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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 5. számát is. Ebben
a számban a 2018/2019-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. Bízom benne,
hogy hamar elkapkodjátok a 5. 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!

E számunk szerzői:
Gubala Róbert plébános
Pongó Barbara
Szemánné Majoros Anikó
Matiszné Hankó Ilona
Suhaj László
Boros Sándor
Siposné Majtényi Andrea
Pandák Katalin
Bihari Sándorné
Szaláncziné Tamás Ilona
Gecse Istvánné
Mamrus Éva

Köszönöm azoknak a kollégáknak a segítségét, akik írásaikkal, programjaik bemutatásával hozzájárultak az iskolaújság megjelenéséhez.

Zsitkó Éva
Horváth Éva
Hornyák Andrea
Lendák Lajos

Köszönöm Gubala Róbert esperes úrnak a
szívet melengető gondolatait.
Főszerkesztő: Gecse Istvánné magyartanár,
mesterpedagógus
A kiadásért felelős: Sebes Péter, igazgató

Takács Vivien 5/13. C
Serfőző Laura 10. A
Komjáthy Zsófia 12. A
Pásztor Viktória 12. A

Nyomdai előkészítés: Nagy Dóra 5/13.C
Tervezte: Nagy Dóra és M.M.G. volt keris diák

Fotó: Hamvai Soma
Megjelenik félévente
Példányszám: 50 db
Ár: 200,- Ft
Nyomda: Kecskés és Társa, Sátoraljaújhely
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Tanévnyitó Ünnepség
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GÓLYADÉLUTÁN
2018. szeptember 13-án kilencedikes diákjaink egy jó hangulatú, vidám délutánt töltöttek együtt a megismerkedés jegyében, közös vetélkedővel, játékkal és uzsonnával.

FORDÍTOTT NAP

Fordított Nap
Suli Sorok | 2019. február
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HATÁRTALANUL
Iskolánk
p ro g r a m

11.C

osztályának

k e re t é b e n

2018.

informatikus

szeptember

28.

tanulói
és

2018.

a

Határtalanul

október

2.

között

Gyergyószentmiklósra látogattak. Céljuk a helyi nevezetességek megtekintése volt.
Az utazás során az alábbi látnivalókat nézték meg:
- Gyergyószentmiklós nevezetességei,
- a Gyilkos tó és a Békás szoros,
- Parajdi sóbánya,
- Korondi kézműves vásár,
- Farkaslakán Tamási Áron emlékmű,
- Szejkefürdőn az Orbán Balázs sírjához vezető székelykapu sor,
- Székelyudvarhely nevezetességei,
- a Súgó-barlang.
A közös élményeket egy baráti labdarúgó mérkőzéssel is gazdagították. Szép emlékekkel, sok-sok élménnyel feltöltődve búcsúztak vendéglátóiktól. Tavasszal várják a gyergyószentmiklósi diákokat és kísérő tanáraikat, hogy megmutathassák lakóhelyünk nevezetességeit.
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VÉRADÁS
2018. október 4. •
Magyar Vöröskereszt Zemplén Területi Szervezete: A diák véradások 3.állomása a sátoraljaújhelyi V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium volt, ahol 55 nagyszerű diák csatlakozott a Vöröskereszt véradó mozgalmához. Így Ők 165 Életet menthetnek meg.

