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Elindult egy új esztendő, amely még teljesen ismeretlen dolgokat tartogat számunkra. Jövőnket egyedül az Úristen látja. Vannak viszont feladataink, amelyek ezzel szemben kézenfekvőek
és egyértelműek: Istennel való kapcsolatunk, embertársainkhoz fűződő viszonyunk, iskolai feladataink (tanulás), stb.
Egy olyan világban kell helytállnunk, amelyben információk sokasága bombáz bennünket. Ez az újság is egy a sok közül, de mégsem. Mert a miénk,
és a benne lévő cikkek rólatok, rólunk szólnak. Az itt olvasható írások,
tudósítások, beszámolók egy közös élettér történései, amelyek összekapcsolnak minket: embereket, akik nem különálló kis szigetek, hanem egy
nagy közösség részei. Gondolhatunk egy baráti társaságra, egy osztályközösségre, az iskola tanulóira és dolgozóira, de akár az Egyházra is. Az
idei évben ránk váró örömöket és bánatokat sem egyedül kell hordoznunk.
Ez az újság is egy erre szolgáló felület szeretne lenni.
Mindezek tudatában a Jó Isten áldását kérem az újság minden olvasójára. Kívánom, hogy a Suli Sorok-ban mindenki találjon olyan gondolatokat,
amelyek segítik őt a 2018-as évben előtte álló úton történő végighaladásban.
Az iskola tanulóinak szellemiekben és lelkiekben való gyarapodást, az
érettségi vizsga előtt állóknak pedig eredményes bizonyítást kívánok.
Gubala Róbert plébános
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„Ha hinni tudsz, mindenképpen
tudni fogod, hogyan kell megvalósítani.” Sri Chinmoy (19312007) indiai származású filozófus gondolatával ajánlom kedves Diákjaink
figyelmébe a Suli Sorok 4. számát is. Ebben
a számban a 2017/2018-es tanév 1. félévének híreit, eredményeit és „műveit” olvashatjátok. Legfontosabb célunk továbbra is
az, hogy megmutassuk mindennapjaitokat,
megismertessük iskolai közösségünk különlegességeit; bemutatkozási lehetőséget adni
azok számára, akik versírással, novella- vagy
regényírással próbálkoznak. Természetesen
nem titkolt célunk az sem, hogy tájékozottak
legyetek, olvassatok, véleményt mondjatok Ti
is, akik most ezeket a sorokat olvassátok! Miért jó még? Mert emlék lesz, megőrizheted,
és még „unokáid is látni fogják”, ki voltál középiskolásként. Bízom benne, hogy hamar elkapkodjátok a 4. számot is, sőt az új szám(ok)
szerkesztésébe ötleteitekkel, írásaitokkal Ti is
bekapcsolódtok! Hajrá! Tollra, billentyűzetre
fel! Keresd a szerkesztőket, vagy írj levelet az
istvannegecse@gmail.com címre!
Köszönöm azoknak a kollégáknak a segítségét, akik írásaikkal, programjaik bemutatásával hozzájárultak az iskolaújság megjelenéséhez.
Köszönöm Gubala Róbert esperes úrnak a
szívet melengető gondolatait,
Szaláncziné Tamás Ilona igazgatóhelyettes asszonynak az interjút, valamint
Mgr. Tökölyi Angéla tanárnőnek a bemutatkozását.
Jó olvasást kívánok mindenkinek!
Gecse Istvánné

Főszerkesztő: Gecse Istvánné magyartanár,
mesterpedagógus
A kiadásért felelős: Sebes Péter, igazgató
Támogató: Linear Computer Kft.
Rongykutya Könyvesbolt
Nyomdai előkészítés: Molnár Márk Gergely 14. B
Borítólapot tervezte: Molnár Márk Gergely 14. B

E számunk szerzői:
Gubala Róbert plébános
Szaláncziné Tamás Ilona igazgatóhelyettes
Tökölyi Angéla tanárnő
Zsitkó Éva tanárnő
Pribojszkiné Emri Gabriella tanárnő
Molnár Márk Gergely 14. B
Lombárszki Dorina 13/14. C
Miglécz Zoltán Erik volt 12. A
Botos Marcell 14. B
Serfőző Laura 9. A
Szalontai Panna 11. C
Tompa Zsuzsanna 14. A
Balogh Ádám Ferenc 14. A
Takács Vivien 12. D
Fábián Dénes 9. C

Fotó: Molnár Márk Gergely 14. B
Megjelenik félévente
Példányszám: 100 db
Ár: 200,- Ft
Nyomda: Kecskés és Társa, Sátoraljaújhely
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HÍREK                                    
Örömmel számolunk be arról, hogy iskolánk szakmai igazgatóhelyettese, Naár János az egri
tanévnyitón rangos kitüntetést, elismerést vehetett át dr. Ternyák Csaba egri érsek atyától.

A pedagógus munka elismerésére szolgáló Szent Gellért díj aranyfokozatát érdemelte ki kollégánk szakmai munkájával, elhivatottságával, iskolán belüli és egyházközségében végzett tevékenységével. A díjat az Egri Főegyházmegye pedagógusainak tartott ünnepi Tanévnyitón, Veni Sanctén adta át
az érsek atya. A Főegyházmegye fenntartásában lévő iskolák több mint 1500 pedagógusa közül érdemelte ki a kitüntetést Naár János. Eredményeihez, kitüntetéséhez ez úton is szívből gratulálunk és Isten
áldását kérjük további munkájára is!

Tanévnyitó 2017. szeptember 1.

Suli Sorok | 2018. Január
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Beszámoló az egri kirándulásról:
2017. augusztus 27. és 30. között iskolánkból 22 diák 3 felnőtt kíséretében EFOP
táborban vett részt Egerben.

