Horoszkópok:
Skorpió:

Nyilas::

A Mars és a Vénusz kedvezőtlen helyzetben áll.

November 8-án a Jupiter végre belép az ön je-

Már akkor is boldognak érezheti majd magát,

gyébe: nagyon szerencsés időszak veszi kezdetét

ha nem értik félre, és elkerülheti a veszekedése-

ezzel a nappal. Innentől kezdve akár a karrierjé-

ket. Karrierje szempontjából sem ígérnek túl sok jót a

ben, akár emberi kapcsolataiban jelentős lépéseket tehet

bolygók. A Merkúr november 17-étől hátráló mozgásba

előre. Új ötletek jutnak eszébe, és komoly kapcsolatokat

kezd, és néhány tervét komolyan megzavarhatja. Várjon

létesíthet, melyből előnyökre tehet szert!

az új tervekkel, ne siessen el semmit.

Bak:
Ez a hónap eléggé nehéznek látszik, sok erőt és kitartást követel
öntől, de szerencsére ezt megadja a Szaturnusz és a Plútó is a Bak
jegyében. A Jupiter jegyet vált, és a Nyilas jegyében folytatja útját.
Muszáj lesz saját magát lelkesítenie. Bízzon önmagában, hiszen ön
mindent meg tud csinálni! November 15-től a Mars is jegyet vált,
átlép a Halak jegyébe, ez pedig erősíteni fogja önt.

Ünnepek, események:
A magyar tudomány napja:
1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen határozták el a magyar rendek a Magyar
Tudományos Akadémia létrehozását. A Magyar Tudósok Világtalálkozóján (1996) döntés
született arról, hogy ez a nap lesz minden évben a Magyar Tudomány napja, amelyet először 1997-ben ünnepeltek meg.

A Japán kultúra napja:
1852-ben, november 3.-án született a japán császári hatalmat visszaállító Macuhito herceg, a
későbbi Meidzsi-császár. Halála után az ő születésnapja, lett Japánban a Kultúra Napja (文化
の日,

Bunka no hi), amit 1947. óta minden évben megünnepelnek. Ugyanerre a napra esik

1956-ban a II. világháború befejezése után az új japán alkotmány elfogadása is.

Cukorbetegek világnapja:
A cukorbetegek világnapját először 1991-ben rendezték meg november 14-én.
Ezen a napon született Frederick Banting, akinek Charles Besttel közös gondolata vezetett az inzulin 1922-es felfedezéséhez. A Világnapot a Nemzetközi
Diabetes Szövetség (IDF) és tagszervezetei rendezik meg világszerte.

Magyar Közoktatás Napja:
A Pedagógusok Szakszervezete 1991-ben kezdeményezte, hogy november 22-én tartsák
a Magyar Közoktatás Napját. Céljuk a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak
bemutatása, valós társadalmi megítélésének elősegítése.

Magyar Labdarúgás napja:
A magyar labdarugó „Aranycsapat” 1953. november 25-én a londoni Wembley stadionban 6:3
arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90
éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti
győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét jelölte ki napjának.

A véradók napja Magyarországon:
A Véradók Napja különleges ünnep. Az emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. A véradás nagyszerűsége az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik, abban, hogy erre a vérre bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez egyben bármikor és bárkinek az
életét jelentheti!A nap meghatározása annak emlékére történt, hogy

1954. november 27-én adományozott először a legfelsőbb állami testület kitüntetéseket sokszoros véradóknak és
kiváló véradó szervezőknek.

Az AIDS elleni világnap:
December elsejét 1998-ban az Egészségügyi Világszervezet nyilvánította az AIDS
elleni küzdelem világnapjává, hogy figyelmet szenteljen a halálos betegség elleni

védekezés fontosságának, valamint hangsúlyozza a nemzetközi összefogás szükségességét.

A Magyar rádiózás napja:
1925. december 1-jén megkezdődött a Magyar Rádió
rendszeres műsorsugárzása. A hazai rádióműsor-

sugárzás előzménye, a vezetékes telefonhálózatra épülő
telefonhírmondó, a Beszélő Újság, Puskás Tivadar találmánya 1893-tól működött. A Magyar Rádió első, kísérleti műsorát 1924. március 15-én sugározták középhullámon egy 250 watt teljesítményű adóval, a rendszeres műsorszórás 1925. december 1-jén délután 5 órakor a Rákóczi
út 22-ben ünnepélyes keretek között indult meg. Az adóállomás Budapest néven jelentkezett.

A rabszolgaság felszámolásának világnapja:
Ez a nap a „modern rabszolgaság” elleni harcra hívja fel
a figyelmet: ilyen az emberkereskedelem, a kizsákmányolás, a gyerekmunka, a kényszerházasság és a gyermekek
kényszertoborzása és fegyveres konfliktusokban történő
felhasználása.

A fogyatékos emberek nemzetközi napja:
December 3-a 1992 óta a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja. Az
ENSZ jóvoltából minden évben ezen a napon különböző rendezvények
keretén belül próbálják felhívni a világ figyelmét a tartósan egészségkárosodott ill. fogyatékkal élők problémáira. Magyarországon is több, mint

600 ezer sérült ember éli - többnyire nagyon nehéz anyagi körülmények
között és önhibáján kívül - minden tekintetben behatárolt életét.

Mikulás napja: Szent Miklós püspök emlékére:
A piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidé-

keken Szent Miklósnak, a Lycia római provinciában fekvő
püspökének népies alakja. Szent Miklós a gyermekek és
diákok védőszentje, ezért a későbbi korokban a népi vallásosság hatására kialakult ajándékosztó püspöksüveges
Mikulás előképének és mintájának tartják.

A Magyar kórusok napja:
1991 óta ünnepeljük A Magyar Kórusok napját december 16-án, ezért ezen a napon, mert
1882-ben ekkor született Kodály Zoltán Kossuth díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, az MTA tagja. Országszerte koncerteket, hangversenyeket rendeznek december 16-án, hogy méltó keretek között emlékezzenek, ünnepeljenek.