ADOMÁNYGYÜJTÉS A ZEMPLÉN GAZDÁTLAN ÁLLATAIÉRT
ALAPÍTVÁNYNAK
Iskolánk diákjai az Állatok világnapja alkalmából adománygyűjtést szerveztek a sátoraljaújhelyi állatmenhely részére. A lelkes diákok alig egy hét alatt több, mint 52 ezer forint adományt gyűjtöttek. A gyűjtésnek köszönhetően a keris diákok 100kg kutyatáppal, konzervekkel és szalámival segítették a kutyák élelmezését, valamint 28465Ft-ot az állatok orvosi költségeinek fedezésére ajánlottak fel. Az adományt egy kisebb diákcsapat adta át Révész Orsolya Tanárnő vezetésével.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI NAP A KERIBEN
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Minden tanév októberének első felében érdekes-színes programokat kínálunk diákjainknak a
természettudományi nap keretén belül. A nap eseményeinek szervezésében, lebonyolításában
tanár, diák egyaránt részt vett. A délelőtt folyamán minden szünetben együtt szurkoltunk a REVERZI verseny
játékosainak egészen a döntő játékig, megcsodáltuk, hogy milyen gyorsan ki lehet rakni a bűvös kockát, és a
felismerő versenyen nem csak a versenyzők, hanem a nézők is tippelték magukban (?) a helyes választ. Az
osztályok természettudományi kérdések megválaszolásával mérhették össze tudásukat. Egy csoport a múzeumba látogatott az „Állatok napja a múzeumban” program keretében. Itt élőben megismerkedhettek a gyíkfajokkal és más számunkra egzotikus állatokkal. A délután színes programja kisállat bemutatóval kezdődött.
Részletesen beszámoltak diákjaink a kedvenc házi állatuk életmódjáról, szokásairól. Ezután érdekes kísérletek,
logikai játékok, összerakható eszközök, hajítógépek kipróbálása várt a tanulókra a termekben és az aulában.
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TEHETSÉGGONDOZÓ MÜHELY
2018. október 13.
Megkezdődött a közgazdászok tehetséggondozó műhelyének munkája
Hosszú évek hagyománya, hogy szeptember-október hónapban beindul a közgazdasági tehetséggondozás a
KERI-ben. Az idén teljesen új műhelytagokkal indultak a foglalkozások az iskola falai között. E tanév központi
témája a vállalkozások alapítása, működtetése. A tervek szerint a 12 diák végigjárja a vállalkozások alapításának,
felépítésének, működtetésének lépcsőit. Az erősen gyakorlatorientált foglalkozások célja, hogy a tanév végére
a diákok az iskolai tananyagon túlnyúló ismeretekre tegyenek szert. Látogatásokat terveznek helyi vállalkozásokhoz, bankfiókban, a Kormányablakba, a ZRVA-hoz. Kilépnek tehát az iskolai falai közül, hogy a legilletékesebbektől, a vállalkozóktól tanulhassanak. A programot minden évben kiegészítik csapatépítő, s ugyanakkor
szakmai tartalmat hordozó kirándulásokkal is. Az idén Budapesten az OTP Fáy Alapítvány Oktatási Központjába
és a Budapesti Tőzsdére látogattak már el. Az esti My Fair Lady színházi előadás is nagy sikert aratott a részt
vevők között. Feltöltődve, új ismeretekkel, élményekkel gazdagodva tértek haza a kétnapos kirándulásról.
Tavasszal három napot fognak együtt tölteni a Hegyközben tanulva, játszva, vidáman. Munkájukhoz sok sikert
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„KÚL-TÚRÁN” KEREKEZTEK A KERISEK
2018. október 25.
A múzeumok őszi fesztiválja programsorozat részeként a Kazinczy múzeum Bodrogközbe
szervezett kerékpártúrát okt.22.-én. Lelkes csapatunk: 15 fő diák és 3 pedagógus csatlakozott a
Karos-Karcsa-Pácin értékeit bemutató kiránduláshoz. Gyönyörű tájon, remek időjárási körülmények között, nagyszerű csapatban - közel 50 fő- jó hangulatban tette meg a közel 50 km-es távot.
Közben rövid, színvonalas előadásokat hallhattunk, köszönet Ringer István úrnak, ill. a helyi előadóknak.
Köszönet a Sátoraljaújhely - Hegyköz Turizmusáért Egyesületnek ill. a Városvédő és
Szépítő Egyesületnek a programért, a frissítő testi és lelki táplálékért! Várjuk a folytatást!

ÚJRA BÉCSBEN A KERI DIÁKCSAPATA!

Ebben a tanévben is sikeresen pályázott
iskolánk az Erasmus+ program által biztosított szakmai tapasztalat szerzési lehetőségre. 15 fős csoportunk, két kísérő tanárral utazott Bécsbe, ahol 3D programozási és weblap-készítési feladatokat oldanak meg.

Suli Sorok | 2019. február
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NYÍLT NAP
Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a nyílt nap első napi programja a Katolikus
Keriben, ahol a nyolcadikos diákok betekintést nyerhetnek a Keri életébe, a keris
diákok mindennapjaiba. A Keribe jelentkező diákok gimnáziumai osztályunk mellett informatikai-, közgazdasági- és ügyviteli szakgimnáziumi osztályainkba jelentkezhetnek.

NYITOTT BÍRÓSÁG
Miskolci Törvényszék a 2018/2019-es tanévben is meghirdette a „Nyitott Bíróság” elnevezésű programját, melynek keretében a középiskolás diákok megismerkedhetnek jogi fogalmakkal, alapvető jogintézményekkel, hogy felnőttként könnyebben eligazodjanak az ilyen ismereteket is igénylő élethelyzetekben. Iskolánk 5/13. ügyviteli és 1/13. irodai titkár szakképző évfolyamos tanulóival vettünk részt bírósági tárgyalásokon, valamint látogatást tettünk a sátoraljaújhelyi Fegyházban.
Diákjaink hasznos ismereteket kaptak a bíróságok szervezeti felépítéséről, működéséről, „testközelből” megtapasztalhatták a „Munka világát”, valamint előadások keretében a polgári és büntetőjog eljárási folyamatába is betekintettek. Köszönjük dr. Baratiné Dr. Boda Gréta szervezőmunkáját, segítségét.
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ADVENT
Sátoraljaújhelyben az első adventi gyertyát Gubala Róbert esperes úr gyújtotta meg.
Sebes Péter, az iskola igazgatója ünnepváró gondolatait osztotta meg a közönséggel, iskolánk diákjai pedig csodálatos műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. Fotók: Mgr Tökölyi Angéla

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A KERIBEN
"Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás... "
(Ágh Tihamér: Adventkor)

Suli Sorok | 2019. február
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TARTÓS ÉLELMISZERGYŰJTÉS
A Katolikus Keri diákjai segítették az Élelmiszerbank által szervezett tartós élelmiszer gyűjtést a Tesco áruházban, melynek során közel 700 kg adomány
gyűlt össze.

