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Gondolatok a léleknek 

A MOSOLY 

Valóság, hogy egy mosoly mindent képes megváltoztatni. 

Egy egész életet. Sőt, két emberét. Azokét, akik egymásra 

mosolyognak. Ha ebben a mosolyban a lelküket 

mutatják meg egymásnak, akkor minden megváltozik. 

Többé nem lesznek azok, akik a mosoly előtt voltak. Mert 

valamit elárultak ebben a mosolyban. Azt, amit a másik 

iránt éreznek. Néha nehéz mosolyogni, de ha az arc 

nem is mutatja, a lélek mosolyog. És ezt a mosolyt érzi 

az, akinek köze van ehhez a lélekhez. Ez a mosoly örökre 

veled marad. 

Létezik ilyen mosoly! 

 

Teljen ez az új év a mosoly jegyében! 

              

    Kranauerné Sándorovits Judit :) 

     
CSOMÓ   
Csak Okosan Minden Órán 



Szemétdomb 
Sajnos, elég gyakran az az érzésem, ha az iskolában jövök-

megyek, hogy egy szemétdombon járkálok. S nem értem.  
Nem értem, miért nem lehet a csokipapírt, a műanyagpoharat, a tízórai-maradékot vagy 

az üdítős flakont az iskola területén elhelyezett számos szemetes egyikébe beledobni. 

Miért esik jól valakinek, ha csak úgy ledobja, ahol éppen áll, vagy ül? Esetleg 

bedugdossa a radiátorok, rácsok, székek réseibe… Miért érzi jól valaki magát egy 

szemétdombon? Vajon otthon is ezt teszi? A lakása, a szobája egy szemétdomb, ahol át 

kell gázolni a szétdobált ételmaradékok, nejlonzacskók, üdítős dobozok halmazán? S 

vajon mit szólnak ehhez a szülei? Dobáld csak, fiam, mi is egy szemétdombon érezzük jól 

magunkat?! Nem hiszem. 

Szocializációnak hívják azt a folyamatot, amelyben a gyermek elsajátítja azokat a 

képességeket, készségeket, amelyeket az adott korban, az adott társadalomban a 

család, az iskola, a baráti kör, vagy – újabban – a média ad át a felnövekvő 

nemzedékeknek. Nos, a család – bizonyos vagyok benne – nem arra nevelte e 

szemetelőket, hogy dobd el fiam, ahol állsz. Az iskola szintén nem. A tévéstúdiókban sem 

látok szemétkupacokat. Maradna tehát a baráti kör. Ezt sem igazán tudom elképzelni, de 

ha mégis olyan barátaid vannak, akiknek a szemében te attól leszel menő, hogy 

szétdobálod a szemetet, s nem szólnak rád, hogy ezt ne tedd, azok a barátok olyanok is. 

Nekik bizonyára nem volt „gyerekszobájuk”, ahogy mondani szokták. Sérült lelkű, 

szeretethiányos, kisebbségi komplexusokkal küzdő, ostoba és általában erőszakos 

emberek. Akik csak negatív dolgokkal képesek felhívni magukra a figyelmet, mert pozitív 

dolgokra nem képesek. Akik soha senki mással nem törődnek, csak és kizárólag 

magukkal. Nos, ha ilyenek a barátaid, akkor nem jó társaságban vagy. S ideje ezen 

elgondolkoznod. Amíg nem késő. 

S ha ezt csinálod az iskolában, mi várható tőled a buszon, vagy az utcán? 

Okos ember nem szemetel, a többieknek pedig tilos! – mondta egyszer valaki, s azt 

hiszem, ebben a mondatban valóban benne van a lényeg. 

Tartsd magad ehhez! Mert sokan vagyunk itt, akik nem szeretnek szemétdombon élni. 

Butola Zoltán igazgató 



Decemberi ünnepeink 

SZALAGAVATÓ 
December 17-én tartottuk a seregélyesi 

művelődési házban a tizenkettedik 

osztályos diákok szalagtűző ünnepségét.  

A végzős tanulók a ceremónia után dalos-

táncos, szórakoztató műsorral tették 

emlékezetéssé az estét. 