A nemzetiségek napja Magyarországon:
2012-ben az Országgyűlés december 18-át - mint az ENSZ nemzeti vagy
etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozata elfogadásának a napját – a Nemzetiségek napjává nyilvánította. Ezt a napot
1995-től ünnepeljük, előző megnevezése: A Kisebbségek Napja volt, a
magyar kormány a kisebbségbarát társadalmi légkör kialakítása és
fenntartása érdekében, az ENSZ nyilatkozata értelmében hívott életre.

Emigránsok nemzetközi világnapja:
A kivándorlók napján az emberiség sokszínűségét ünneplik. A XXI. században egyre többen hagyják el szülőföldjüket, hogy aztán más országokban éljenek. A Föld lakosságának 2 százaléka,
több mint 150 millió ember él szülőföldjétől távol. Az emigránsok nemzetközi
napja december 18., ugyanis 1990-ben ezen a napon fogadta el az ENSZ a
bevándorlók jogairól szóló határozatot.

Karácsony napja:
Karácsony a kerecsen (kerecsensólyom) szóból ered, ami a
Fényhozó szent madarunk, a Turul neve. A székelyek kerecsensólymokat eresztettek e napon szabadon, a kunok pedig
sólyomavatási ünnepet tartottak. A sólyomeresztés emlékét

õrzi az éjféli mise alatt a templomban madarak eleresztése.

Szent István vértanú ünnepe:
Jézus születését az Egyház liturgiája nyolc napon keresztül ünnepli, karácsony másnapján azonban a liturgia fehér színe pirosra változik: a vér és a szenvedés színére.
Az első keresztény vértanúra emlékezünk December 26-án.

A Magyar kártya napja:
A magyar kártyafestők különleges kártyakép megalkotásával járultak
hozzá az egyetemes kártyakultúra gazdagságához. 1835 körül készültek
el Pesten Schneider József és Chwalowszky Ödön kártyakészítő mesterek
műhelyeiben a napjainkban magyar kártyának nevezett játékeszköz első
példányai. Az új, keletkezését követően regionálissá váló kártyatípus az
egyetlen standard kártyakép, mely irodalmi mű hőseit ábrázolja és epizódjait idézi fel.

Szilveszter napja:
Szent Szilveszter pápa (314-335) ünnepe, a polgári év utolsó napja, az
újesztendő vigíliája. Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek célja az hogy, biztosítsa a következő esztendőre az emberek
egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporaságát és a termés

bőségét. A szilveszteri szokásokban különösen fontos szerepe van a
zajkeltésnek.

Halloween-vs-Mindenszentek-vs-Halottak-napja
Október vége általában arról szól, hogy az internet bölcs népe két (vagy akár intelligenciaszinttől függően több)
csoportra oszlik, és vérre menő harcot folytatnak azon, hogy akkor most Halloween következik,

Mindenszentek vagy épp Halottak napja. Hirtelen az általános iskolástól kezdve a szomszéd néniig mindenki
szakavatottá válik, és beragadt Caps Lock billentyűvel adja tudtára véleményét: MAGYARORSZÁGON NINCS
HALLOWEEN!!!4!!! ITT HALOTTAK NAPJA VAN!!!!!!!!4!!4
Ha most ezeknek az emberek megpróbálja valaki hihetetlenül bátor és rendkívül türelmes elmagyarázni, hogy a
Halloween, a Mindenszentek és a Halottak napja nem ugyanaz, ráadásul egymásra épülnek, akkor azt valószínűleg máglyán elégetik. Nulla tájékozottsággal kiállnak a véleményük mellett, hogy a Halloween egy amerikai hülyeség. És Magyarországon nincs. Pont.
De akkor mi is van a Halloweennel? A többség annyit tud róla, amennyit a tévében látott, tehát gyerekek jelmezekbe öltöznek és édességeket csórnak a szomszédoktól. Zseniális. De amúgy ez a lehető legfelületesebb körülírása
az ünnepnek. Kezdjük ott, hogy nem is amerikai hülyeség. A Halloween a kelták Samhain ünnepére vezethető
vissza. A kelták alapvetően két évszakra osztották az évet: télre és nyárra. A tél október 31-én este, Samhain ünnepén kezdődött el. Ekkor ünnepelték az újév kezdetét. A kelták hite szerint Samhain napisten a halál és sötétség

istenének fogságába kerül, aki október 31. éjszakáján összehívja a halottak szellemeit. Ilyenkor a kelta papok a
hegytetőn tüzeket gyújtottak és áldozatokat mutattak be. Másnap reggel pedig parazsat adtak a családoknak,
hogy azzal űzzék el a szellemeket. Az ünnep először az angolszász területeken terjedt el, az ír, illetve skót bevándorlók által jutott el Amerikába. A régiek úgy hitték, ezen az éjszakán elvékonyodik az élők és holtak közti világ
határa, ezért jelmezekbe bújtak és töklámpásokat faragtak, hogy így megvédjék magukat az ártó szellemektől. A
töklámpás az ír legenda szerint egy részeges kovács, Jack O’Lantern után kapta a nevét. Jacket az ördög hívta a

pokolba, de ő kicselezte, és megalkudott vele, hogy sosem fog a pokolba kerülni. Azonban miután Jack meghalt, a
mennybe sem engedték be. Így a menny és pokol között ragadva csak az ördög segítségére számíthatott. Kapott
tőle egy örökké izzó fadarabot, amit Jack egy kivájt takarmányrépába helyezett. A legenda szerint Jack a lámpás
fényénél próbálja megtalálni megnyugvását. Mára az ünnep az egész világon teret hódított magának, és hatalmas
iparág alakult ki köré. Érdekes módon a kereszténység terjedésével az emberek nem zárkóztak el a pogány ünnepektől, szokásoktól. A keresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazították, így lett a Mindenszentek is az
egykori kelta halottkultusz napjához kapcsolva. 835-ben hivatalosan is elismerte az ünnepet az egyház,