Az ünnepekre való tekintettel így 80 család részesül szeretetcsomagban.

A Katolikus Karitász az idén is megszervezte a “Legyél Te is Mikulás” akcióját. A programba a Katolikus
Keri diákjai is bekapcsolódtak. 80 ajándék csomagot tudtunk az összegyűjtött adományokból készíteni.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A KERIBEN
2018. december 7-én iskolánkban pályaorientációs napot szerveztünk, melyen bemutatkozott
a közgazdasági, ügyviteli és informatikai ágazat. A diákok pénzügyi és protokoll előadásokon,
gyorsírás bemutatón, gazdasági és informatikai foglalkozásokon ismerhették meg a szakmák sajátosságait
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Emellett érdekes előadást hallgathattak meg a magyar start-upokról és a nyílt forráskódú rendszerekről. Köszönjük az előadók részvételének biztosítását a Graphisoft-nak, a Soulvare-nek és a sátoraljaújhelyi Bíróságnak. A rendezvény ideje alatt kreatív szoba működött, mely a kikapcsolódásról gondoskodott. Ezen programhoz kapcsolódva kupakgyűjtési versenyt hirdettünk. A diákok lelkesedése nyomán 142 kg kupakot sikerült összegyűjteni, melyet jótékony célja ajánlunk fel.

KASSAI KIRÁNDULÁS
Hagyományaihoz híven, idén is ellátogattunk Kassára az
adventi vásárba. Megtekintettük a város egyik legimpozánsabb nevezetességét a Szent Erzsébet Székesegyházat, majd sétáltunk az adventi vásárban, megcsodáltuk Kassa karácsonyi fényeit.
Suli Sorok | 2019. február
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PALÁNTAAVATÓ
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TEHETSÉGFEJLESZTŐ TÁBOR
Kerisek az Eötvös Collégiumban Iskolánk hat gimnazista diákját az a megtiszteltetés érte, hogy
meghívást kapott az ELTE Eötvös József Collégiuma által szervezett egy hetes tehetségfejlesztő
táborba. Aradi Arnold az angol, Géczy József a történelem, Komjáthy Zsófia a magyar, Pásztor Viktória a biológia,
Polincsár Martin a fizika, Szűcs Martin Ferenc pedig a matematika műhelymunkákban vesz majd részt egy héten
keresztül. Délutánonként pedig érdekes szabadidős programok várnak a tanulókra. A szervezésben nyújtott
segítségéért köszönet illeti Miglécz Melinda Izabellát, volt kedves diákunkat, az Eötvös József Collégium tagját.
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XXVI. KIDS országos asztaltenisz verseny
Szép sikerek a XXVI. KIDS Országos Asztalitenisz Versenyen, Gödöllőn
Diákjaink ismét bebizonyították, hogy érdemes sportolni, korán kelni és messzire utazni, a
hétvégi szabadidőt sem sajnálni, hiszen érmekkel tért haza minden versenyző. Leány és fiú csapatunk egyaránt bronzérmet szerzett, egyéniben Kocsmárszki Réka a 6., Török Tamás az előkelő
3.helyen végzett. A csapatot erősítették: Varga Tímea, Krizsán Kinga, Dobos Patrik és Palotás Péter.
Az eredményhez gratulálunk!

A latorja legmagasabb fokain
A lajtorja legmagasabb fokain - Keris diákok sikerei anyanyelvi versenyen

Nem véletlen a címben szereplő tájszó. Hasonló szavakkal, közmondásokkal, szólásokkal, szinonimákkal kapcsolatos játékos nyelvi feladatokat kellett megoldania a diákoknak a Petőfi Irodalmi Múzeum és az
Anyanyelvápolók Szövetsége által szervezett “Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv” elnevezésű versenyen. A megmérettetésen évek óta jól szerepelnek diákjaink, s az idei év sem volt kivétel ez alól. Az írásbeli fordulók után a legjobb 12 közé két keris csapat is bejutott. Szerencsen Gecse Istvánné tanárnő tanítványai (Komjáthy Zsófia és Polincsár Martin 12. a, valamint Szilágyi Szonja és Széll Dominik 10. c) a III. helyezést szerezték meg, míg a miskolci helyszínen Pongó Barbara tanítványai (Hlinyánszky Sára, Mahut Réka,
Jánosi Boglárka, Vágó Blanka 11. a osztályosok) az első helyen végeztek. Utóbbiak ezzel a teljesítmén�nyel kiérdemelték, hogy a március 8-án Széphalomban megrendezésre kerülő döntőben bizonyítsanak.
Gratulálunk a csapatoknak a szép eredményekért, és sok sikert kívánunk a döntőben!
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„szép magyar beszéd” verseny iskolánkban

