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Induló újságunk első számát tar-
tod a kezedben. Szeretnénk meg-
köszönni az iskola vezetőinek és 
nektek, hogy ez a lap létrejöhetett. 
Ez az újság rólatok és nektek szól. 
Szükségünk van a véleményetek-
re, ötleteitekre, segítségetekre. 
Biztos vagyok benne, hogy mind-
annyian rendelkeztek, olyan érté-
kekkel, ami színesítheti az újságot 
és így az iskola életét. 
Például
- verselgetsz;
- értékes elmélkedéseid, gondola-
taid vannak; 
- szépeket rajzolsz;
- érdekes fotókat készítesz;
- jó vagy a fociban, vagy lovaglás-
ban;
- ügyesek a kezeid: agyagozol, 
varrsz, hajtogatsz;
- zenélsz;
- jó vicceid vannak;
- különleges hobbid van;
- tudományos kísérleteket folytatsz; 
- jó filmet, zenét, könyvet ismersz,
vagy talán pont a legunalmasabb fi-
gura vagy, akit semmi nem érdekel.
Minket viszont minden érdekel. 
Oszd meg velünk, hogy megoszt-
hassuk veletek!

Vén Vackorfa

Kreatí
v



Ősz           Csodálatos színek, friss levegő, nyugalom. Lenyű-
göző a természet. Az erdő képe minden évszakban 
más, és ez természetesen nemcsak a fákra és a bok-

rokra, de az ott élő állatokra is érvényes. A napról napra változó természet 
mindig újabb, izgalmasabb dolgokat rejte-
get számunkra. A levelek színpompás játé-
ka mellett ilyenkor megfigyelhetjük a vadon 
élő állatokat, akik szorgalmasan gyűjtögetik 
a télire valót.                                         (HM) 

Ha van egy jó hely, amit te már felfedeztél, írd meg! Vagy ha van szép fotód a termé-
szetről, küldd el! Esetleg ha szívesen írnál egy cikket a télről a következő számba, 
várjuk jelentkezésed.

piCINKÉK

Iskolánk udvarára belépve, 
Egy madáretető tűnik szembe.
Nicsak mi ez? – kérdezem
Persze választ nem várva nézem.

Gondolkodom… oly jó dolog,
piCINKÉKről gondoskodhatok.
Etethetem minden jóval,
Otthonról hozott dolgokkal.

Hálájukként énekelnek,
Színesítik életünket.
Köszönjük a Laci bának,
Hogy szeretettel kalapálta.

(HM)

Neked mid van? Versed, prózád? 
Ha megihlet egy tanuló vagy tanár vagy akár az iskola egy padja, esetleg krétája, 
írd le nekünk!

MID VAN? versem…

Vén Vackorfa
Tudod-e?
Isaszegen a Szoborhegy régi neve Zsidó-hegy. Az itt látható szobor az 
isaszegi csata emlékműve. Az 1849. április 6-i híres csata, a szabad-
ságharc egyik legjelentősebb győzelme.
Tudod-e?
Gödöllőn a Szent István Egyetem 
Botanikus Kertjében található gö-
döllői vackor életkorát 280 évre be-
csülik. Közel 20 méteres a magas-
sága és több, mint 320 cm a törzsé-
nek a kerülete. A helyi legenda sze-
rint Grassalkovich Antal gróf ültette. 
A híres isaszegi csata után Kossuth 
Lajos az akkor már terebélyes vad-
körtefa alatt fogalmazta meg a Függetlenségi Nyilatkozatot. Ha szere-
ted a természetet, mindenképpen látogasd meg a gödöllői óriást. 
 
                                                                                                                   (Szalai Huba, 5. oszt.)



Készíts te is riportot! Jelezd felénk szándékodat, hogy kivel készítenél szívesen!

Tudtad? 
Büfé: a francia „buffet” szóból származik. 
Jelentése: „Kelj fel és szolgáld ki magad”, 

vagy „hideg ételek s borok asztala”.