 

 

   

   

 KARÁCSONY   

Ebben a tanévben a 10.i osztály szép műsorával hangolódhattunk a karácsonyra, és 
ragadhattuk meg ennek az ünnepnek a valódi üzenetét: 
 
„Jézusom, segíts,  
nehogy elsüllyesszük egészen, 
mit jelent ez az ünnep,  
segíts, hogy ne csak télapók legyünk.  
A lelkünkbe nézzünk.  
Segíts, hogy az útra visszatérjünk, 
 

s elinduljunk megint. 
Csak így lesznek az ajándékok 
jeleivé a szeretetnek, 
mint megannyi tükre 
a Te szeretetednek” 

(Paul Roth) 

A diákokat Kákonyi László osztályfőnök és Varsányiné Kozma Judit tanárnő 

készítették fel a szereplésre. 



A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
január 22. 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak 

emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen 

napon tisztázta le a Szatmár megyei Csekén a Himnusz kéziratát. Kölcsey 

ekkor lépett harmincharmadik életévébe. 

 

 
 

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy 

nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, nemzeti 

tudatunk erősítésének. Felmutassuk tárgyi és szellemi értékeinket. 

Az emléknapon országszerte kulturális és művészeti rendezvényeket tartanak. 

E napon adják át a magyar kultúrával, pedagógiai munkával kapcsolatos 

díjakat is. 

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, 

életem eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, 

még olyam sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy 

alacsony, erős-e vagy gyönge… Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom 

meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Éppannyiszor, mint arra, hogy 

születtem, élek és meghalok.” 

(Kosztolányi Dezső) 

 



 

AMITŐL MAGYAR VAGY… 
Amikor több tejfölt használsz, mint ketchupot. Amikor a 
paprika legalább olyan fontos, mint a só és a bors. Amikor 
szereted a Túró Rudit, de nem igazán tudod elmagyarázni a 
külföldieknek, mi az, amíg ki nem próbálták. 

Amikor tudod, mi a lecsó, a pacalpörkölt, a halászlé, a pogácsa, a mákos tészta, a dobostorta, a 

túrós csusza, a kürtőskalács, a főzelék, a túrógombóc  - és szereted is őket. Amikor fokhagymás-

tejfölös-sajtos lángost eszel – és nem is kívánnál finomabb falatokat. Amikor házi rétest eszel, 

amit a konyhaasztalon nyújtottak, tele meggyel, mákkal, túróval, mazsolával, vagy almával, 

esetleg káposztával. Amikor a vonat még el sem hagyta az állomást, de te már eszed a házi 

szendvicsed (általában egy fél paprika vagy paradicsom és többnyire rántott hús van benne). 

Amikor nem beszélsz teli szájjal. Amikor sörrel nem koccintasz. Amikor a saját borod a legjobb, s a 

benne lévő nóták ismétlés nélkül 3 napig kitartanak. 

Amikor egy olyan nyelvet beszélsz, amit sehol a világon nem értenek, csak a magyarok. 

Amikor 5 percen keresztül tudsz egy levegővel káromkodni úgy, hogy nem használod ugyanazt a 

szót kétszer. Amikor a Micimackó és a Flinstone család sokkal viccesebb magyarul (szinkronizálva). 

Amikor egy 79 km hosszú tavat „magyar tengernek” hívsz, és keresztben átúszod. 

Amikor van névnapod, és szerte a világon senki nem érti, mire jó az. Amikor el kell 

magyaráznod, hogy a családnév van az első helyen, vagyis az nem a keresztneved. Amikor boldog 

szülinapot kívánnak, és meghúzzák a füled. Amikor a karácsonyi ajándékot nem a Mikulás, hanem 

a kis Jézus hozza, és az ajándékok már 24-én este ott vannak a fa alatt. 

 Amikor az eljegyzési gyűrűd az ellenkező oldalon viseled. 

Amikor soha nem mész el otthonról vizes hajjal, mert megfázol, és mindig viszed a 

hajszárítót, ha külföldre mész, és megdöbbensz, amikor valakinek nincs legalább egy otthon. 

Amikor sokkal találékonyabb vagy bármelyik nemzetnél. Amikor tudod, hogy arányaiban 

melyik nemzet adta a legtöbb Nobel-díjast a világnak. Amikor tudod, hogy minden zseninek vagy 

hírességnek van magyar kapcsolata, vagy csak szimplán magyar. Amikor mindenkinek elmondod, 

hogy a Rubik kocka is magyar találmány. Meg minden más is, a szódavizet is beleértve. 

 Amikor gyerekként folyton répát kellett enned, és arra a kérdésedre, hogy miért, a szüleid 

azt válaszolták, hogy azért, hogy jobban tudj fütyülni. Amikor ha esőben állsz, megnősz. 

Amikor az Óperenciás tengerről mesélsz - a történelem jut eszedbe. Amikor a mesék nem úgy 

végződnek, hogy örökké boldogan élnek, hanem hogy boldogan élnek, míg meg nem halnak. 

