoni kapcsolat ápolása az ünnep
idején. Más megvilágításba került az egész karácsony
jelentősége. A mi korosztályunk többsége már ezeket a
régi hagyományokat nem ismeri. Azért ma se felejtsük
el, a karácsony a szeretet ünnepe és nem csak az ajándékoké a főszerep..
Barkó Fanni 10.f

Karácsonyi SMS-ek
Mindenkinek szívét járja át a szeretet, ennyit kívánok én mindenkinek
Szívetek adjátok oda karácsonyra,
mert abból fakad a szeretet!
———————————————
Hópihe-szárnyon száll az idő,
ünnepi díszben áll a fenyő.
Készül a beigli,a sok jó falat,
itt a karácsony a kertek alatt!
Boldog karácsonyt.
———————————————
"Jeles ünnep, szép zöld fenyő,
csengő csilingel a fákon, legyen békés, boldog ünnepetek,
szívemből kívánom!"
———————————————
A telefonod már tele lehet,
"kellemes, boldog ünnepeket", én se
kívánok egyebet: szívedet lengje be
szeretet!
———————————————
Karácsonyra tőled csak azt kívánom,
legyél továbbra is ilyen jó barátom!
A szívemben örök hely van neked,
kellemes, boldog ünnepeket!
———————————————
Leszállt egy angyalka és azt súgta
nékem, gondolj ma azokra, kik szívedbe férnek! Eszembe jutottál, te és
családod, ezúton kívánok boldog
karácsonyt!
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Az állatok minden korban
meghatározó szerepet töltöttek be
életünkben. A rohanó világ igen
messze elkerült tőlük, s ez az emberi kapcsolatokban is egyre súlyosabb következményekkel jár. Bár
örömmel látjuk, hogy az állatok
védelméről és kíméletéről szóló
törvény megjelenése az uniós csatlakozás óta sokat javult, a jelentősebb javulást mégis megakadályozza, hogy a civil állatvédő szervezetek keze meg van kötve, a lakosság
azonban tapasztalatlan és gyakran
nem szentelnek kellő figyelmet az
állatokkal szemben elkövetett
kegyetlenségek felderítésére. Bár
Magyarországon is valós igény van
az állatrendőrség létrehozására és
civil kezdeményezésekre, de jelenleg kormányzati szinten a kérdés
még nincs napirenden. Pedig az
állatkínzásos esetek száma szerint
a probléma ma Magyarországon
valós. Évente átlagosan 500 esetben indít nyomozást a rendőrség
állatkínzás gyanúja miatt, de valószínűsíthető, hogy nagyon sok a

KÖZMONDÁSOK

látens bűncselekmény, a
törvényi szabályozás visszatartó ereje nem érzékelhető,
sőt az állatvédők szerint folyamatosan nő az állatkínzásos esetek
száma. Problémát jelent továbbá az
is, hogy az esetek kapcsán lefoglalt
állatok elhelyezése sem megoldott.
De mi fogalmazódik meg benned,
amikor egy szenvedő állatot látsz
az utcán? Mi az első gondolatod?
Saját tapasztalatok alapján az emberek nagyobb része undorral néz a
szenvedő, kóborló állatokra.
Szeptember 28-án pénteken az
iskola előtt várakoztunk és odajött
hozzánk egy éhes, gazdátlan kutya.
Megetettük, vizet adtunk neki és
szomorúan láttuk, hogy az emberek elfordultak vagy kikerültek
minket, pedig egy telefonhívással
sokat segíthetnének rajtuk.
A téli hónapokban fokozottan
figyeljünk az állatokra is!

A december utolsó napja szilveszter (december 31.) Mindenki a maga módján lezárja a möHogy télen nem csak a kará- götte álló évet és várja a másnacsonyt és az újévet ünnepeljük? pot, az Újévet (január 1.)
A decemberi hónap első emlék- Január közepén a magyar kultúra
napja december 1-je, amikor a napjáról emlékezünk meg. Ezen
magyar rádiózás kezdetéről em- a napon fejezte be a Kölcsey
lékezünk meg. December 6-án Ferenc a Himnuszt.
jön a Mikulás, és oszt ajándékot
a jó gyerekeknek. Kodály Zoltán Február 1-je a köztársaság emszületésének évfordulója alkal- léknapja. Országszerte megemmából, december 16-án a ma- lékeznek erről a napról, 1946gyar kórusok napját ünnepeljük. ban ezen a napon fogadta el a
December 24-e szenteste, ez a nemzetgyűlés a Magyarországot
nap Jézus Krisztus születésének köztársasággá kinyilvánító törnapja. A hónap legvártabb ünne- vénycikket. Középiskolánkban is
pe a karácsony (december 25- megemlékezünk február 25-ről,
26.) Ilyenkor minden ember egy amely a kommunista diktatúra
perce megáll a rohanó világban, áldozatainak emléknapja.
hogy együtt töltse szeretteivel az
Gyűjtötte: Imre Éva 10.f
ünnepet.

Rajz: Zékány Enikő 9.d

Nagy Anita, Szántó Bernadett 12.g
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A bekarikázott betűkből egy új közmondást kapsz!
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1. Kecskére bízta a ………………….
2. Kimutatja a foga …………………… ……………………………………………………………
3. Jobb félni, mint ……………………
4. Eső után ……………………………….. 19. Kilóg a ………………………………..
5. Szégyen a futás, de …………………….. 20. Az ………………. pénz.
6. Gyakorlat teszi a ………………………..
7. ……………. tolláról, embert barátjáról.
8. Egy csónakban ………………………….
9. ……………… eső aranyat ér.
10. …………….. nem ver bottal.
11. Rossz fát tett a ……………..
12. Egy …………….. nem csinál nyarat.
13. ………………… a magyar igazság.
14. Alamuszi ……………….. nagyot ugrik.
15. Sok jó …………… kis helyen is elfér.
16. ………………. ütött a fejébe.
17. Nem zörög a ……….……, ha
nem fújja a szél.
18. Többet ………………… ,
mint erővel.
Barkó Fanni 10.f

Móricka az óvodában
éppen meglátja amint
két kutya közösül.
Odarohan az
óvónénihez és megkérdezi:
- Óvónéni az a két kutya mit
csinál?
- Hát, tudod, Móricka a felül
lévő kutyának eltörött a lába, és
a másik kutya segít neki elmenni a kórházba.
- Milyen praktikus, és közben
még közösültek is.
————————————
Tanárnő: Móricka itt van a
térkép. Mutasd meg rajta Amerikát!
Móricka: Tessék, itt van!
Tanárnő: Azt tudjátok, ki fedezte fel Amerikát?
Osztály: Móricka!
————————————-Először utazik a székely bácsi a
repülőn.
Kérdezi a stewardestől:
- Mondja kedves, aztán van-e
itt elég ejtőernyő mindenkinek?
- Nagyon ritka, hogy egy repülő
lezuhanna, így mi nem tartunk
ejtőernyőt!
- Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis mindig
van mentőcsónak.
Pedig gondolom, úszni többen
tudnak, mint repülni!
Barkó Fanni 10.f
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