SZEMÉT ügy szelektíven

Az idén új büfé vár minden szünetben, hogy csillapíthassuk éhségünket és 
szomjunkat. Megkérdeztük a vásárló diákokat, hogy mit szólnak az új büfé-
hez. A sok pozitív jelzőből talán a „tök jó” kifejezés hangzott el a legtöbb-
ször interjúnk során. Ebből következtettünk, hogy az új büfénk tök jó! Persze 
volt még „finom a meleg szendvics”, „jó olcsó minden”, „változatosabb, mint 
a tavalyi”, „jó volna egy kis meleg tea vagy frissen facsart narancslé” is. Kö-
szönjük válaszaitokat, és köszönjük Judit és Laci mosolygós kiszolgálását! 
Nem felejtkezhetünk el az ő kérésükről sem: „A büfé sok szemetet ter-
mel, figyeljetek a szelektív gyűjtésre!” Igyekezzünk betartani! És 
kérik, hogy bátran jelezzük, mit szeretnénk a büfében még enni. Hmmm......

Ha esetleg megihletett a büfé, hogy egy verset írj róla, írd meg nekünk! Várjuk!

De a legjobb „Büfés ételt falatozók” c. fotók közül is beteszünk egy párat 
a következő számba, ha elkülditek e-mail címünkre november 20-ig. Hajrá! Egye-
tek és fotózzátok! 
A legjobb képen szereplőt a szerkesztőség meghívja egy melegszendvicsre jutal-
mul.

Megújult BÜFÉnk

FIGYELEM!      
Ha neked is vannak  hasonló ötleteid, alkoss és hozd 

el az iskolába  Laci  bácsinak november 27-ig. 
Egy decemberi  Szemétből c. kiállítás 

keretében mindenki megláthatja csodás munkádat, 
és az újságban is szerepelhetsz.

Biztosan találkoztatok már az iskolánkba kihelyezett színes szemétgyűjtőkkel. 
Ezekbe a zsákokba viszont nem szabad mindent beledobni. Jó, ha tudjátok, 

hogy nem minden szemét szemét. A hulladékgyűjtésben létezik egy olyan szó, hogy 
szelektív. Erre van egy definíció is: A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékok 
anyagfajta szerinti elkülönített gyűjtését jelenti. Ha a szemetet, amit sze-
lektíven is gyűjthetnénk, a kukába dobjuk, fontos és hasznos nyersanyagot vesztünk 
el, ami így kikerül a körforgásból, és ezáltal komoly környezetterhelést jelent. Szelek-
tíven gyűjtve azonban másodnyersanyagként hasznosítható, így „az anyag nem vész 
el, csak átalakul!” 

Mit dobhattok a zsákokba?
- ásványvizes-, üdítősflakonok, PET - és egyéb flakonok, tiszta csomagoló fóliák; 
- fémdobozok (üdítős, konzerves); 
- papír (újság és karton);
- kombinált csomagolóanyagokat (tejes- és gyümölcsleves-, Tetra-pack-doboz). 
Kérnénk, hogy a papírt összegyűrve, a flakonokat összetaposva dobjátok ki!

Érdekességek
Egy kis kreativitással sok mindent lehet készíteni szemétnek szánt dolgokból.
Balogh Kinga megunt, kinőtt pólókból készít textilékszereket, melyek szinte már ruha-
darabnak tekinthetők. Az adott fonási, szövési, csomózási technikákat ötvözi saját öt-
letekkel, végtelen variációs lehetőségekre tervezve.

Tóth Emese újrahasznosított alapanyagokból készít ékszereket és különféle ajándék-
tárgyakat. Szeret a pályafutását hulladékként végző dolognak valami más, az eddigi-
hez képest új funkciót találni, így születik például a PET-palackdarabokból virág for-
májú ékszer, vagy a kidobásra szánt könyvből a sün formájú papírtartó, hogy csak két 
példát említsünk a sok közül.                                                                

(HM)



ÚJSÁGCÍM
Nagyon köszönjük, hogy sok ötletet írtatok 

az újságcímre. 
KREATIVITÁSOTOK 

HATÁRTALAN! 
Reméljük, máskor is ilyen aktívak lesztek, ha 

ötleteiteket, véleményeiteket várjuk. Egy pá-

rat kiragadtam azok közül, amit bedobtatok.                                                          

Itt olvashatjátok:

Persze sok olyan ötlet is volt, ami nem tűr 

nyomdafestéket. 