azóta is november 1-jén tartjuk. A katolikus hit szerint ez az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az
elhunytjaikról emlékeznek meg ilyenkor. Szinte mindenki meglátogatja az elhunyt családtagjai sírját, koszorúkkal, gyertyákkal és mécsesekkel díszítik fel a nyughelyeket. Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán
kilépnek a sírból, ezért terítettek nekik az asztalnál, illetve a ház minden helyiségében lámpákat gyújtottak, hogy
az elhunyt szeretteik el tudjanak igazodni.
A Halottak napja november 2-a, ezt az ünnepet 998-ban vezette be egy clunyi apát. Ez a nap a purgatóriumban
lévő, még nem üdvözült lelkek ünnepe, emléknapja. Az elhunytak családjai ilyenkor imádkoznak, templomba
mennek, hogy valahogy könnyítsenek a bűnhődő lélek terhén. Szintén ellátogatnak a temetőkbe, hogy feldíszítsék
a sírokat és gyertyát gyújtsanak. Egy népi hiedelem szerint ez azért volt fontos, hogy az esetleg elszabadult lelkek
visszataláljanak a sírjukba, szívesen maradjanak a feldíszített nyughelyükön.
Tehát azt a tévhitet rögtön el is hessegethetjük, hogy a Halloween és a Halottak napja vagy Mindenszentek egy
napon van. Azt is, hogy a Halottak napja és Mindenszentek ugyanaz. Ráadásul – sok önjelölt szakértőnk bánatá-

ra – a Halloween még csak nem is egy gonosz amerikai üzleti fogás akar lenni.
Szóval nincs értelme habzó szájjal egymás torkának esni, mert mind a háromnak megvan a létjogosultsága, három egymást követő napon ünnepeljük őket, mind a halottkultuszra épülnek, és senki sem fog pokolra jutni
azért, mert meg meri ünnepelni azt, amit akar.
Kovács Réka

Dohányfüstmentes-napok-margójára
(november 7.: Rákellenes Világnap, november 17.: Dohányzás Elleni Világnap)
Se szeri, se száma a dohányzás veszélyeiről és a leszokás mikéntjről szóló cikkeknek. Sem egészségét, sem zsebét
nem kíméli, aki ezen szenvedélynek hódol. Sokan mondják, hogy ennek a szenvedélynek nem az örömszerzés a
célja, hanem a felgyülemlett stressz levezetése: amíg a cigarettát szívja, gondolkodik, megoldást keres,

megnyugszik. Ha nem tudna ily módon megszabadulni a feszültségtől, az válna egészsége kárára. Egy biztos:
nem vagyunk egyformák, mindenki másképpen dolgoz fel helyzeteket, történéseket, s mindenki szervezete különböző mértékben képes tolerálni a bevitt káros anyagot. Találtam egy nagyon tanulságos verset a dohányzókról,
dohányzásról. Már az 1800-as években is tudták, hogy a rákbetegség egyik okozója a dohányzás. Így írt erről Vajda János:
A jó egészség és a hosszú élet titka(részlet)

Hogy az egészségre haszon általában
Nem igen van, sőt kár rejlik a pipában,
Orvosok vitassák, én csak annyit mondok,
Ha egy kicsit árt is, élvezetes dolog.
De ennek is megvan a maga mértéke.
Minden attól függ, hogy ezt jól megértéd-e?
Tüdőnek, gyomornak lehet ártalmára,

Használva Hűbele Balázsok módjára.
Minden élvezetnek általános kulcsa:
Az ember fölöttébb hosszúra ne nyujtsa.
Mint más egyebet is, vedd elő pipádat
Mindig akkor, ha már nagyon megkivántad.
Mert az orvosok is nem ok nélkül tartják,
A sok dohányzástól támad a szádban rák.

Ahol pedig ez van, ott minden hiába,
Ennek a gyógytárban nincsen orvossága.
Palánczné Sipeki Andrea

ELSŐ VÉRADÓK A VÁCIBÓL!
A Vöröskereszt tavaszi véradásán mindig jön néhány nevelő a Váci Mihály Gimnáziumból. Jó példát mutatnak,

mert őket néhány diák is követte legutóbb. Mivel csak 18 év felett lehet vért adni, így ők első véradók voltak. Kö-

Első őszi véradóink a Váciból:Ács Annamária, Nagy Róbert, Szűcs Attila. Tanáraink közül véradó: Gyarmati Anikó, Vaszilyné Veres Hajnalka és Hajdu István.
Kocsis Erik Donát a következőképpen számolt be az élményeiről:
Osztálytársaktól, plakátról az iskolában, tanároktól hallottam a véradásról. Elmondták, hogy csak 18 éves kor felett adhatok vért, akkor, ha nem vagyok fertőző beteg. Előtte a vizsgálatokon meg kell felelni, és ha minden jó, akkor 4.5 dl vért vesznek le. Úgy gondolom, hogy a véradással segítem a betegek gyógyulását. Összességében jól

éreztem magam, picit szédültem. Nem azért mentem, mert kaptam érte 500 Ft-os utalványt, fél liter vizet, csokit,
hanem hogy segítsünk másokon.
Ha szeretnél segíteni másokon akkor tavasszal és ősszel gyere velünk vért adni!
Bővebb információ: www.veradas.hu
Hajdu István

November 27. a Nobel-díj megalapításának világnapja
Alfred Nobel az 1895. november 27-én véglegesített végrendeletében az egész vagyonát egy alapítványra hagyta. A
végrendelet szerint a vagyon éves kamataiból adnak át díjakat olyan személyeknek, akik a fizikában, kémiában,
fiziológiában, orvostudományban vagy az irodalomban értek el kiemelkedő sikereket. Nobel-békedíjat kapnak
azok, akik a békéért a legtöbb erőfeszítést tették.
Dr. Alfred Bernhard Nobel 1833-ban Stockholmban született kémikus és feltaláló. Nem részesült magasabb szintű
oktatásban, tudását magántanulmányok révén szerezte. Kémiai ismereteit az orosz kutatótól, Zinintől, szerezte.