Egerben akár hányszor járunk, annyiszor kell megnézni a Várat és a Bazilikát. Most sem volt
másként: vezető segítségével ismerkedtünk a XVI. sz. harcászati szokásaival, a várvédők fegyvereivel. Önként jelentkező diákunk kipróbálhatta, milyen az, ha egy fém sisakban karddal fejbe
vágják az embert. Szem- és fültanúi lehettünk a lőporos puska töltésének, majd - a városban is
erőteljesen hallható – dörrenésének. A vár alatt húzódó alagútrendszerben is vezető segítségével tájékozódtunk, megismerve azt, mit jelent, ha a bogrács tetején megmozdul a sárgaborsó v. a
benne lévő víz felszíne hullámzani kezd. A csoportból ezután mindenki tudni fogja, kiket ábrázol
a Bazilika kupolájának festménye, milyen testközelből hallani a harangszót és miért mondják
Egerre, hogy a világ leghosszabb városa. Szintén a Bazilikában, az Altemplomban kipróbálhattuk annak akusztikáját: két, egymásnak háttal álló ember (egymástól kb. 1,5-2 m távolságra) suttogva is tud beszélgetni! 9 emeletet mászva feljutottunk a Líceumban található Varázstoronyba:
a Camera Obscura panoráma kivetítőn keresztül csodálhattuk meg Eger nevezetességeit, természettudományi kísérleteket, csillagvizsgálók, régi fényképező-, vetítőgépek és mikroszkópok
tömkelegét láthattuk az elmúlt évtizedekből, sőt, századokból. Itt tudtuk meg, mi a Bermudaháromszög titka, miért nem élhető túl. Körbejártuk a várost a városnéző kisvasúttal is, ami a
Szépasszony-völgybe is kivitt minket; megtapasztalhattuk a szemfényvesztésen, mit és hogyan
„látnak” a vakok és a Szalajka-völgyben a természetet is megcsodálhattuk, szívhattunk friss
levegőt, ehettünk pisztrángot, simogathattunk őzikét és szarvast és azt is láthattuk, egy-egy
vihar milyen pusztítást tud végezni a hegyoldalakon. Természetesen azért volt szabad program
is, mivel Eger belvárosában szállásoltak el minket, minden 5-10 percen belül szinte elérhető volt.
Erre általában vacsora után került sor. Jól éreztük magunkat, mindenkinek ajánljuk Eger gazdag
programját. Tanúskodjanak a képek a leírtak mellett.
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Iskolánk névadójára, V. István királyra emlékeztünk.

Gólyadélután a Katolikus Keriben...
Kilencedikes diákjaink vidám, hangulatos délutánt töltöttek el közös játékkal, vetélkedőkkel és uzsonnával.

Suli Sorok | 2018. Január
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Fordított nap
Ez a nap más, mint a többi megszokott iskolai nap. Ma az órák rövidebbek, a szünetek hosszabbak voltak.
Az első óra előtt a Hóvirág művészeti csoport két táncát mutatta be. Ezután Sebes
Péter igazgató Úr mondta el ünnepi gondolatait, és átadta az iskola kulcsát Szedlák András 11.C
osztályos tanulónak. Ezen a napon Ő „igazgatta” az iskolát. A tanórák alatt sport versenyeken
vehettek részt a diákok: röplabda, foci, asztalitenisz, súlyemelés és „újragondolt-élő gombfoci”.
A szünetek játékos vetélkedőkkel teltek: zsíroskenyér-evő és üdítő-ivó verseny volt kéz használata nélkül; vicces akadálypálya, ahol többek között popcorn, „titkos összetevőjű” koktél elfogyasztása, illetve főtt tojás pucolása is a feladatok között volt. A további szünetekben „tanári kvíz”
és „diák kvíz” elnevezésű programok szórakoztatták a Keri tanulóit.
Reméljük mindenki jól szórakozott!
Szalontai Panna és a 11.C osztály

Firtkó Zsuzsanna emléktúrán járt a Keris csapatunk, szeptember 23-án szombaton. Az időjárás nem igazán fogadta kegyeibe azokat a lelkes sportembereket, akik
immár hetedik alkalommal vágtak neki a Sátoraljaújhely és Mikóháza közti közel
20km-es túrának.Szeptember végén ezzel a hagyományos túrával is emlékezünk
a tragikusan elhunyt kedves kollégánkra, sporttársra, barátra.A jelenlegi és volt keris diákok jó
hangulatban teljesítették a távot az ősszel is gyönyörű zempléni hegyekben, hogy ezután a több
mint 30 fős csapattal közösen fogyasszák el a frissítő és tápláló finomságokat.
Köszönet a Firtkó családnak, a szervező és támogató barátoknak és gratulálunk minden lelkes
résztvevőnek!
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A Katolikus Keri sikere a helytörténeti vetélkedőn
A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2017. október 4-én „Élő emlékezet-múltunk
nagyjai” címmel helytörténeti vetélkedőt rendezett, melyen az V. István Katolikus
Szakgimnázium és Gimnázium tanulói nagyon jól szerepeltek. Ugyanis az iskola 9.
A osztályának csapata (Hajdu Fanni, Naár Gergely, László, Pala István) a szoros
küzdelemben az első helyezést érte el. Gratulálunk a nyertes csapatnak!

Határtalanul program a Katolikus Keriben
2017. október 5. és 8. között a sátoraljaújhelyi V. István Szakgimnázium és Gimnázium
pedagógusai és diákjai a Határtalanul (HAT-17-03-00035) program keretében a
nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum tanárait és diákjait
látták vendégül. A „Rákócziak és Károlyiak földjén” című projekt során a két iskolai
tanulói a tanáraik vezetésével meglátogatták Zemplén és Abaúj térségének a Rákócziakhoz,
illetve Károlyiakhoz kötődő emlékeit. Így többek között felkeresték az sátoraljaújhelyi levéltárat,
Borsiban a Rákóczi-várkastélyt, Kassán a Szent Erzsébet székesegyházban a fejedelem sírját
és az úgynevezett „rodostói házat”. A kirándulás során természetesen a sárospataki Rákóczivárat is meglátogattuk, és Regécen is voltunk, ahol a II. Rákóczi Ferenc a gyermekkorát töltötte.
Élményeinket közösen iskolai tablók, kiállítási anyagok készítésével dolgoztuk fel. A szép napos
őszi idő, a tartalmas programok és a jó hangulat emlékezetessé tette a kirándulást. A projekt
első részét a Zempléni Kalandparkban bobozással fejeztük be. Köszönet a Sátoraljaújhely Város
Önkormányzatának a támogatásért!

Suli Sorok | 2018. Január
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Természettudományi nap a Keriben
Október 11.-én színes, változatos programot kínált a természettudományi munkaközösség a
Keri diákjainak. A délelőtt folyamán elkezdődtek a versenyek. A REVERSI játékot az aulában
mutatták be tanáraink a versenyzőknek, akik ezután a szünetekben többfordulós csatában mérték össze tudásukat. A fejszámoló versenyen az egész iskola együtt számolhatott
e versenyre jelentkező diákokkal, akiknek a legnagyobb ellenfelük nem volt más, mint az idő. A délután
is változatos programot ígért. A SUDOKU versenyen 30 páros közül egy gyors elődöntő alapján három
csapat jutott be a délutáni döntőbe. Közel 70 diák töltötte ki a természettudományi totót, majd az aulában
Hegyessy Gábor biológus, muzeológus gombákról tartott ismeretterjesztő előadását hallgatták meg az
érdeklődők, melyhez csatlakozott Kiss László tanár úr friss gombakiállítása. Az előadást tanulóink által
bemutatott érdekes fizikai kísérletek követték. Ezután együtt szurkolhattunk diákjainknak a bűvös kocka
gyors kirakásában, majd a döntőkbe jutott versenyzőknek. Reméljük, hogy ezen a napon egy élményekben gazdag programsorozat részesei lehettek a versenyzők és résztvevők egyaránt.