Reméljük tetszik a kiválasztott cím.

Sok ötletet is írtatok, hogy mi legyen az újságban. Ezeket is köszönjük. 

Ötletek

tenisz
FOCI KörnyéKünK 

nevezetességei

Lovaglás

Káros d
olgok

kreatív ötletek
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Szükség lesz zsi-
nórra, falevelek-
re, szalagra, gyön-
gyökre.

A zsinórra 
felfuzzük a fa-
leveleket, gyön-
gyöket, és olyan 
díszíto elemeket, 
amiket szeretünk. 

A zsinórokat egy 
hosszú falécre 
erosítjük, mintha 
egy függöny len-
ne, majd rögzít-
jük ablakunk fölé. 
Vagy egyszeruen 
celluxszal felrög-
zítjük az ablak-
üveghez.

JÓ MUNKÁT!

Falevelekből lógó ablakdísz

,,

,,

,,

Várjuk a téli kreatív ötleteket a következő számokba.

,,



KÖNYVAJÁNLÓ

FILMAJÁNLÓ
Erich Kästner: 

A repülő osztály
  A híres szerző, akitől biztos ismeritek A két Lottit, egy izgalmas történetet mesél el 
német kisdiákokról, akik egy osztályba járnak, együtt laknak az internátusban, harcol-
nak a reáliskolásokkal, színdarabot írnak és adnak elő, és közben megértik, mi az iga-
zi barátság és szeretet.
  Jonathan csak 12 éves, de már a hatodik iskolába jár. Az utolsó esélye a lipcsei 
St. Thomas iskola, amely világhírű fiúkórusáról vált ismertté. Az igazgató, dr. Johann 
Bökh felveszi őt, és hamar kiderül, hogy Jonathan nem is kerülhetett volna megfele-
lőbb bentlakásos iskolába. Hamar összebarátkozik a szobatársaival - a szabadelvű 
Martinnal, a szégyellős Ulival, a kísérletező kedvű ifjabb Kreuzkammal és a mindig 
éhes bokszbajnokkal, Matzcal. A fiúk elviszik őt titkos találkozóhelyükre is, egy elha-
gyott vasúti kocsiba. Egy nap ott találnak egy rejtélyes idegent, a Nemdohányzót, aki-
nek szintén van kulcsa a vagonhoz. Másnap reggel a fiúkórus koncertfelvételre ké-
szül a Miklós-templomban, amelyet azonban megzavarnak a „bejárók", akik mindig 
ellenségeskednek az internátusbeliekkel. A bejárók elrabolják Kreuzkammot, és el-
égetik a kottákat. Nagy hógolyócsata következik, amit a bentlakók nyernek meg, ám 
a Justus gúnynevű igazgató, dr. Bökh büntetést ró ki rájuk: egy színdarabot kell elő-
adniuk az iskola karácsonyi ünnepségén.

1 óra 50 perc. 
youtube

Leiner Laura, Késtél (Bexi-sorozat 1.)

A 16 éves Budai Rebekának (Bexi) egy tel-
jes esztendeje véget értek már átlagos tini-
ként megélt napjai. Pontosan akkor, mikor 
egy viccből írott dala elterjedt az interneten, 
és Körte nevű menedzsere rátalált. Most 
egy énekes show döntőjében kell Nagy Márk 
duettpartnereként fellépnie. Az első pillanattól 
fogva ki nem állhatja Márkot, aki nagyképű, önző 
és egoista, mégsem tudja cserbenhagyni. (Vajda Kamilla, 8. oszt.)

A KÖNYV IS 
NAGYON JÓ

Iskolánk két tanulója, Kollár Ábel és Marton Mátyás 
bemutatja zenekarukat, a No Respectet, és elmesé-
lik jövőbeni terveiket.