Az ő nevéhez fűződik a dinamit felfedezése. A Nobel-díjat minden éven december 10-én adják át, halála évfordulóján, adják át.
Ahhoz, hogy valaki Nobel-díjat kaphasson több feltételnek is érvényesülnie kell. A díj nem egy-egy életműért jár,
hanem egy konkrét teljesítményért, eredményért. Továbbá egy személy csak életében, s csak magánszemélyként
kaphatja meg az elismerő érmét és pénz összeget.
Ezzel ellentétben a Nobel-békedíjat akár szervezetek is megkaphatják.
A Nobel-díjakat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, a Nobel-békedíjakat pedig a norvég parlament adja át.

Több magyar vagy magyar vonatkozású Nobel-díjas személy van. Közülük Szent-Györgyi Albert, aki fiziológiai és
orvostudományi Nobel-díjat kapott. Valamint Kertész Imre, aki irodalmi Nobel-díjban részesült. Sok olyan Nobeldíjjal rendelkező személy van, aki emigrált, vagy legalább egy szülője magyar volt. Ilyenek: Lénárd Fülöp, Békésy
György, Gábor Dénes, Wigner Jenő, Harsányi János, Oláh György, Herskó Ferenc, és sokan mások.
Bujnóczki Noémi

Emberi jogok világnapja
Az emberi jogok világnapját minden év december 10-én ünneplik. Az emberi jogok vagy szabadságjogok minden
embert megilletnek születésüktől egészen haláluk napjáig. Sokféle polgári és politikai jogokat foglalnak magukba,
mint például az élethez vagy a szabadsághoz való jog, a törvény előtti egyenlőség, valamint a gazdasági, szociális
és kulturális jog, mint a kulturális életben való szabad részvétel joga, élelemhez, neveléshez és munkához való jog.
A régi időkben ezeket az emberi jogokat nem vették annyira figyelembe. Magyarországon is csak a kiegyezés
(1867) után fektettek rá nagyobb hangsúlyt. Vannak olyan országok, ahol már a kezdetektől jelen volt, mint például az Amerikai Egyesült Államokban, pontosabban a Függetlenségi Nyilatkozattól biztosítva voltak az ott élő
emberek számára az alapvető szabadságjogok és az egyenlőség. Franciaországban a francia forradalom után,
1789 augusztusában létrejött Emberi és polgári jogok nyilatkozata határozta meg először az emberi jogok sérthetetlenségét. Az angoloknál az 1215-ben kiadott Magna Carta Libertatum először biztosította az első jogokat.
Az ENSZ Közgyűlése 1950-ben jelölte ki december 10-ét az emberi jogok napjának, annak emlékére, hogy 1848.

december 10-én fogadták el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.
Tóth Bernadett

Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok a Váciban
Kipróbálnád magad katonaként? Ha baj van, szeretnél Te is ott leni, ahol segíthetsz és számítanak rád? Tanulmányaid mellett és a munkád mellett is segíthetsz a Haza szolgálatában! Jelentkezz tartalékos katonának! Száműzheted az egyhangúságot az életedből! Száműzngúságot az életedből!

A Magyar Honvédség egy új munka és tanulmányok mellett is végezhető szolgálati formát hozott létre. A
lényege, hogy évi maximum 20 napban a lakhelyed járásán belül kell katonai oktatáson és kiképzésen részt
venni. Amit tanulhattok: alaki ismeretek, fegyverismeret, katonai térképészet, eü ismeretek, közelharc, éles
lövészet, katasztrófahelyzetek elhárítása. A feltételek betöltött 18. életév, tiszta erkölcsi, orvosipszichológiai alkalmasság.
Amit kínál a sereg:


szerződéskötési díj: bruttó 32.333 Ft
(az aláírást követő 4. hónap 5. napjáig utalva)



rendelkezésre állási díj : bruttó 138.500 Ft
(mindenkori minimálbér, első alkalommal az aláírást követő 14. hónap utolsó napjáig, utána évente
a következő 12. hónap utolsó napjáig utalva)

Behívás esetén a beosztásnak és rendfokozatnak megfelelő illetmény:

 fizetésre: minimum bruttó 144.419 Ft /hónap (őrvezető beosztásban, időarányosan, következő hónap 2.
munkanapján utalva)
 térítésmentes ruházati ellátás (gyakorló ruházat)
 ingyenes élelmezési ellátás
napi utazási költségtérítés lakóhelytől (volán 86%, saját gépjármű 15 Ft/km, utólag elszámolva és utalva), vagy térítésmentes laktanyai szállás lehetőség (távollakók részére)
A gímiből jelenleg ÖTT tagok: Hajdu István, Kiss László tanár urak, diákok közül: Popják Dorka,
Bujnóczki Bence, Borai Dávid, Kércsi Bence, Szexer Dávid, Treszkán Viktor
Jelentkezz a tanár uraknál vagy a Toborzó Irodában 3525 Miskolc Hatvanötösok útja 2 vagy a
www.iranyasereg.hu oldalon, ahol egyéb ösztöndíj és továbbtanulási: altiszti, tiszti információkat is
találsz.

Adventi német nyelvi vetélkedő
2018. december 19-én a 6. és 7. órákban került megrendezésre az immár hagyománnyá váló „adventi vásár” néven
emlegetett német nyelvi vetélkedő. Igazából az adventi szókincsre és szokásokra épülő csoportversenyekről van
szó. „Vásárnak” az itt elfogyasztott karácsonyi finomságok („Leckereien”) miatt nevezik, melyeket a csapatok előre
elkészítenek, és a verseny közben, illetve után szeretetlakomaként elfogyasztanak. Az adventi asztalok elkészítése
a versengés egyik fontos mozzanata. Az asztalokat a zsűri pontozza. Előzetes feladatként a tanulóknak tablót
vagy ppt-t kellett készíteniük az Adventről, ill. a karácsonyról. Kisfilmet láthattak a grazi Christkindlmarkt-ról,
amelyhez szavakat kellett gyűjteniük. Ezt követően a karácsonyi vásárok portékáin alapuló rejtvényt, majd egy
„Lückentext” formájában leírt verset kellett megfejteniük. (Artur Liessmann: Der Nikolaus) A nótás kedvűek elénekelhették kedvenc német ünnepi dalukat. Az eredményhirdetésre december 21-én, a közös iskolai karácsonyi
ünnepen került sor.