Amikor sírva vigadsz. Amikor a Himnuszt csak könnyes szemmel tudod énekelni. 

És még mennyi-mennyi minden.... 

 



A RÓZSÁS OKTATÓ 
Egy tanuló szólított így, talán nem jutott eszébe a nevem. Én jó 

érzéssel fogadtam ezt a megkülönböztetést.  Ugyanis szívesen 

foglalkozom minden olyan érdeklődővel, aki szeretne ötvös-, vagy 

finom lakatos munkákat, dísztárgyakat készíteni. A dísztárgyak 

készítésénél nincsenek konkrét formák, díszítési technikák, az 

alkotás folyamatában mindenki a saját elképzelését valósítja meg. 

A kreativitás, az alkotás, a térlátás, a méretek, a különböző alakok 

egyéni megformálása újszerű eszközökkel a legizgalmasabb dolog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 9.-es tanulókkal kezdtem a tavalyi tanévben a lakatos alapképzés keretében a nyújtást, 

egyengetést, hajlítást izgalmasabbá tenni. Használati tárgyakat, tetőszellőzőt, majd 

dísztárgyakat is készítettünk. Gyertyatartókat, virágtartókat, szőlőlevelet, kisebbet, 

nagyobbat. Nőnapra pedig minden iskolai dolgozónak rózsát. 

A 11/N és 11/H osztály tanulói nagyon ügyesen kivették részüket a rózsakészítésből. Ők 

már össze is tudták hegeszteni a szirmokat, leveleket. Ezekben a munkákban 

megtapasztalhatták, hogy mekkora odafigyelésre van szükség. Mondtam is párszor, mikor 

a hegesztő műhelyből visszahozott kész rózsának lehullottak a levele, fiúk az ősz még 

messze van. De addig csinálták, míg végül szép és tartós lett a mű. Egy- egy jól sikerült 

gyertyatartót, rózsát haza is vihették a tanulók.  Úgy veszem észre, az ilyen jellegű munka 

kedvet ad a tanulóknak. Főleg, ha haza tudják vinni, megmutatni, milyen ügyesen bánnak 

az anyaggal.  

               Benke Imre  

szakoktató 

 



  

 

Milis Ádám 

12.i osztályos 

tanuló rajzai 
 

 

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén  
1956 

 

Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot.  
Mindenki, amennyire tud, legyen boldog.  

Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon,  
s megint többre. Tiszta szívből ezt kívánom.  

Szaporodjon ez az ország Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,  
s ki honnan jött, soha, soha ne feledje.  

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk…  
A többit majd apródonként megcsináljuk.  
Végül pedig azt kívánom, legyen béke. –  

Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe’! 

 



 

 

AKTUALITÁSOK 

január 14.  az első félév vége 

január 21.  félévi bizonyítvány 

január 22.  középiskolai felvételi írásbeli vizsga 

február 9.  szülői értekezlet 

 

Törd a fejed! 
Hova tűnt a harmincadik dollár? 

Megérkezvén a szállodába, három amerikai kényelmes 
szállást kér a tulajdonostól, így egy háromszobás lakosztályt 
rendeltek. 30 dollárért fel is kínáltak nekik egy gyönyörű 
lakosztályt, a turisták pedig felmentek, hogy megnézzék.  

 

Megfelelőnek találtak mindent, s így fejenként 10-10 dollárt összeadtak, és átnyújtották 
az őket felkísérő háziszolgának. Mikor a háziszolga átadta a tulajdonosnak a 30 dollárt, 
az akkor jött rá, hogy tévedett, hiszen a háromszobás lakosztály ára csak 25 dollár. Így a 
háziszolgával visszaküldött öt darab egydollárost. A háziszolga felfelé menet arra 
gondolt, hogy nehéz volna az öt darab egydollárost három ember között szétosztani, s 
ezért kettőt zsebre vágott, a három turistának pedig 1-1 dollárt adott vissza. Így végül 
mindenki 9 dollárt fizetett, ami 3 x 9 = 27 dollár; két dollár a háziszolga zsebében 
maradt, s ez összesen 27 + 2 = 29 dollár, pedig eredetileg hárman 30 dollárt adtak össze. 
Hová tűnt a harmincadik dollár? 

Az előző rejtvény nyertes megfejtője: Ujj Vilmos 12.a 

Gratulálunk! A nyeremény Varsányiné Kozma Judit tanárnőnél átvehető. 
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