Még csak a középiskolás éveik elején járnak, de már 
most rengeteg koncerten vannak túl, valamint ren-
delkeznek két videoklippel és egy kislemezzel is.
2012-ben alakultak, azóta pedig töretlenül egyre 
feljebb és feljebb jutnak a ranglétrán. Az idei év-
ben megjelentettek egy 4 számot tartalmazó EP-t, 
valamint leforgattak két videoklipet a barátaik se-
gítségével. A legnagyobb erényük - amellett, hogy 
négy fiatal srácról van szó lendületes poprock zené-
vel - talán az, hogy a róluk érdeklődő fanatikusokkal remek kapcsolatot ápolnak, nagyon köz-
vetlenek, és próbálnak minden kérésnek eleget tenni, amihez az ASK.FM-et használják se-
gítségül.
 
A jövőbeli tervekről a zenekar énekes gitárosa, Papp Attila árult el részleteket:
„Október 17-én megkezdődött az ötállomásos ‘From Autumn To Winter’ elnevezésű 
miniturnénk, aminek a következő állomása október 31-én lesz Veresegyházon. Várunk minden 
érdeklődőt nagy szeretettel, valamint az utána lévő fellépésekre is, amik megtalálhatóak a 
zenekarunk Facebook-oldalán. A koncertsorozat zárásaként egy gödöllői clubot veszünk cél-
ba, így méltó módon búcsúzunk az évtől. Természetesen oda egy kisebb meglepetéssel készü-
lünk, és bízunk benne, hogy elnyeri majd a közönség tetszését.”

 
És hogy vajon lesz-e No Respect-nagylemez?
„Olyannyira tervben van a nagylemez, hogy hat dal már el is készült. Elkapkodni nem szeret-
nénk, ezért jövő év szeptemberét tűztük ki magunknak, de szinte biztos vagyok benne, hogy 
még a nyár előtt végzünk a munkálatokkal. Három szerzeményt már publikáltunk is, amik kö-
zül talán a „Tiszteletlen” című dalunk hozta a legnagyobb sikert, illetve a „Kőbe vésett jel” 
videoklip formájában is megtekinthető a youtube csatornánkon” – mondta el Papp Attila.

A zenekar november 21-én játszik az isaszegi művelődési otthonban.
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Angol vetélkedő

„SZISZITUD”
ESTI (TERMÉSZET) –TUDOMÁNY

Régen dédelgetett álmom, hogy havonta egy kora esti órán, néhány a 
„beszélgetős” műfajt, „az élő szó erejét” még nem elfeledett ember ösz-

szejöjjön. Olyanok, akiket a közmédia borzalmai a világunk és a természet 
szépségei felé fordítanak. Egy este, ahol egy kis vitaindító előadás után, 
tea és zsíros kenyér mellett beszélgethetünk a természettudomány régi és 
új eredményeiről, való világunk, közeli és távoli világok rejtelmeiről. 

Ez az álmom valóra vált. Immár 3 éve tarthatok előadásokat október és 
május között minden hónap harmadik péntekén, 18 órától a SZISZI egy 

emeleti termében. 
Az előadás egy jó alkalom arra is, hogy iskolánkba invitáljunk „külső” érdek-
lődőket, bemutatva: ez egy olyan hely, ahol okulni lehet, és bízvást érde-
mes ide járatni a fiatalokat. 

KÁOSZ lesz 
a címe a következő előadás-
nak (közkívánatra), amelyben 
szó lesz arról, hogy a káosz 
nem is biztos, hogy valami át-
tekinthetetlen rendetlenség. 
Avagy higgyünk-e a nyíregy-
házi időjósnak?

Időpontja: 
2015. november 20-a, 
péntek 18 óra.

Garamhegyi Gábor
fizikatanár

A 2015/16-os tanévre meghirdetett 
természettudományos

 pályázatok

TUDOMÁNYOS POSZTERVERSENY
Matematika, fizika, kémia és biológia szaktárgyakkal kapcsolatban. 