Az állatok világnapja alkalmából meglátogattuk a helyi állatmenhelyet. 50 kg kutyatáppal támogattuk a négylábúakat. Megetettük, megsimogattuk és megszeretgettük
őket. Megismertük a sorsukat, történetüket és mindenkit csak arra tudunk buzdítani,
hogy védje és óvja az állatokat.
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A városi V.István kupa eredményei: Fociban II., kosárlabdában I. és röplabdában is I.helyezett
lett a Keri csapata!

1956. október 23-ra emlékeztünk

Barlangtúra

Suli Sorok | 2018. Január
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2017. október 18-án iskolánk tanulói - 21 középiskolás és 6 általános iskolás –ellátogattak Budapestre, a Pálvölgyi-barlangrendszerbe, ahol a barlangot eredeti állapotában láthatják barlangi szakvezető segítségével. Második barlangtúránkról Naár
Vivien és Pala István gondolatait osztjuk meg: Kora reggel indultunk. Mikor megérkeztünk a szép táj és a jó idő a pártunkat fogta. Három csoportra bontva 2 órán keresztül jártuk
a föld alatt lévő több száz méter hosszú, szűk, csúszós, kanyargós és meredek utat. Közben
megcsodálhattuk a természet évmilliók alatt kialakított csodáit, a mészkő és cseppkőképződményeket, kristályokat, kagylókat, ősmaradványokat. A túrán volt, mikor háton fekve lábbal
toltuk magunkat, volt ahol hason csúszva és többször négykézláb haladtunk. Olyan kis réseken
is átfértünk, amire ránézésre el sem tudtuk képzelni, hogy átjutunk. Félelmünket a segítőkész,
kedves, kitartásra buzdító túravezető enyhítette. Sok érdekes ismerettel bővítette tudásunkat,
beszélt a hegységről, barlangjairól, azok keletkezéséről. Végül mindenki megbirkózott a nehéz
tereppel a sötétben.
Izgalmas, érdekes és kimerítő túra volt.
Zsitkó Éva és Pribojszkiné Emri Gabriella kísérő pedagógusok
Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere Ösztöndíjat adott
át Juhász Máténak, a Katolikus Keri 12. évfolyam gimnáziumi tanulójának.
Juhász Máté kiegyensúlyozott, céltudatos fiatal, akinek személyiségében a hit és a
tudás jellemformáló ereje egyesült. Mind tanulmányi eredményével, mind szorgalmával kisiskolás kora óta példát mutatott társainak. Tanúságtevő keresztény fiatal,
egyházközsége közösségi életében is aktívan részt vesz. Az iskolai, városi rendezvényeken, versenyeken színvonalas szereplésével, részvételével öregbíti iskolája, városa hírnevét. Körzeti, megyei, országos, matematika versenyeket nyert, de humán területen is szívesen versenyzik, szerepel kiváló eredménnyel. Megyei és országos sakkversenyek résztvevője.
Egyetemi tanulmányaira céltudatosan készül.
Társai, tanárai szeretik, bíznak értékrendjében.
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Zombory György és Fehér László kosárlabda emléktorna
Több mint egy évtizede, hogy október vége felé egy hétvégi napon benépesül a Keri
tornaterme, hogy kosárlabdázva emlékezzünk két sporttársra, barátra. Ebben az
évben október 21.-én szombaton került sor a játékra, ahol 6 csapat jött össze, hogy
sportszerű játékkal, izgalmas mérkőzéseken eldőljön, ki lesz a kupa régi-új győztese.
Az STK kosárlabda szakosztály és a támogatók jóvoltából több különdíj is kiosztásra került: 3
pontos dobó verseny, legjobb ifi és felnőtt korú játékos, valamint a torna legidősebb és legfiatalabb résztvevője.
Köszönet a Keri támogatásáért, kedves sporttársak: jövőre, Veletek ugyanitt!

Október 23-a tiszteletére rendezett úszás teljesítménypróbán iskolánk egy általános és egy középiskolás csapattal vett részt. A csapatot 5 fiú és 5 lány alkotta, akik
„1956” métert, azaz 78 medencehosszt úsztak le tetszésszerinti sorrendben és úszásnemben. A középiskolás csapat ismét elsőként teljesítette a megadott hosszt, így
elhozta a vándorserleget. Minden diák ügyesen teljesítette a feladatot és a végén egy csokoládéval pótolták energiájukat.
Gratulálunk minden versenyző diáknak!

Suli Sorok | 2018. Január

14

OLDAL

Újra a regionális döntőben a Katolikus Keri közgazdászai Évről évre részt vesznek
a Keri diákjai a Pénzsztár országos pénzügyi, gazdasági versenyen. A hagyományokhoz híven az idén is bejutottak a megyei döntőbe, s a hagyományokhoz híven
most is kiharcolták maguknak a helyet az Észak-Magyarországi döntőbe is! Ezzel
az ország legjobb 40 csapata közé kerültek! Gratulálunk a csapat tagjainak: Barnóth Petrának,
Berei Boglárkának, Várszegi Fanninak és Nagy Patriknak! Szurkolunk, hogy a következő fordulóban is hasonlóan jó helyezést érjenek el!

Kódolás hete a Katolikus Keriben
A Code-week keretében több, mint 300 diák, 15 tanár, a 3 rendszergazda és egy külső
segítő vett részt különböző rendezvényekben, órákon.

Az ERASMUS+ program „Keris diákok szakmai tapasztalatszerző útja külföldön”
című projekt keretében 15 diák és 2 kísérőtanárral három hetes tanulmányi útra
utazott Ausztriába.
A csoport beszámolója: „Meidling központjában vagyunk, pár percre a metróállomástól és egy sétáló utcától. Ma, mivel még nincs bérletünk, megvettük a vonaljegyeket és városnéző túrára indultunk. Voltunk a Karlskirchében valamint a Stephansdomban, sétáltunk az Opera
környékén és a legforgalmasabb sétálóutcában, a Kartnerstrassén. Voltunk az óramúzeumba
is, majd meglátogattuk a Práter vidámparkját. Esténként megbeszéljük az aznap történéseit és
a következő nap programját. Holnap kezdődik a szakmai munka.”
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Immár hagyományosan hatalmas érdeklődés mellett, kb. 300 diák részvételével zajlott
a Katolikus Keri nyílt napja.
Szeretettel várjuk a nyolcadikos diákok jelentkezését GIMNÁZIUMI, valamint KÖZGAZDASÁGI-,INFORMATIKAI-,ÜGYVITELI-ÉS PEDAGÓGIAI
SZAKGIMNÁZIUMI osztályainkba!