Köszönet minden résztvevőnek és segítőnek!
Frohe Weihnachten!
Palánczné Sipeki Andrea

Klubdélután
Iskolánkban, ahogy más iskolákban is, már régóta hagyomány a klubdélután. Hetediktől kezdve minden éven
tartott egyet a mi osztályunk is, minden éven különböző sikerrel.
Az első éven mindenki izgatott volt. Neveket húztunk, hogy ki kinek fog ajándékot adni. A klubdélután napján
már vártuk a délutánt, s aznap elég sokáig maradtunk az iskolában. Akkor még szinte mindenki részt vett rajta.
A második éven a lelkesedésünk nem hagyott alább. Elterveztük, hogy pizzát rendelünk, és közösen megnézünk
egy filmet. Filmet nem néztünk, de ahogy előző éven, akkor is sokáig maradtunk, s játszottunk.
Ezután bővült az osztályunk, és egy kicsit fel is nőttünk. Azon az éven már 4 óra környékén szinte mindenki ha-

mely már hagyománnyá vált.
Kilencedikben a helyzet nem változott. Egyre kevesebben maradtak 4 óra után, s egyre többen voltak azok,
akik el sem jöttek.
Mikor 10.-esek lettünk egy kicsit változott a helyzet. Páran felvetették az ötletet, hogy a klubdélutánt az osztályfőnöki óra keretében tartsuk meg, mert: sokunknak nem volt kedve sokáig itt maradni, volt aki nem is tervezett rá
eljönni, az ajándékot a nap folyamán is oda lehet adni. Nem csinálunk mást, csak eszünk, iszunk, ajándékozunk,
aztán haza megyünk. Ennek ellenére tavaly is megtartottuk a klubdélutánt. Ezen az éven is voltak olyanok, akik a
hagyományt tartva székfoglalóztak egyet, de mindenki hamar lelépett.
A klubdélutánt mindig Mikulás környélén tartjuk, ez most sem volt másképp. Hetedikhez képest sokat
nőttünk, sokat „komolyodtunk”. A mostani klubdélutánt evéssel és beszélgetéssel töltöttük. Most nem játszottunk,
s amint lehetett mindenki hazament.
Kíváncsi vagyok, a következő, s egyben az utolsó klubdélutánunk milyen lesz.
Bujnóczki Noémi

Nyelvvizsga
Kedves Tanulók! Írásommal segítséget szeretnék Nektek nyújtani a nyelvvizsgák közötti eligazodásban. Minta feladatsorokat szívesen adok, ha szóltok, de az interneten is találhattok.
Jelenleg nálunk a B2-es nyelvi színt az elfogadott középfokú nyelvismereti szint. (Korábban B1 volt.) Ezt a referenciakeret a következőképpen fogalmazza meg: „Anyanyelvi beszélővel közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.” Ahhoz,
hogy egy tanuló erre a szintre eljusson, nem elég az órán való odafigyelés és az órára való felkészülés. Sok otthoni

munka (olvasás, szótározás, szótanulás) is kell még hozzá. Ehhez pedig SZORGALOM. Ha valakinek a házi feladatot nehezére esik megcsinálni, heti 3 órában ne várjon csodát. 2020-ban egyetemre már csak azokat veszik fel,
akiknek megvan a középfokú nyelvvizsgájuk. Lássuk a lehetőségeket,

hogy kiválaszthassátok a számotokra legoptimálisabb lehetőséget.
Sokakat megnyugtat, ha egy nyelvvizsgán engedélyezett a szótárhasználat. Íme, erről egy kis adalék az edulineról: „Az Origó nyelvvizsgát választók a teljes írásbelin használhatnak szótárt, a szóbelin azonban nem. Ugyanígy
szabályozza a szótárhasználatot a BME nyelvvizsgaközpontja is, míg az ECL nyelvvizsgán csak az íráskészség feladatainak megoldásához vehetik elő a szótárt a vizsgázók. Az Euroexamnál az olvasásértést és az íráskészséget

mérő feladatokhoz korlátlanul, a hallásértésnél az utolsó öt percben lehet szótárt használni, de a vizsgázók a beszédkészség egyik feladatának felkészülési ideje alatt is kinyithatják a nyomtatott szótárt. A TELC nyelvvizsgázóknak ezzel ellentétben felesleges magukkal cipelniük a szótárt, ott ugyanis egyik vizsgarészen sem engedélyezik a
szótárhasználatot.” TELC nyelvvizsga utoljára 2019. márciusban lesz még Magyarországon. Előnye a 10- 15 perc fel-

készülési idő a szóbeli előtt (ismerkedés, téma kifejtés egy másik vizsgázóval, majd szervezési feladat), valamint a
könnyű nyelvtani rész (2 szövegkiegészítős feladat). A szövegértési feladatok (5 szöveg) nagyon hosszúak, azoknak

ideális, akiknek nagy az aktív és a passzív (amit nem használ, de, ha látja, felismeri, tudja, mit jelent az adott szó)
szókincse.A hallás utáni szövegértés részben 3 szöveg van, egyszer lehet azokat meghallgatni. Egy hivatalos vagy
félhivatalos levelet kell írni választástól függően. Fordítás nincs, a vizsga egynyelvű. Februárban lehet utoljára jelentkezni.
Az Euroexam vizsga biztosít még 15 perc felkészülési időt a szóbeli előtt a kép kihúzása után. Jegyzet készíthető,
de nem olvasható fel. Az Euroexam és a BME nyelvvizsgák hasonló felépítésűek. Az Euroexam rövidebb, 2 hallás

utáni szövegértési feladat van, míg a BME-n 3. A szövegek 2- szer hallgathatók meg. A leghosszabb nyelvvizsga a
BME kétnyelvű vizsga. Kétnyelvű és egynyelvű között választhatunk az Euroexam és a BME esetén. Az ECL egy-

nyelvű. Az Origó kétnyelvű. A kétnyelvű vizsgákon mindig van fordítás idegen nyelvről magyarra.