Ebben a tanévben is a Magyar Kultúra Napjához igazítva rendeztük meg hagyományos iskolai válogató versenyünket, a Péchy Blanka színművésznő által kezdeményezett középiskolai verseny válogatójaként. Az éven 18
gimnáziumi és szakgimnáziumi diákunk vett részt a megmérettetésen, amelyen egy szabadon választott és
egy kötelező szöveg értő, értelmező, pontos felolvasása volt a feladat. Igazgató úr megnyitója után hallgathattuk meg a versenyzőket. A zsűri elnöke Boross Sándor, a humán munkaközösség vezetője volt. Munkáját
Pongó Barbara tanárnő és Fedor Lili Edit 12. D osztályos tanuló segítette. A szervező Gecse Istvánné tanárnő
volt. Érdekes, tanulságos, jó szövegeket választottak diákjaink, s gazdagodhattak magyar nyelvi tudásban
és szereplési rutinban is. A kategóriák 1-2. helyezettjei képviselik iskolánkat február 26-án a megyei fordulóban; gimnazistáink közül Nagy Gréta és Naár Boglárka 9.A osztályos tanulók, a szakgimnáziumi győztesek:
Szilágyi Szonja 10. C és György Zsolt 11. C osztályos tanulók. Ők négyen vehetnek részt a megyei döntőben.
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TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG 2018. SZEPTEMBER 3.

V. ISTVÁN NAP
2018. szeptember 24. •
Iskolánk
várossá

névadójára,
V.
Istvánra
emlékeztünk,
Sátoraljaújhely
nyilvánításának
757.
évfordulója
kapcsán.
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OKTÓBER 6.
Az

aradi

vértanúkra

emlékeztünk

Széphalomban.

Köszönjük

diákja-

ink színvonalas műsorát, Végsőné Fazekas Aranka tanárnőnek pedig lelkiismeretes felkészítő munkát! Örülünk, hogy hozzájárulhattunk a méltóságteljes megemlékezéshez!

FÁJDALMAS RÓZSAFŰZÉR
Végzős diákjaink a Fájdalmas Rózsafüzért imádkozva elmélkedtek Jézus szenvedéstörténetén.
XIII. Gergely pápa A Monet Apostolus bullában (1573), arra emlékeztet, hogy Szent Domonkos „azért
vezette be ezt az igen ájtatos gyakorlatot, melyet rózsafüzérnek vagy Mária-zsoltárnak neveznek, hogy Isten
haragját elterelje és a Boldogságos Szűz segítségét kieszközölje. Ezért különösen is fontos, hogy, a Megváltásunk
titkairól elmélkedjünk, mert “ különösen hatásos segítség az eretnekségek és a bűnök ellen”. XIII.Benedek pápa

II. JÁNOS PÁL PÁPA apostoli levelét a püspököknek, a papságnak és a hívőknek a szent rózsafüzérről így kezdi a
Boldogságos Szűz rózsafüzére a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent
szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására.XIII. Leó pápa, 1883-ban megjelent enciklikájában a rózsafüzért úgy mutatta be, mint hatékony spirituális segítséget a társadalom bajaira. Ez most különösen is aktuális,
amikor holnap iskolánk diákjai is csatlakoznak az “Egymilló gyermek imádkozza a Rózsafüzért” című kezdeményezéshez, ahol a békéért és az emberiség egységéért fogjuk imádkozni a világosság szentolvasót. Előzetesként
9.-es fiataljaink a dicsőséges szentolvasóról elmélkedtek a maga egyszerűségében és mélységében.
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1956. OKTÓBER 23.

Örülünk, hogy diákjaink műsorával a városi ünnepségen hozzájárulhattunk a méltóságteles megemlékezéshez.
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2018. november 11-én ünnepelte a független
Lengyelország megalakulásának 100 évfordulóját. Iskolánk tanárai és diákjai a fenti ünnepről egy filmvetítéssel emlékeztek meg. Dr. Vadim Olegovich Vozdvizhensky tanár
úr vezetésével ugyanis Grzegorz Lubczyk Az élet peremén
című dokumentumfilmjét néztünk meg a II. világháború
idején Magyarországra menekült lengyelekről és segítőikről.