Zacher Gábor toxikológus tartott
érdekes és tanulságos előadást a
Katolikus Keri diákjainak.
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Közgazdasági-ügyviteli szakmai nap 2017.

A hagyományoknak megfelelően, idén is megrendezésre került a Közgazdaságiügyviteli szakmai nap a KERI-ben. Idén azonban külön elemként a Teremtésvédelem
évéhez kapcsolódva különböző versenyeket is hirdettek a középiskola és az általános iskolák 7-8. osztályos diákjainak. Bárki nevezhetett egy újrahasznosított hulladékból készült tárggyal. Nagyon látványos és hasznos tárgyakat készítettek a diákok. Emellett
a középiskolás osztályok kupakgyűjtő versenyre is nevezhettek. Végül több, mint 100 kg kupak
gyűlt össze, melyet beteg gyermek támogatására ajánlunk fel. A szakmai napon kipróbálhatták
a diákok a régi idők írógépeit, gyorsírás rejtvényfejtő versenyen, illemteszt versenyen vehettek
részt. Délután volt gépírásverseny, on-line tőzsdejáték, a játékbarlangban monopolyzhattak a
diákok. Tartalmas, eseménydús nap volt újra a keris Szakmai nap.

Szalagavató 2017.
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25 éves a katolikus oktatás-nevelés Sátoraljaújhelyen
Vendégünk volt dr. Ternyák Csaba, egri érsek. Köszönjük érsek atyának, hogy megtisztelte jelenlétével rendezvényünket, és együtt ünnepelhettünk.

November 29-én természettudományi vetélkedőn vettünk részt a Georgikon
Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium szervezésében. A színvonalas versenyre a város középiskoláinak 3 fős
csapatait várták a rendezők. Intézményünk két csapata eredményesen szerepelt.
I. helyezést ért el Juhász Máté, Szűcs Martin, Varga Balázs, II. helyezett lett Filep Leonárdó,
Husóczki Dániel, Polincsár Martin. Az elért eredményekhez gratulálunk diákjainknak!
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A szalagavató végén hagyományteremtő céllal, iskolánk aulájában közös vacsorával
ünnepeltünk. A 12. évfolyamos diákok és tanáraik a kölcsönös szeretet és tisztelet jegyében ezzel a közösen elköltött vacsorával zárták ezt a szép napot.

Adventi gyertyagyújtások
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Mikulás a Keriben

Megrendezésre került, az osztályok közötti foci őszi fordulója, amin ismét nagy létszámban
vettek részt a diákok. Három csoportból a győztesek jutottak tovább és ők játszották a döntőt.
Eredmények: III. 11.B; II. 10.A; I. 11.C osztály.
Gratulálunk minden csapatnak és jó felkészülést kívánunk a tavaszi fordulóra!
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14. évfolyamos diákjaink szalagavatója

Palántaavató
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JÁTÉKOS ANYANYELVI CSAPATVERSENYEN vettünk részt diákjainkkal január 12-én délután.
Ezúttal Szerencs adott otthont az “Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv” elnevezésű Mács
József emlékverseny újabb fordulójának. A Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma,
valamint az Anyanyelvápolók Szövetsége szervezésében zajló vetélkedőt újfent Brézai Zoltán vezette.
A Szent Margit Általános iskola csapata 1 ponttal maradt le az országos továbbjutó helyről, középiskolásaink a 3. helyet szerezték meg. Gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok: Gombos Angelika Afrodita,
Molnár Panna, Rendes Bianka, Varknal Hanna (az általános iskolások); Komjáthy Zsófia, Szilágyi Szonja,
Polincsár Martin, Széll Dominik (a középiskolások). A felkészítő tanárok: Hegyessyné Jáger Erika, Gecse
Istvánné és Mamrus Éva tanárnők.
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ISMERETEK
INFORMATIKA ÉS KÖZGAZDASÁG

                                   

Steve Jobsra emlékezve rajtolt el az Apple idei őszi nagy eseménye, amit első alkalommal tartottak az
Apple új kampuszán, azon belül is a Steve Jobs Theater termében. Az egykori Apple-vezértől idézett
monológ után Tim Cook lépett színpadra, hogy beszédet tartson Jobs jelentőségéről.

Hatalmas megtiszteltetés, hogy elsőként én üdvözölhetem Önöket a Steve Jobs Theaterben.
Nem telik el nap, hogy ne gondolnánk rá. Az emlékek megrohantak minket, ahogy a mai rendezvényre készültünk. Időbe telt, de eljutottunk odáig, hogy örömmel és nem szomorúsággal gondolunk rá
-Tim Cook / Apple vezérigazgató
“Nem igazán érdekel, hogy a leggazdagabb ember legyek a
temetőben. Nekem az számít, hogy este mikor lefekszem,
tudjam, hogy valami csodálatosat alkottunk.” Steve Jobs
Steve Jobs nevével biztos, hogy találkoztunk már. Az informatika szimbolikus alakja, kinek vezetésével sikerült megalkotni egy „szebb” informatikai világot. Nevéhez fűződik a
GUI felhasználói környezet, a mai okostelefonok telefonok,
az Apple Inc. alapítása és annak „feltámasztása” stb... A
markáns „karmester”, aki korszakalkotó gondolataival és
ötleteivel létrehozott egy stabil rendszert. A 90-es években
megalkotta a NeXT vezetésével, azt a zárt rendszerű operációs rendszert, mely a mai Mac/IOS operációs rendszerek
alapja. Ma egyrészt ez az alma sikere és előnye, biztonságosabb, gyorsabb, elegánsabb... Sokan azt hiszik, hogy az
alma csak divatból népszerű, ami nem igaz. A legjobb üzleti
gépek, grafikai munkákra és egyéb területeken gyors gép,
telefonja pedig a piac egyik legjobb mobilja. Bár már nincs
a „Jobs féle 200% fejlesztés évente” így is megállja a helyét
a számitástechnikai piacon az Apple.
Suli Sorok | 2018. Január
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Apple iPhone X
Egy igazi vékony kávás, szinte a teljes előlapot lefedő szuperretina kijelzős okostelefon,
melyről eltűnt a Home gomb és egyben az ujjlenyomatolvasó. A kijelzőt egyszerűen egy
suhintással lehet feloldani, az ujjunkat behúzva a képernyő aljáról. Az oldalsó gomb viszont
nagyobb lett, ezzel lehet előhívni Sirit is. Kaptunk viszont új biometrikus azonosítót, a TouchID
utódját a FaceID-t, azaz egy arcfelismerős rendszert, mellyel feloldhatjuk a készüléket.
Elöl-hátul üvegborítású készüléket láthatunk, víz- és porálló kialakításban, asztroszürke és ezüst színben.
Ahogy korábban is hallhattuk, ez az első OLED-panellel felszerelt iPhone, 2436 x 1125-es pixeles felbontással, 458ppi képpontsűrűséggel. Nézni is zsúfoltnak tűnt, amikor azt mutatták be, mi mindent sikerült
a mobil felső részére zsúfolni a TrueDepth kamerarendszer alatt: ide került az infravörös kamera, előlapi
kamera, pontkivetítő, közelségérzékelő, mikrofon, hangszóró.
A készülék lelke az A11 Bionic neural engine chip, amit kimondottan gépi tanulásos algoritmusokhoz
terveztek, és két maggal végez 600 milliárd műveletet másodpercenként És hogy a biztonsággal mi
a helyzet? A cég elmondása szerint 50 000-ből 1 az esély arra, hogy random ember feloldja a telefont
TouchID-vel, a FaceID esetében ez már 1:1000000-hoz. Az azonosítórendszer működik Apple Pay-jel
is. Persze a technológia nagyon sok más hasznos dologhoz jó. Mondjuk a közösségi oldalak és csetelők szerelmeseinek az emodzsikészítéshez. Az Animoji nevű funkcióval a felhasználó saját arckifejezéseiből készíthet hangulatjeleket.
A fiatalok kedvence, a Snapchat app például új AR-szűrőket kap, amivel még tökéletesebben le lehet
követni az arc mozgását, így részletes, precíz maszkokat tudunk képek készítéséhez, videózáshoz, videohíváshoz használni.
A duálkamera nagy előnye a duális optikai stabilizátor (Dual OIS). Amúgy 12 megapixeles, rossz fényviszonyok közt is jó képeket csinál (f1.8 és 2.4 telefotón). Qaud-LED True Tone vaku segíti a munkát. Üzemidő
kapcsán elhangzott, az iPhone X két órával tovább bírja mint egy iPhone 7, illetve vezeték nélküli tölthető.
Ennek kapcsán bemutatták a töltős kiegészítőt, az AirPowert, ami egyszerre támogatja az Apple Watch
3-at, az új iPhone-t és az AirPod füleseket is.