Ez azoknak ideális, akiknek jól megy a fordítás, a szótárhasználat. Pontok szerezhetők ezáltal. A kétnyelvűn min-

dig van nyelvhelyességet mérő, egy vagy két kiegészítős szöveg adott kifejezésekből: Origón 1, a BME-n, Euroexamon
2, de az olvasott szövegértés így kevesebb, azaz: 3 helyett 2 (Euroexam, BME), az Origón csak 1. (Aki pHd, azaz
doktori tudományos fokozatot szeretne, annak kétnyelvű vizsga kell, de ez különbözeti vizsgával pótolható.)
Mindkét vizsgán 1 levelet és egy fórumhozzászólást vagy véleményt kell írni

Az Origóról: Kétnyelvű vizsga, szótár használható a teljes vizsgán. Az írásbeli vizsgarésznél egy olvasott szövegértést,
egy nyelvhelyességet, és két íráskészséget mérő feladat van, valamint egy közvetítés, azaz fordítás idegen nyelvről
magyarra. Az olvasott szöveg után 7 magyarul megfogalmazott kérdést kell megválaszolni magyarul. A nyelvhelyességet mérő feladatnál, a szöveg hiányzó elemeit kell kikeresni adott kifejezések közül. A hallás utáni szövegértés első
feladatánál 7- 8 magyarul feltett kérdést kell megválaszolni magyarul. A másik szöveg esetében 4 állítást kell a
szövegre vonatkoztatva kiegészíteni magyarul. A szövegeket háromszor hallhatjuk. A szóbeli vizsgarészben egy
általános, ismerkedő beszélgetés után egy témáról beszélsz a vizsgáztatóval, aztán rátérsz a választott képre (kb. 5
kép közül választhatsz), melynek témája eltér az előző témától. Ezt követően egy helyzetet oldsz meg a vizsgáztatóval. Felkészülési idő nincs. Az ECL- ről: egynyelvű, a legrövidebb és a legolcsóbb vizsga. Az olvasott szöveg értése

vizsgarészben két feladatot kell megoldani: az egyikben egy szöveg (cikk) 10 részletéhez alcímet kell keresni 12 lehetőségből kiválasztva, a 2. feladatban pedig 10 kérdést kell a szövegre vonatkoztatva röviden megválaszolni. Az

íráskészség feladatainál használható szótár. Ez egy levél, és egy fórumhozzászólás vagy vélemény-nyilvánítás. A hallás utáni szövegértés szintén két feladatból áll: az első hallott szöveghez 10 állítás kerül megfogalmazásra, melyet 3
lehetőségből való választás által kell kiegészíteni. (A, B, C). A második feladattal kapcsolatban 10 kérdést fogal-

maznak meg, melyeket röviden meg kell válaszolni. . Idegen nyelvűek az állítások, a kérdések,

és idegen nyelven kell válaszolni. A szövegeket kétszer hallhatjuk Ebben a vizsgában nincs külön nyelvhelyességet

mérő feladatrész, a nyelvtan ellenőrzése a levélírásnál történik. Nincs fordítás sem. A szóbeli felépítése lényegében
megegyezik a többi vizsgával: felkészülési idő nincs, két vizsgázó megy be, először a vizsgáztatóval beszélgetnek,
rövid ismerkedés történik, aztán beszélnek egy húzott témáról a vizsgáztatóval, a másik vizsgázót is bele lehet
vonni a véleményét megkérdezni. Ezt követően képről kell beszélni, a kép ábrázolta témához véleményt formálni.

Szervezési feladat itt nincs.
Az írásbeli vizsgarész általában 180 perc, a BME, TELC 200 perc. Minden nyelvvizsgatípushoz tudtok megrendelni gyakorlókönyveket, vagy letölteni az internetről ingyenesen hozzáférhető segédanyagot, tesztet, hanganyagot. A
szóbeli érettségire megrendelt könyvek nagyon jól hasznosíthatók a szóbeli vizsgarészre való felkészülésben.

Mindegyik vizsga közzéteszi szóbeli tételsorát, így ha olyat is kér, ami nincs benne a mi érettségi könyvünkben, ki
tudod dolgozni azt. Segíthetnek a Chance Nyelvoktatóportál és az erettsegi.com oldalak.
Palánczné Sipeki Andrea

OKTV
Az OKTV, vagyis az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny talán a legjelentősebb tanulmányi verseny az országban. Három fordulója van, az 11. és 12. osztályos tanulók vehetnek részt rajta, a döntőbe való bejutás felvételi
pontokat is érhet. Az első OKTV-t 1923-ban rendezték meg matematikából, azóta ma már húsznál is több tantárgyból mérhetjük össze tudásunkat.
Idén úgy döntöttem, hogy teszek egy próbát az irodalom OKTV-vel. Hallottam legendákat, hogy elméletileg vért

fogok izzadni, és kínok között fogok vergődni a felkészülés közben, mivel nagyjából négy év tananyagát kell be-