SZALAGAVATÓ
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SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMASAINK SZALAGAVATÓJA

Alig egy pár hete tűzték fel ünnepélyesen a közel száz 12. évfolyamos diák szalagját, s a mai napon a 14.
évfolyamos diákok is a KERIS végzős szalaggal a karjukon távoztak az iskolából. A leendő Pénzügyiszámviteli ügyintézők, Ügyviteli titkárok és Informatikai rendszerüzemeltetők is csak néhány hónapig lesznek
már az iskola tanulói, utána OKJ-s vizsgát tesznek. Sok sikert kívánunk minden szakképző évfolyamos végzősnek!
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ER EDMÉNYEK

KERI                                 
Iskolánk névadójának ünnepén megrendezett V. István kupán kosárlabdában, futball-

ban és röplabdában is I. helyezett lett a Katolikus Keri csapata.

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár által megszervezett "Örökség és Emlékezet" című helytörténeti
vetélkedőn vettek részt 9. évfolyamos tanulóink. A felkészülés során megismerték városunk történetét, híres épületeit, emlékhelyeit és szülőföldünk történelmi nagyjait. A 9. C osztály csapata első (Cenki Máté, Erdei Gábor, Klubert
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A 2018/19-es tanév első polgármesteri ösztöndíját a Katolikus Keri diákja, Szűcs Martin
Ferenc 12.A osztályos tanuló kapta meg. Szűcs Martin Ferenc általános iskolai tanulmányait Sárospatakon végezte. A ”Keriben” a gimnáziumi osztályt választotta, ahol nagyon jól helytáll.
Érdeklődik az idegen nyelvek, főleg a német nyelv iránt. A Sátoraljaújhelyi Rotary Klub német nyelvi versenyén első helyezést ért el. Középfokú nyelvvizsgát tett szintén német nyelvből. Tanulmányaiban nagyon
céltudatos. Továbbtanulását tervezi a Miskolci Egyetemen. Olajmérnök szeretne lenni. Az iskola kulturális életében is tevékenyen részt vesz. Iskolai és városi ünnepségeken szerepel. Nagyon fontos

Betüvető
Dakos Viktória 12.a osztályos tanuló Széphalomból egy különdíjat hozott a
Kerinek, amit egyedi és különleges írásával érdemelt ki. Gratulálunk a szép teljesítményhez!
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Édes

Anyanyelvünk

országos

nyelvhasználati

versenye,

Sátoraljaújhely

A mezőny legfiatalabb tagjaként vett részt Tóth Szebasztián Zsolt 10. C osztályos informatikai
szakgimnáziumi tanulónk az október 19-21-én 46. alkalommal megrendezett Édes anyanyelvünk
országos nyelvhasználati verseny döntőjében. Diákunk 9.-esként jutott tovább e rangos versenyre a tavalyi
megyei megmérettetésen. Az éven 128 diák - határon innen és határon túl - (gimnáziumi és szakgimnáziumi kategóriában) bizonyíthatta tudását magyar nyelvből írásban és szóban. Az írásbeli forduló 180 percében grammatikai, nyelvhelyességi, szókincsbeli és fogalmazási tudásukat mutathatták meg, míg a szóbeli fordulóban 3 perces
mini szónoklatot kellett tartaniuk a versenyzőknek (választott témájukban) a neves zsűri előtt. Szebasztián
nagyon sokat készült, tudása legjavát igyekezett adni. Sok-sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodva zárta
a versenyt. Reméljük, hogy jövőre is itt lehetünk! Gratulálunk neki, és felkészítő tanárának Gecse Istvánnénak!

SZAKMAI KIRÁNDULÁS ÉS REMEK VERSENYEREDMÉNYEK
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a héten két eseménybe is bekapcsolódtak iskolánk diákjai. November 20-án tanulóink egy csoportja tanulmányi kiránduláson vett részt
Debrecenben. A program részeként, elsőként a Református Nagytemplomban megtekintették a Vizsolyi
Bibliát, a Kossuth emlékkiállítást, majd a város panorámájának megtekintése következett a 6. szinten lévő
panorámajárdáról és a toronyból. Ezután az Atommagkutató Intézetbe látogattunk, ahol az intézmény által
szervezett színes, látványos fizika órákra került sor a tanulók aktív részvételével. Az órák témája a hőtan
témaköréhez kapcsolódott. Az érdekes, látványos kísérletek alkalmat adtak arra, hogy diákjaink megtapasztalják, majd értelmezzék a jelenségeket és így egy adott témakörről átfogó ismeretet szerezzenek.
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A következő nap a Georgikon Görögkatolikus Középiskola által szervezett természettudományi vetélkedőn
vettünk részt. A változatos elméleti feladatok megoldásával, valamint az érdekes kísérletek bemutatásával, értelmezésével és az ügyességi játékokkal egy jó hangulatú, színes, változatos verseny részesei lehettünk. Ezen a rendezvényen iskolánk csapatai szerepeltek a legeredményesebben. 1. helyezett csapat: Hajdu
Fanni, Pala István, Petercsák Dominik 10.A, 2. helyezett csapat: Polincsár Martin, Szűcs Martin 12.A . Az eredményekhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk diákjainknak a természettudomány területén. (SMA)