Forrás: www.24.hu & Molnár Márk
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A TŐZSDE
A tőzsde nem más, mint egy nagy piac, ahol vevők, eladók egy időben, egy helyen vannak jelen, és kereskedésüket szigorú szabályok rögzítik. Ezek a tőzsdei árfolyamok percről percre változnak.
A világon számos tőzsde létezik és működik, ezek közzül a legjelentősebbek:
•
NYSE MKT LLC, korábbi nevén, American Stock Exchange (AMEX): 1908-ban alapították, amely
1953-ig a New York Curb Exchange nevet viselte. 2008-ban az NYSE Euronext felvásárolta az AMEX-et.
•
A NASDAQ a második legnagyobb elektronikus részvénykereskedelmi rendszer az Egyesült
Államokban és a világban.
•

A Tokiói tőzsde: amelyet 1878-ban alapítottak, mely a harmadik legnagyobb tőzsde a világon.

A magyar tőzsde 1864. január 18-án kezdte meg működését Pesten. Hazánkban a Budapesti Értéktőzsdén
szereplő részvények ármozgását a BUX-index jelzi, melynek 1991. január 2-i induló értéke 1.000 pont
volt, 2007-es csúcsa pedig meghaladta a 30.000 pontot. 2018-ban pedig már 39 819,87 pont ami folyamatosan változik.
A BUX 3 legjelentősebb részvénye:
•

OTP az utolsó jegyzett ár: 10920 Ft/db. Az eddig befolyt összeg pedig: 4 598. 115 250 Ft.

•

Richter, aminek jegyzett ára: 6680 Ft/db. Az eddig befolyt összege pedig: 1 365 220 965 Ft.

•

Mol, aminek a jegyzett ára: 3062 Ft/db. Az eddig befolyt összege pedig: 2 111 191 116 Ft.

A tőzsdei élet szereplői:
•
A befektetők: akik azért tőzsdéznek, hogy a megtakarításaikat hosszú távon az általuk választott
vállalkozások részvényeibe, kötvényeibe fektessék.
•
Az árfolyamfigyelők: akiknkockázatvállalás nélkül szereznek hasznot úgy, hogy a piacok közötti
árkülönbözetet használják ki.
•
A spekulánsok: őket kizárólag csak a profit érdekli, ők nagyobb mennyiséggel kereskednek
mindenben.
•
Az átlag lakossági ügyfelek: ők azok, akik a spekulánsok közé tartoznak, és kis részben a befektetők közé.

Érdekesség a „Zéró összegű játék-e a tőzsde”: amikor az egyik szereplő által megnyert összeg megegyezik a másik szereplő által elvesztett összeggel. A tőzsde tulajdonsága az, hogy vannak olyan időszakok, amikor gyorsabban nő a tőzsdeindex, azaz a tőzsdén forgalmazott vállalatok, áruk értéke, mint
a reálgazdaság, majd néha kisebb-nagyobb visszaesések következnek be.
2015. december - 2017. márciusig elnök: Nagy Márton
2017. március (Jelenlegi) -elnök Végh Richárd

Balogh Ferenc és Tompa Zsuzsanna 14. A
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Fábián Dénes grafikái

Botos Marcell grafikái
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T OL L FO RGATÓ

NOVELLÁK ÉS VERSEK                                  
Migléc Zoltán Erik - Nagyon fáj

Elvesztettelek, alteregóm, tükörképem.
Egy földben nőttünk, ám túlnőttük egymást.
Elvesztettelek még téged is, anyaméhem,
Lényem fele. Most már nem kell, hogy elláss.
Lesz gyermeked, nővérem. Boldogan átölel.
Rég elmentél már. Nekem is kell mennem.
Itt vagy ugyan mellettem, s mégsem elég közel,
Lényem másik fele. Csak ismersz engem.
Ti pedig segítetek, kik olyanok mint egy
Családtag. Ám nem ismertek. Csak láttok.
Ki mást ismerek, vagy ismertem? Úgyis mindegy.
Van nektek más. Vagy rám már nem is vágytok.