bevágnom néhány hónap alatt. Jelentem, a legendák mind igazak. Bár az is lehet, hogy csak azért, mert zseniális
előrelátásomnak köszönhetően november végén eszméltem, és az utolsó utáni pillanatban jutott eszembe úgy igazán nekifeküdni a tizenegyedikes és a végzős irodalomnak. Az idei választható témák között volt Tompa Mihály
lírája, Madách Imre drámái, Szerb Antal két regénye, illetve Gabriel García Márquez Száz év magánya. Az utóbbi
két témával szimpatizáltam, végül a Száz év magányt választottam, mert azt érdekesebbnek és összetettebbnek
láttam. Magamnak kerestem a bajt. December 8-án került sor az első forduló megírására. 180 percem volt megbirkózni a 10 oldalas feladatlappal. Végül másfél óra után be is adtam, mert tulajdonképpen további épkézláb
gondolatok létrehozására képtelen volt az agyam, meg nem is akarta senki idejét tovább húzni. A legaljasabb feladatokat kell egyébként elképzelni: versfelismerés egy sor alapján, irodalmi művek felismerése egy szereplő megnevezése alapján, fogalmak magyarázata, társművészetekkel kapcsolatos feladatok, stilisztikai eszközök felismerése, verstani kérdések egyenes a pokol legmélyebb bugyrából. Valószínűleg életem legnagyobb meglepetése volt,
amikor kiderült, hogy bejutottam a második fordulóba. Szóval úgy néz ki, hogy február 5-én zárthelyit írok a Száz
év magányból. Addig még átrágom magam egy halom szakirodalmon, García Márquez teljes életrajzán, és igyekszem életben tartani pár maradék agysejtet.
Kovács Réka

Motivációs nap
2018. december 15-én, szombaton motivációs napon vettek részt iskolánk végzős, illetve 11. évfolyamos diákjai. A
tanévben korábban megrendezett, intézményenként önálló pályaorientációs előadásoktól eltérően ezúttal három
egyetemet és öt különböző kart ismerhettünk meg részletesebben. Elsőként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát bemutató előadást láttuk, amelyből alapos tájékoztatást kaptunk a
modern magyar hadviselés oktatásáról és a felvételi rendszer működéséről, így mindenképpen hasznos volt azok
számára, akik elgondolkodtak rajta, esetleg már eldöntötték, hogy a honvédelmet mint hivatást megfelelően sajátjuknak érzik, és el tudnák magukat képzelni ezen a pályán. A negyvenöt perc végeztével rájöttünk, hogy legbelül

mindannyian szeretnénk egy kicsit harckocsivezetők lenni. Ezután az egri Eszterházy Károly Egyetem motivációs

előadása következett, melynek során szintén részletekbe menően ismerhettük meg az iskola valamennyi karát és
azok különböző szakjait. Ki gondolta volna előtte, hogy ekkora érdeklődést vált ki a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak? Az akadémia általános bemutása során természetesen szó esett az EKE campusairól is, amely azért is volt
érdekes, mert ezek közül külön előadást ért meg a Sárospataki Comenius Campus. Behatóan tájékoztattak bennünket a közép- és felsőfokon folyó tanítóképzésről, így aki ezen a pályán, illetve a tanítói hivatáson gondolkodik,
az jogosan vethette fel magának a figyelemfelkeltő háromnegyed óra alatt, hogy ez a tanítóképző intézmény lehet
a megfelelő a számára. Aki esetleg már álmos volt az első három előadás után - vagy főleg, aki még nem -, annak
ezután következhetett a délelőtt fénypontja: a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának, illetve Gazdaságtudományi Karának előadása komoly indíték lehetett az olajmérnök- vagy ügyintéző jelölteknek, hogy a Miskolci Egyetemet válasszák. Az előbbi képzés egyébként különösen kiemelkedő Miskolcon, így a szakterületen érintett diákoknak nem sok oka lehetett a bizonytalanságra, főleg, hogy a két kar az intézmény fennállásanak kezdetétől a mai napig kiemelkedő népszerűségnek örvend a leendő egyetemisták és az ottani hallgatók körében egyaránt. Végkövetkeztetésképp azt mondhatjuk, hogy ezek a karok és szakjaik voltak a pályaorientációs nap legnépszerűbb és talán legvonzóbb percei, és nekem is ez a két előadás tetszett a legjobban. A résztvevő tanulók figyelmét folyamatosan fenntartó, érdekes tájékoztató volt ez a végére. Remélhetőleg a következő tanévben is hasonlóan
színvonalas és részletes motivációs rendezvények fogják megkönnyíteni a továbbtanulni készülő fiatalok dolgát,
ahogyan ezen a napon tették a gimnáziumunkba látogató előadók.
Zima Valter

Szalagavató
Egy évvel ezelőtt úgy gondoltuk, látva a tavalyi műsort, hogy milyen messze van még a mi szalagavatónk. Osztályfőnökünk már a nyáron figyelmeztetett minket, hogy gyűjtsük az ötleteket, mivel ez a pár hónap hamar el fog
menni. Mi akkor még nem vettük komolyan ezt. Az idő azonban nagyon gyorsan telt.
Amikor eljött a november, akkor kezdtünk el készülni rá, de ezt nem tartjuk követendő példának!

A táncokra építettük műsorunkat, hiszen az osztályban sok a táncoslábú diák. Egyik lányosztálytársunk koreografálta a lánytáncunkat. Volt még egy rumba és egy cha-cha-cha, amelyben Bacsó Beáta tanárnő segített nekünk.
Úgy gondoljuk, a sok délutáni munka meghozta a gyümölcsét. Amikor már a főpróbát csináltuk, akkor is akadt
még sok probléma és kérdés. Osztályfőnökünk szerencsére türelmes volt hozzánk és kitartóan segített nekünk.
Amikor eljött a várva várt nap, mindenki nagyon izgatott volt. Nagyon izgultunk, hogy minden rendben menjen.
Amikor az utolsó szám is lement, fellélegeztünk. Szüleink szemében büszkeséget láttuk. Mindenki meghatódott,
hiszen egy nagyon jó csapat vagyunk, szeretjük egymást és minden nap örömteli, ezért a búcsú is nehéz lesz.
Kerekes Dorka és Rubi Laura
Végre szalagos, végzős osztály lettünk. Talán mi vagyunk az iskolánkban az az osztály, akiknek a legtöbbet kellett
az iskolapadban várni a szalagavatóra, a pillanatra, hogy “hivatalosan” is végzősök legyünk. Hetedik, illetve ötödik évünket töltjük az encsi gimnáziumban, ezért számunkra ez az élet egyik legnagyobb és egyben legszomorúbb eseménye is. Örömmel tölt el, hogy végre érettségi előtt állunk, közeledünk a tényleges felnőtté váláshoz. Egyben meghatódottan állunk, hiszen együtt nőttünk fel, már szinte összeforrtunk, második családként tekintünk az
osztályunkra. A szalagavatóra való készülődés nem volt akadálymentes, kényelmes kaland egyikünk számára
sem. Az első két hónapban kis léptekben, felületesen álltunk a december elsejei műsorhoz, gondolván még rengeteg időnk van hátra, ráérünk még. Egyre jobban közeledve a nagy naphoz ráeszméltünk, hogy az idő igencsak
szalad. Többször összedugtuk fejünket, fokozatosan építettük fel előadásunkat. Felhasználtuk az elmúlt évek emlékeit, humoros mozzanatait. Nem maradt el egy pillanatra sem a fiatalos, mégis érett karakterünk megjelenítése.