A Keris diákok 5 fős csapattal képviselték iskolájukat a Tiszaújvárosban megrendezett versenyen
december 5-én. A csapat tagjai: Frankó Csenge 5. osztályos, Kocsmárszki Réka 9.b osztályos, Markovics
Meliton 9.c osztályos, Krizsán Kinga 12.b és Török Tamás 13.b osztályos tanuló volt. A tisztes helytálláson túl
Frankó Csenge korcsoportjában bronz, Török Tamás pedig ezüst érmet szerzett. Az eredményekhez gratulálunk!
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NOVELLÁK ÉS VERSEK                                  

Serfőző Laura: 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 boszorka 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 könnye, 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.
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Átértékelt
Lassan fordult be a kocsijával a parkolóba Gaál Úr, kivette a bevásárolt termékeket a csomagtartóból
majd elindult felfelé a sötét lépcsőházban. Lassan lépdelt fel a negyedik emeletre, ugyanis a lift elromlott
a múlthéten. Magányosan tekintett ki párszor az ablakon, valószínűleg a hólepte szomszédházat nézte.
Megérkezett az ajtó elé, igyekezett minél halkabban kinyitni a zárat, mivel előző nap összeveszett Gaálnével.
Az előszoba sötét volt Gaál úr hamar átlépett a küszöbön, letette a vásárolt terméket az asztalra és elindult
a nagyszobába. A karácsonyfa már állt, minden bizonnyal a kislánya díszíthette fel, legalább is ő ezt gondolta. A felesége kifordult a konyhából, felkapta a csomagokat majd visszament a konyhába, közben természetesen a férjét fennhangon szidta, minden bizonnyal még a tegnapi vita tüze élt benne.
-Megint csak elmentél, mindig csak elmész, mikor valami kicsit is bizonytalanná válik. Ilyen férfihoz mentem
én feleségül?! – mondta Gaálné.
-Te ingerelsz engem naphosszat, pedig mikor fiatal voltál te voltál a legelbűvölőbb nő, akit ismertem. –
válaszolt Gaál Úr.
Gaálné feje paprika vörös lett, ezért Gaál Úr inkább elment aludni. Másnap reggel december 23. közös reggelivel indult a nap, majd Gaálné délelőtt a kislányukkal, Jucussal mézeskalácssütésbe kezdett. Eközben Gaál
Úr lement a lépcsőház elé havat seperni. Gondolkodott. Szerette volna valahogy kiengesztelni Gaálnét, de
akármilyen gondolat talált helyet a fejében örökké mérgezte a felesége iránti ingerültsége. Amikor végzett
a hó eltakarításával elindult vizes bakanccsal a lépcsőházban, az emeletek visszhangzottak a cipője latyakos csosszanásoktól. Mindeközben Gaálné már végzett a sütéssel és belekezdett a takarításba. Gaál Úr
pont abban a pillanatban lépett be a házba, amikor a felesége végzett az előszoba felmosásával. A sáros
lábnyomok láttán Gaálné azonnal szidni kezdte férjét, mit sem törődve a lányukkal.
-Mindenki munkáját csak megnehezíted, egy dologgal bíztalak meg, és rögtön takaríthatok utánad. Inkább
ne tegyél semmit. – mondta Gaálné.
A férje szó nélkül kiment a szobából, és aznap már igyekezett elkerülni feleségét. Másnap reggel december 24. megint együtt reggelizett, majd Gaál Úr délelőtt ismét elindult a lépcsőház elé felseperni a havat.
Felesége és Jucus eközben a házat díszítették, és csomagolták a rokonok ajándékait. Mikor Gaál Úr végzett
a takarítással a család együtt ebédelt. Gaál Úr a desszert elfogyasztása közben egy gyors kézmozdulattal
véletlenül lelökte felesége kedvenc vázáját, aminek következtében heves vita alakult ki közöttük:
- Már megint te, ki más lenne, ha nem te? Mindent elviseltem, de már elegem van belőled. Semmire sem
vagy jó. – mondta Gaálné.
- Évek óta visellek már el, elegem van belőled. – válaszolt neki Gaál Úr.
- Akkor menj el, megleszünk nélküled, sosem köteleztelek, hogy maradj. – vágott vissza Gaálné.
- Ha még egyszer ezt mondod, esküszöm, hogy elmegyek! – mondta Gaál Úr.
- Menj! Senkinek nem fontos, hogy itt légy! Azt hiszed, hogy nem lennénk meg nélküled? – mondta Gaálné.
De ebben a pillanatban férje felállt, felvette a kabátját és elment az autójával. A kislányuk sírva fakadt és
próbált Gaál Úr után szaladni, de megcsúszott a vizes lépcsőfokokon, miközben elesett becsúszott a korlát
alatti rés alatt és két emeletet zuhant. Gaálné lélekszakadva szaladt oda lányához, és könnyek közt nyöszörgött lánya alig lélegző teste mellett.
Majd pillanatokkal később Gaál úr felriadt. Ránézett az órára az éjjeli szekrényen, december 23. 04:33.
Felkapcsolta a lámpát, felébresztette feleségét és bocsánatot kért tőle, megígérte neki, hogy innentől kezdve
mindent megtesz a családja érdekében, az ünnepek békésen telnek és igyekszik tökéletes férj lenni. Majd
átment a másik szobába, lányukat áthozta a hálószobájukba és kettejükközé szorítva, megkönnyebbülve
álomba szenderül tudván, hogy reggel lesz ideje mindent máshogy csinálni, hiszen igazából csak álmodott.
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Takács Vivien: Vándor Madár
Napok, hetek, évek.
Mit egy érdekes csapattal élek
Mind különböző személyiségek,
Köztük egy vándormadár lélek.
Sok emlmi összefűz,
Sok harc mi egységet kovácsolt,
Sok viszály mi lelkeket rombolt.
Együtt vagy egymás ellen,
De mind végig kitartóan.
Most már velünk vagy,
S velünk szembe ne kerülj!