Csak te maradtál. Éjszaka veled beszélek.
Hideg szobám ekkor felmelegíted.
Veled álmodok. Meghallgatod, mit mesélek
És elfogadsz. Te vagy az, ki segített,
Hogy elfogadjam önmagam. Azt mondtad szeretsz.
De mondd el kérlek, te minek nevezel?
Senkim sincs már. Egyedül leszek, ha elfeledsz.
Te pedig nélkülem boldogabb leszel.
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Migléc Zoltán Erik - Óda a krétához

Ó, te fehér, rétegrácsos szerkezetű kréta,
Tőled tanultam meg mi az alfa, mi a béta,
Te tanítottad meg a betűket, a számokat,
Te hoztad létre a legszebb, s legrosszabb álmokat,
Míg veled írt az órán a táblára a tanár,
Addig a szamárpadban dobált téged a szamár,
S miközben írtak veled, aközben a fehér por
Szétszállt a teremben, s eldugult tőle néhány orr,
S emlékszem, mikor tanították a szorzótáblát,
Addig tőled kaptam mindig el a szénanáthát,
A hangodtól meg állandóan libabőrt kaptam,
S ha elfogytál, s kértek, néha érted kiszaladtam,
S átadtalak a tanárnak, hogy veled írhasson,
De azért tettem ezt, hogy piros pontot adhasson,
De soha nem kaptam, így aztán abba is hagytam,
S utána, ha küldtek érted, én halkan maradtam.
Mikor írnom kellett veled az osztály elején,
Az amúgy eltiltott helyen, a tanárnő helyén,
Emlékszem, a társaim előtt, a matek órán,
A feladatot oldva, merengvén, gondolkodván,
Papírgalacsinok, s nevetgélgetések között
A kezemben a kréta, az ugyan csak eltörött,
S amikor én hetes voltam, s a táblát töröltem,
A száraz fehér por ismét összegyűlt köröttem,
A tanárnő meg épp akkor osont el mögöttem,
Persze azt nem is láttam, így nem csak én köhögtem.
De van még annyi történet, annyi közös emlék,
Hogy egy évig szavalnék, ha mindent elmesélnék.
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Takács Vivien - Álom

Takács Vivien - Levegő

Mi az a látomás, mit annyian várnak?

Levegő, mely éltető,

Egy új esély ezer kérdéssel a jövőben.

Gondolat, mi felejthető.

Vágy, mely annyi embert leláncol,

Az érzelmek ezreiben

Út, ahol lelkek boldogan járhatnak?

Fejemet vesztem.
Bár mind ez csak prózai,

Álom az, amiről beszélek.

Nincs, más mi vezessen.

Vízió mit sötétben látunk,

Minden nap, minden percében

Fényt visz, oda ahova nem lehet

Előttem áll, kit elképzeltem,

Új világot mutat, ami létezhet

Lelkemet és elmémet irányítja.
Nélküle üresnek tűnik mindaz,

Szeretet, szenvedély, szépség

Ami körülöttem van.

Köd, kőfal, ketrec.

Vele fájdalmaim megszűnnek,

Mindenkinek mást mutat.

S mosolya mindent valósnak tüntet.

Reszketés, rémület, rettegés.

S mit látsz benne, csak te tudod.
Micsoda vár rá, más nem érti
Sejtik, mégis elmennek mellette.
Valaki teljesít, míg más feladja.

Mert lehet, számára csak Álom marad.

Migléc Zoltán Erik - Vajon
Vajon ha tudnám, mért szeretsz, mondd, elfeledném-e,
Hogy a te életednek egyszer majd végleg vége?
Hogy a szív, mely mindig pumpálta eddig véredet
Egyszer csak úgy megáll, s megpecsételi végedet?
Hogy csak egy kihűlt, merev test marad majd belőled,
És akkor, ha majd végleg elvesztetted erődet,
Többé nem válaszolsz szavamra. Tested ott marad,
De többé már nem hallom hangod, a kedves szavad,
Melyet úgy megszoktam már, s mindig hallhattam, jóban,
Vagy akár rosszban. Bárcsak soha se lennél szótlan.
Ha tudnám irántam érzett szereteted okát,
Elfogadnám hiányod pótolhatatlan nyomát?
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Az ígéret

-

Ugyan Teo, megígérted! - nyafogott a hollófekete hajú boszorka, kedvese vállához bújva.

Teodor mostanra már igencsak megbánta, hogy megosztotta egyik - ha nem legnagyobb titkát a világon számára legkedvesebb nővel, aki tagadhatatlanul a világ legakaratosabb és legkíváncsibb embere is volt. Félig alvást színlelve ölelte magához a lányt, és csitítóan simogatta a
hátát. A boszorkát azonban nem hagyta nyugodni a téma. Izabell most apró csókokkal próbálta
meg kicsikarni kedveséből azt a morgós “igent”, amit pár puszival később el is nyert tőle. Az olasz
fiú, ha lehet még a szokottnál is morcosabban nézett a borzas hajú lányra, ahogy felülve megnyújtóztatta tagjait.
-

Na, gyerünk! - sürgette a felcsigázott lány.

- Nem megy olyan könnyen, sőt… Lehet nem hiszed el, de nagyon is nehéz… - puffogta az
orra alatt a kialvatlan varázsló.
Erre válaszul a boszorka, csak a térdeit átölelve, figyelmesen nézte álmos kedvesét. Volt
valami furcsán puha abban, ahogy figyelte, valami, ami a szeretet és a csodálat között lebegett,
ami megcsillant a szemeiben, ahogy a barna bőr alatt vonagló izmokat nézte. A pillantása mégis
ideges görcsöt eredményezett a fiú torkában. Lesütött szemekkel folytatta a már szükségest
kétszeresen meghaladó nyújtást, majd az éjjeli szekrényen tartogatott pálcájáért nyúlt. Habár
Izabella látta Teo kényszeredett, szögletes mozdulatait, szemei még is úgy csillogtak, mint egy
kisgyereké, aki felé egy hatalmas fagylaltot nyújtanak – tudta, ez után mi következik.
Teo elmormolt egy varázslatot, minek következtében pálcája kisvártatva felvillant sárgán, majd
égkéken, végül pedig egy gyengébb lila árnyalatban pislákolt, lágyan megvilágítva a szoba már
koros bútorait. Izabell elképedve nézte a falra vetülő, játékos sziluetteket, és kikerekedett szemekkel figyelte, ahogy az eddig mellette fekvő fiú árnyéka lassan megtörik, kisebb és még kisebb
lesz, majd mintha csak a föld nyelte volna el, teljesen eltűnt. Izgatottan pillantott az eddig mellette fekvő férfi helyére, ahol most csak egy csokoládébarna cica feküdt, nagyon morcos pofát
vágva. A boszorka aprót sikkantott örömében, és - a macska elnyújtott morgásával nem is törődve
- magához ölelte a puha bundás kandúrt. Az apró orra nyomott finom puszit követően cirógatta
és magához húzta. A macska hosszú bundája selyemként simult a bőréhez, és még egy fűtőtesthez képest is hatalmas mennyiségű hőt árasztott magából.
-

Köszönöm… - mondta a fekete hajú lány, majd lehunyta szemeit, és elaludt.

Másnap reggel nem a cica mellett, hanem kedvese, oltalmazó ölelésében ébredt, a macskaszőrös ágyban.