Magunkat adtuk minden részletével, minden elhangzott poénnal. Telis-tele voltunk különféle kreatív ötletekkel,
amiket nehezen lehetett egy órás előadásba sűríteni. Már-már kész színházi darab mennyiségű nyersanyaggal
bírtunk, ami csak arra várt, hogy valódi művé érjen. Tulajdonképpen minden egyes ötlet teljessé fűzése igényelte a
legnagyobb erőfeszítést a kivitelezés mellett. Műsorunk a híres tehetségkutatókon alapszik, egy csipet görög mitológiával és varázslással. Sokat elgondolkodtat, hogy hogyan is illenek ezek egymáshoz, de az osztály a kreativitás
határait nem ismerve, kerek egész, fergeteges felfordulást alkotott a színpadon—pozitív értelemben. . Témája a
görög istenek meggyőzése előadásunkkal, hogy feloldjanak minket hét éves rabságunkból; a felszabadító

szalag kiérdemléséért való küzdelem. Számomra öröm volt a készülődés sűrűjében részt venni. Elejétől kezdve
benne lenni az alkotásban, a díszlet felépítésében, egy élmény volt. Az összetartásról nem feltétlenül híres osztályunk, legyűrve a nehézségeket együttesen kivette részét a feladatból, mely a kreatív csapat munkáját nagyban
megkönnyítette. Annak ellenére, hogy az ötletelés könnyűnek tetszett, a gyakorlások alatt rájöttünk, nagy fába
vágtuk a fejszénket, így a végletekig kihúztuk darabunk tökéletesítését, de úgy vélem sikerrel jártunk, ugyanis a
szülők eleinte nevettek, majd sírtak, így átérezve a mi lelki állapotunkat is. Ezeket látva úgy véljük, a sok erőfeszítés és hosszú munka gyümölcse nemcsak a közönség érzelmi reakcióiban mutatkozott, hanem a mienkben is egy-

aránt. Osztályfőnökünk és osztálytársaink beszéde könnyeket fakasztott, mélyen megérintett minket. Az érzelmi
hullámvasúthoz hasonlító előadásunk végén mindnyájan egy szalaggal, új élménnyel, meghatódottan tértünk
haza.
Hrabovszki András

Viccek
A farkas bekopog a kismalacok háza ajtaján, és ezt mondja:
- Nyissatok ajtót malackáim, én vagyok az anyácskátok és tele a tőgyem friss tejjel!
Mire a malackák:

Miért nem vesz a skót hűtőszekrényt?

Hazudsz farkas! Mi az anyut sörért küldtük!

- ???
- Mert nem hiszi el, hogy elalszik a lámpa,

- Ki beszél a legcsúnyábban a Star Wars filmekben?

- ???
R2D2... minden szavát kisípolják!
- Használt a szúnyogriasztó, amit tegnap adtam? - kérdi a szőke nőtől a szomszédja.
Sajnos, nem. Egész éjjel csíptek a dögök, pedig este megittam az egészet!
- Uram, megitta a fürdő után a narancslét?

- Nem Jean, a fürdő után már nem fért belém.

ha becsukja az ajtaját.

Mit fűrészel a macska?

Megy haza a szőke nő az autóvezetői vizsga után. A férje gúnyosan kérdi:

???

- Na, meghúztak?

A kutya fáját.

- Ketten is, de legalább megvan a jogsim!

- Hogy figyelmeztetik a templomban a hívők a papot, ha meggyullad a ruhája?
- Atya ég!
Kannibálok vacsoráznak:
- Te Jenő, hallottad, hogy a Tibi kórházban van?

- Te, nagyon rágós ez a hús!

- Ne mondd, hiszen tegnap láttam egy szőke bombázóval!

A másik felpattan és torkon ragadja:

- Éppen ezért! A felesége is látta…

- Mit mondtál az anyámra?

- Két ember már napok óta bolyong a sivatagban.
Hogy kezdődik a csernobili samponreklám?

- Már majdnem éhen halnak…

- ???

...Amikor hirtelen szomjan halnak.

- Anna egyik fejét ezzel a samponnal mostuk, a másikat...

Két focista beszélget.
- Szerinted kik a legszolidabb szurkolók a világon?

Ember galambot fog a kezében, simogatja, becézgeti

- Egyértelműen a skótok.

- Tubitubi... tubitubitubi…

- Miért?

Egyszer csak megfogja a fejét, eltöri a nyakát és megszólal:

- Mert azok semmit nem dobnának be a pályára.
- Hogy jön ki a pap a templomból?
- ???
- Mintha mise történt volna.

- Or not to be!
Móricka hosszasan leskelődik a szülei hálószobájának kulcslyukán...
Egyszer csak elvörösödik és mérgében ölével az ajtóba csap:

- És még ezek akarnak pszichológushoz küldeni azért, mert szopom az

- Mit mond a szőke nő a barátjának?

ujjam...

- ???
- Drágám, kívülről lehet, hogy szőke vagyok, de belülről sötét!
- Mit csinálsz mostanában?
- Semmit.
- És melyik minisztériumban?

Mórickát megkérdezi a matektanár:
- Hogyan osztanál el 15 barackot 7 gyerek
közt?
- Lekvárt főznék belőle!