Nem engedem!
Vágyak, érzelmek, gondolatok
Értékek miket meg nem foghatok
Egy kép mi oly szép, ékes,
A szemnek ezernyi emlék!
Mit látunk s hallunk?
Csodát a fellegből?
Egy leszálló Angyalt az egekből?
Bármi is az felfoghatatlan.
Az a sok szép
Mi annyi fájdalommal él
Az az egy emlékkép
Mi ezernyi boldogsággal felér.
Te adtad ezt mind nekem
S most te veszed el tőlem.
De még ha múlnia kell
Akkor sem engedem!
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Fenyőfa voltam
Láttam csillagokat fényleni.

Csomagoló papírt nyeső ollók

Láttam őszintétlenül nevető

Gyermek fülek elől titkolt, zúgó

Őszinte embereket szerető,

Hangját, lepődött tekinteteket.

Szerettek karjai közt lebegni.

Hallottam a Télapónak írt levelet.

Egy családot készülődni eredni,

Reményteli ajándékbontásokat.

Gyermeki mosolyok apró leheletét.

Láttam merengő éjféli álmokat,

Millió csillogó szempárt,és még

Fényes korcsolyákat, családokat

Pillantásokat, lábak halk neszét.

Együtt enni a vacsorájukat.

Túlborsozott déli leveseket,

És a legfontosabb, Ott voltam én

Hévvel fát díszítő gyermekeket.

Láttam, ahogy konyhákban esténként

Valamint rég nem látott rokonok

Családokat melegített az ünnep.

Csizma csosszanását a parkettán.

Éjfélkor koccanó poharakat,

Meglestem a gyermekek konok

Pezsgőt, embereket izgatottan.

Tekintetét a szülői szidásra.

Mély kutakból ejtett be nem váltott

Hallom szánkók siklását az útról,

Ígéreteket, sorba állított
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Bünti
- Apu, meg lehet büntetni valakit
azért, amit nem csinált?
- Nem, kisfiam. Mit nem csináltál?

- Elmagyaráznád nekem, hogy
miért gondolod így?

Egy német, egy francia és
egy orosz beszélgetnek

- Azért, mert a pásztor határozza
meg a helyet, hogy hol legeljen a
nyáj.

- Nekem egy Mercedes-em van,
a feleségemnek egy BMW-je,
külföldre pedig lakókocsival
járunk - mondja a német.

- Házi feladatot...

Lassan indul a buli
Kapásból mondta a választ
A tanító néni kérdezi az elsős
Ferikétől:
- Ha a testvérednek van 3 almája,
és te abból kettőt elveszel, akkor
mi lesz az eredmény?

- Mit mondanak az egyetemisták
szeptember elsején?
- De jó! Karácsonyig már csak
kettőt alszunk!

- Nekem egy Peugeot-m, a feleségemnek meg Renault-ja van.
Mi külföldre vonattal járunk mondja a francia.
- Nekem egy Moszkvicsom van,
a feleségem meg metróval jár mondja az orosz.
- És külföldre mivel jártok?

- Bunyó.

Érdekes helyről érkezett a
tipp

- Leginkább tankkal.

Hidrogén-klorid

A férj éjszaka késő érkezik haza,
azonnal beront a hálószobába és
ráüvölt a feleségére:

Érdeklődnek a tetkó
szalonban

Kémia órán a tanár úr felír egy
képletet a táblára, majd felszólítja
az egyik diákot:
- Nos, ez minek a képlete?
- Jaj, tanár úr, itt van a
nyelvemen...
- Akkor köpje ki gyorsan, mert ez
a sósav!