Serfőző Laura 9.A
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INTERJÚ SZALÁNCZINÉ TAMÁS ILONA igazgatóhelyettes asszonnyal
Hogyan fogadta a hírt, hogy 2016-ban kinevezték igazgatóhelyettesnek?
Derült égből villámcsapásként ért a felkérés. Nem voltak bennem ilyen irányú ambíciók, hogy a
magasabb vezetői pozícióban kipróbáljam magam. Jól éreztem magam osztályfőnökként, illetve
munkaközösség vezetőként. Megtisztelő volt számomra igazgató úr felkérése, hogy alkalmasnak talált ezen feladatok ellátására. Más típusú feladatokat jelent ez a munka mint korábban.
Kevesebb óraszámban tanítok, több a szervezést, koordinálást igénylő feladat.
Diákként, a pályaválasztás előtt mi vonzotta a tanári pályára?
Diákként szerettem a szakmai tárgyakat (könyvvitel, statisztika). Úgy gondoltam, alkalmas vagyok
arra, hogy a tudásomat továbbadjam másoknak. Ez pedig leginkább pedagógusként valósítható
meg. Ezen kívül hatással voltak a pályaválasztásomra tanáraim is (többek között jelenlegi kollégám Naár János igazgató helyettes).
Iskola mellett mennyi idő jut szabadidős tevékenységre, mi az Ön hobbija?
Sajnos az új munkakörrel a szabadidőm jelentős mértékben csökkent, így nagyon kevés időm
jut a szabadidős tevékenységekre. Úgy gondolom, hogy szükség van a munka mellett a kikapcsolódásra és feltöltődésre. Mindig is szerettem olvasni így elsősorban olvasok. Szeretek síelni,
de sajnos az időjárás nem mindig kedvez ennek a hobbinak. Sokszor készítek elsősorban természeti fotókat, melyeket a közösségi oldalakon is szívesen megosztok. Szabadidőmet szívesen töltöm a családommal, a baráti társasággal.
Milyen programokra számíthatnak a Keris diákok 2018-ban?
Az iskola hagyományainak megfelelően megszervezésre kerülnek a munkaközösségek szakmai
napjai, sport programok (kerékpártúra, kenuzás, 24 órás foci). A tanévvégén megrendezésre
kerül a nagysikerű Főzőverseny. Pályázat keretében ifjúsági tábor kerül megszervezésre a nyár
folyamán. Ezeken túlmenően a pályázat keretében tavasszal „Település szépítő közösségi nap”
kerül megszervezésre, melynek során szűkebb környezetünk (az intézmény udvarának) megszépítésére kerülne sor.
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Pedagógiai hitvallás, avagy életem
történetének mozaikja

Második éve tanítok az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnáziumban. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy ide irányított. Véletlenek nincsenek, ezért hiszem, hogy most itt a helyem, itt kell tennem a dolgomat közgazdász tanárként. Örülök, hogy egy jó hírnévnek örvendő oktatási intézmény, és egyben kiváló
tanári csapat tagja lehetek.
Gyerekkoromtól kezdve mindig a pedagógus pályához vonzódtam. Mindig figyeltem a körülöttem levő
pedagógusokat. Valakit azért, mert követhető mintát adott számomra, valakit pedig azért, mert azt mutatta
nekem, milyen nem szeretnék lenni. A sors kegyeltjének érzem magam, hogy pályafutásom során kiváló
„mestereim” voltak. Az óvodától kezdve az egyetemig, minden szinten részese lehettem olyan tanítók,
tanárok közelségének, akik utat mutattak, és máig példaképül szolgálnak. Már a gimnázium elvégzése
után (1986) kihasználva egy éppen kínálkozó lehetőséget tanítani kezdtem. Szárnyaimat bontogatva a
pedagóguspályán egyre biztosabb voltam abban, hogy ez az én utam. Azóta csak néhány évre tértem
le a pedagóguspályáról, amikor egyetemi végzettséget szereztem, és amikor a közgazdász szakma
szinte minden területébe betekintést nyertem munkám során. Dolgoztam állami intézményben, magáncégnél, civil szférában egyaránt. Foglalkoztam vagyonnyilvántartással, bérszámfejtéssel, voltam irodavezető, könyvtáros, munkaerőpiaci mentor, humánerőforrás menedzser. Ezen kitérők ideje alatt valójában
arra készültem, hogy ne csak könyvből tanítsak majd, hanem amit tanítok, azt valójában meg is tapasztaljam az életben. Azt gondolom, hogy egy szaktanár esetében ez nagyon fontos. Pedagógia pályafutásom során szintén megtapasztaltam szinte minden terület sajátosságait. Tanítottam általános iskolában,
magán és egyházi középiskolában és felnőttképzésben egyaránt. Maximalista vagyok. Szeretek mindent
a lehető legjobban csinálni. Széles érdeklődési körrel rendelkező, „nyugtalan” természetű is vagyok. De
talán éppen ez adja azt a belső indíttatást, azt a lelki megszólítottságot, aminek köszönhetően állandóan
új ismeretek után kutatok, és mindig valami újat tanulok.
Számomra a pedagógus pálya több mint foglalkozás, több mint munka. Hivatás és elhivatott-ság. Ha
valaki azt jól akarja csinálni, sok időt és energiát igényel. Így vagyok ezzel jómagam is. Mégis a pedagógia mellett mindig igyekeztem tenni a dolgomat a közéletben, a kultúra területén. Jelenleg is így van ez. A
rendezvényeken nem csak látogatóként veszek részt, hanem a Felvidék Ma hírportál külső tudósítójaként.
Szeretek írni, kommunikálni az emberekkel, és azon dolgozom, hogy szűkebb régiónkat a Bodrogközt
írásaim által bekapcsoljam országos szerkezetekbe. A szülőföld szeretetére való nevelés, a hit, a nemzeti
önazonosságtudat erősítése, a hagyományok és az értékek ápolása, továbbadása és tisztelete szintén
a mindennapjaim elengedhetetlen részei. Mindezeken túl szeretek olvasni, túrázni és finomakat főzni.
Ahhoz, hogy mindezeket meg tudjam élni, és mindezekért tenni tudjak, elengedhetetlen a támogató,
nyugodt családi légkör. Egy felnőtt fiú édesanyja vagyok, aki kommunikáció és médiatudomány területen szerzett végzettséget, és a választott szakterületén dolgozik. Férjem zenepedagógusként tevékenykedik. Közös kedvtelésünk a természetjárás, a természet szeretete. Hiába a szakma szeretete, és az
elhivatottság, önmagában az nem elég. A család, a szakma, a közélet, a kedvtelés…. mindenből kell
egy darab ahhoz, hogy egyensúly legyen az életemben. Ha ebből a részből most kiemelem a szakmát,
azt hiszem, hogy egy ember akkor boldog igazán, ha azt csinálhatja, amit szeret, és a munkája egyben
a kedvtelése is.
Én ezt a pedagógiában találtam meg. Szeretek tanítani. Számomra a pedagógia egyszerre művészet, tudomány, és a szeretet kifejezésének egyik módja is. Azt tartom, hogy az elhivatott, jó pedagógus
abban segíti a gyereket, hogy megtalálja a saját útját. Mindezt pedig tisztelettel, szeretettel és megértéssel érdemes csak tenni. Nem csinálnám másképpen, most is ezt választanám. Egy indiai költő, Tagore
sorait idézném ide: „Aludtam, és azt álmodtam: az élet öröm./ Felébredtem, és azt láttam: az élet kötelesség./ Dolgoztam, és azt láttam: a kötelesség öröm.” Sok örömet, és sok sikert adott már eddig is a
pálya. Éppen ezért nehezen tudnék más szakmában ennyire boldog lenni.