Kapásból
Matekórán a tanárnő kérdez:
- Dávidka! Mondd csak, mit csinál
anyukád, ha 5 krumplit kell 6 felé
osztani?

- Gyorsan kapj magadra valamit,
mert ég a ház!
Mire egy hang a szekrényből:
- Először a bútorokat mentsétek!

– Elnézést uram érdeklődnék, hogy nagyon fájdalmas-e a
tetoválás?
– Az attól is függ, hogy helyileg
hol lenne?
– Mosonmagyaróváron.

Ünnepi menü
Egy fiatalember először vacsorázik a menyasszonya szüleinél.
Étkezés után így szól a leendő
anyósához:

Hogy hívják a szerelmes
bárányt?

- Köszönöm szépen a vacsorát,
rég ettem ilyen jót.

- És hogyan fékezik meg a szerelmes bárányt?

Megszólal erre a menyasszony
kisöccse:

- Állj! Love juh!

- Krumplipürét!

- Mi is...

Egy kis nyelvtan

Egy őszinte szolga

- Mondd csak kisfiam, ebben a
mondatban: “A pásztor a mezőn
legelteti a nyájat” melyik a
helyhatározó?

- Jean, kérem kóstolja meg ezt a
konyakot, és mondja el, hogy mit
talál benne furcsának?

- A pásztor.
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- Love juh...

- Azt, hogy megkínált vele uram!
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Keresztrejtvény

1.

József Attila egyik lánytestvére

2.

A költő gyermekkori gyámja, nevelője

3.

József Attila Irodalmi barátja, a Nyugat egyik alapítója

4.

1936 február végén megjelenő folyóirat, itt jelenik meg először A Dunánál című vers

5.

A makói internátus igazgatójának lánya, József Attila első szerelme

6.

Német író, 1937-ben látogatott Magyarországra

7.

1922 őszén megjelenő, első verseskötetének címe

8.

A költő egyetemi városa

9.

Ilyen játékot is készített és árult a jobb sorsban élő gyerekeknek

10.

Budapest külterületének történelmi neve, itt született József Attila

11.

Nagyon fáj című kötet kiadójának neve

12.

Az 1922 és 1934 közötti válogatott és új versek gyűjteményének címe

13.

13. Gyógypedagógus, József Attila szerelme, halála után Illyés Gyula felesége
Megoldásokat az istvannegecs@gmail.com címre küldjétek!
Forrás: www.konyvtarhatvan.hu
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Kedvenc, tanulságos idézetek, versrészletek
Sajnos ma már a közönségnek is elveszett az a belső érzéke, hogy átadja magát egy meg
nem tagadható folyamatnak, mert „érteni” akarja, amit látott, zavarja, ha nem tudja, mit és miért
kellene élveznie. És ez az élet más területeire is igaz: mindent „érteni” akarunk, mert elveszítettük a kapcsolatot a valóság mélyebb tartalmaival, és azt hisszük, hogy intellektuális magyarázatok által kerülünk majd közelebb ezekhez. /Vekerdy Tamás/

A világ szeme előtt könnyebb jónak látszani, mint valóban jónak lenni. /Tatiosz/

Ha tükröt tartasz mások elé, ne felejts magad is tükörbe pillantani. /Platón/

Azt ne feledd, ahogyan cselekszel, olyanná válsz, s amilyenek vágyaid, olyan lesz
végzeted, tehát így élj! /Anatole Hongrois/

Az, hogy milyen a boldog ember élete, gondolatai milyenségén múlik: így hát ügyelj erre! Ne
fogadj be sötét, negatív gondolatokat. /Marcus Aurelius/
Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért. Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet,
hogy kifejezhesd őket. Mutasd ki a barátaidnak és szeretteidnek, mennyire fontosak neked.
/Johnny Welch/

Mert korunkban – mondja egyik ravaszdi hőse – amikor a nemes érzések: a vallásosság, a
hűség, a tisztelet, a barátság, a hazaszeretet lassan kivesznek a világból, csak a szerelem az,
amely képes visszavarázsolni a régen letűnt idők illúzióját. Csak a nők javíthatják meg az állati
sorsba jutott férfiakat. És minden alkalmat meg kell adni nőknek, hogy a javítás munkáját el-végezhessék a férfiakon. /Krúdy Gyula/

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/

Egy átlátszó üvegprizma nem változtatja meg az alaptulajdonságát, ahogyan a fényt különböző
színekre töri és visszaveri. Hasonlóan az Elme sem változtatja meg soha eredeti tulajdonságát a
különböző gondolatokkal és érzésekkel, amelyek azt mozgásba hozzák. A Valódi mindig ott volt
és van, még ha az emléke el is tűnt volna már. /Paul Brunton/

Hiszek a nevetés és a sírás erejében, mert mindkettő a gyűlölet és a terror ellenmérge.
/Charles Chaplin/
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