Tökölyi Angéla
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Bogár foci

Forrás: www.viccesviccek.hu, www.kecskefeszek.net

Programozó

A dzsinn halála

A programozót holtan talál-Miért hurcolták el a dzsinnt?
ják a lakásán a fürdőkádban. A
-Mert azt kérdezte Rákosi
csapból folyik a víz, és egy nagy, elvtárstól:
üres samponos üveg van mel-”Mit kívánsz kisgazdám?”
lette, amin ez áll:
„Használati utasítás: Vizezze
meg a hajat. Samponozza be.
Két kukac találkozik
Dörzsölje habosra. Öblítse le.
Ismételje meg.”
- Nagyon le vagy törve, mi
a baj?
Monitor
- Kiűztek a paradicsomból.
Egy ember betelefonál a
számítógépszervizbe:
- Jó napot kívánok! Küldjenek
már egy szerelőt, mert elromlott
a monitorom.
- CGA monitor? - kérdi a
szervizes.
- Nem, saját.

Az Informatikus rab
- Mit csinál az informatkus rab
a börtönben?
- Letölti a büntetését..
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Átlagos magyar
Egy felmérés szerint egy
átlagos magyar 1500 kilométert gyalogol évente.
Egy másik felmérés szerint
egy átlagos magyar 90 liter
alkoholt iszik meg évente.
Ezek szerint egy átlagos
magyar 6 litert fogyaszt
százon.

Petőfi

Mit mondott Petőfi, mikor
tűzbe dobták a nemzeti dalt
1848-ban?
- Forr a dalom!

A bogarak fociznak a réten.
Odamegy a hőscincér a padon ülő bogárhoz,
megkérdezi.
Te milyért nem jössz
játszani?
- Nem látod , én vagyok a
cserebogár!

Zenészek
Bach és Mozart sétálnak:
-Te Mozart, szerinted
érdemes lenne megírni az
utolsó szonátámat?
-Felesleges. Ez előző is
egy Bachlövés volt...

Nyuszika
Nyuszika felhívja telefonon
a hentest
- Van disznófüled?
- Van.
- Hát marhanyelved?
- Van.
- És csirkelábad?
- Az is van.
- Hát akkor ocsmány
lehetsz...

Dohányosok
A dohányosok korábban
halnak, később kagylónak
öltöznek a jelmezbálon.
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Kedvenc, tanulságos idézetek, versrészletek
„Azt mondják, a szerelem költővé tesz. Gyakran. A barátság az életet teszi költőivé és költé-szetté.
A szerelemből a költészet hamar kivész, mert a szerelemnek minden csak eszköz, hogy a világegyetem két legnagyobb ellentétét, a férfit és a nőt egybeolvassza. A barátság maga ez a poétikus
kapcsolat. És a verseket nem írjuk, hanem éljük.”
Hamvas Béla

Ki kell derítened, hogy mi az, amit szeretsz. Ez ugyanúgy igaz a munkára, mint a párkapcsolatokra. A munkád tölti ki az életed jelentős részét, ezért ha igazán elégedett akarsz lenni, hinned
kell benne, hogy jó munkát végzel. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha szereted, amit csinálsz. Ha
még nem találtad meg, keresd tovább, ne add fel! Mint az a szívügyekkel lenni szokott, itt is tudni
fogod, hogy mikor találtad meg az igazit.”
Steve Jobs
„Ha már megvan benned az akarat és a vágy, akkor elég, ha csendben a mélyére nézel a jelen-leg
ismert Énednek. … Nem várhatod el sem tanítóktól, sem messiásoktól, hogy bebizonyítsák számodra a Létezés Valóságát – bár ha bölcs, igaz segítőid vannak, sosem fogják helyetted megoldani a problémáidat, mert ők jól tudják, hogy ezáltal elszalasztanád az igazi tanítódat: Önmagadat.”

„Köszönöm, hogy engeded, hogy szeresselek. Ennyi már elég. Volt idő, amikor azt hittem, töb-bet
akarok. Akarlak egészen. Akarom a tested, a lelked, a gondolataid. A jelenedet és a múlta-dat. És
akartam a jövődet. Meg kellett öregednem, hogy értsem, mi a szeretet és mi a birtoklás.

Ma már tudom, enyém az adomány így is. Csak terhes ne legyen az én nagy szeretetem. Csak ne
bántson, ne fájjon neked, ne várjon alamizsnát. Lehet, hogy írnom sem kellene. Csak lenni, mint
a füvek és a fák, virágozni, mint az orgonák, hallgatni, mint a szótlan állatok… Élj jól egyetlenem.
Szabadon, derűsen, mint a gyerekek…”
A. J. Christian: Mit keresett Isten a nappalimban?

„A szeretet olyan, mint a nap, amelynek melegétől időnként megfosztanak a felhők. A nap azonban
mindig ott van az égen. Az élet hol boldogságot, hol meg csalódást ad nekünk, de a bennünk élő
szeretet ettől nem lesz kevesebb.”
Benjamin Shield
„A bimbó is izgalmas, de a kinyílott rózsában is lehet gyönyörködni.”
Bánsági Ildikó
„Fényt adok át, ápold, s add tovább!”
Reményik Sándor
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Keresztrejtvény

Heyes megoldásért 5-ös jár!

istvannegecse@gmail.com
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Forrás: http://kingarium.blogspot.hu
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Linear Computer Kft.

www.linearcomputer.hu

Lenovo TAB3 7 Essential
34.990,-Ft

Cím: Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 4.

YENKEE Outdoor Bluetooth Speaker

YENKEE power bank YPB0160BK

Ár: 6.990,-Ft

Integral USB Flash Drive 8GB

Ár: 4.990,-Ft

Sencor Scientfic Calculator Sec 104

Ár: 2990,-FT

Ár: 3.590,-Ft

Rongykutya Könyvesbolt

Cím: Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14.
Telefonszám: +36-70-627-4500
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Az V. István Katolikus Szakgimnázium
és Gimnázium
hivatalos iskolaújságja