TERMÉSZETFOTÓ-PÁLYÁZAT
Témakörök: 
- Természet szépsége
- Természeti jelenségek
- Mindennapok fizikája

FIZIKAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT
Garamhegyi tanár úr szerint nem kis gyakorlati érzékkel és 
barkácslóhajlammal vagytok megáldva. Erre alapozva két kategóriá-
ban várja a nevezéseteket: 
- régi híres kísérleti eszköz másának elkészítése
- fizikai jelenségek szemléltetésére alkalmas eszköz elkészítése

DIÁKCIKK-PÁLYÁZAT
Egy rövidke cikkben örökítsétek meg a természettel kapcsolatos él-
ményeiteket, kedvenc kirándulásaitok színhelyét hat kategória alapján!

NAGYSZÜLEINK TANKÖNYVEI PÁLYÁZAT
Elsősorban a nagyszüleiteknél, ismerőseiteknél még fellelhető régi 
tankönyvekre, iskolai értesítőkre gondolunk.

A pályázatokkal kapcsolatban részletesebb információkat találsz az is-
kola hirdetőfalain. A munkákat április 30-ig folyamatosan leadhatod. 
Kérdéseiddel keresd Garamhegyi Gábor tanár urat!



DOLGOZTÁL MÁR? Ha már részt vettél ilyen közösségi szolgálatban, kérünk, 
hogy jelezd felénk, hogy egy riportot készíthessünk erről veled.

? Saját iskolában is végezhető a közösségi szolgálat?
IGEN ► Saját intézményben is végezhető, amennyiben a tevékenységek megfelelnek a törvé-
nyi előírásoknak és az alapelveknek.

? Magánszemélyeknél végezhető a közösségi szolgálat?
IGEN ► A középiskola megállapodása alapján magánszemélynél is végezhető közösségi szol-
gálat, amennyiben megfelel az előírásoknak és előre feltérképezhetők az így végzett tevékeny-
ség, illetve a teljesítés körülményei.

?  Végezhetnek-e munkát a diákok a közösségi szolgálat keretében?
NEM ► A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátásá-
ra nem irányulhat, teljesítése során egyik félnek (diák, fogadó intézmény, kliens, iskola stb.) 
sem származhat anyagi haszna a tanuló tevékenységéből.

?  A középiskola előtt végzett önkéntes tevékenységek elszámolhatók-e a közösségi szolgá-
latban?
NEM ► Az iskolai közösségi szolgálat csak a középiskola 9-12. évfolyamai alatt teljesíthető.
 
? A diákok és szülők feladata, hogy fogadó helyeket keressenek, tevékenységeket szervezze-
nek?
NEM ► A középiskola feladata és felelőssége az iskolai közösségi szolgálat szervezése és ko-
ordinálása; csak az iskola szervezésében lehet elszámolható tevékenységet végezni. A diák-
nak a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie kell az erre jogosult iskolai személy, a fel-
adat felelősének és (a jelentkezési lapon) szüleinek jóváhagyásával. Ugyanakkor természete-
sen a diák és a szülő is javasolhat fogadó intézményt az iskolának, segíthet a partneri kapcso-
latok kiépítésében.

? A fogadó intézménynek minden alkalommal külön igazolást kell kiállítania a diákok tevé-
kenységéről?
NEM KÖTELEZŐ ► A programban a fogadó intézmények az iskolák partnerei, a rájuk sza-
bott, tőlük elvárt feladatok a két fél (iskola és fogadó intézmény) megegyezésén alapulnak. 
A diákokkal kapcsolatos adminisztrációnak nincs kötelező eleme a fogadó intézményeket il-
letően, de mindenképpen javasolt mindezt az érintettek védelme érdekében - és a mindennapi 
gyakorlat racionalitása szerint végiggondolni. Egy jelenléti ív viszonylag egyszerű dokumen-
tum, s megelőzheti a későbbi félreértéseket.

?  A diákok közösségi szolgálati naplóját az iskola őrzi?
NEM ► A diáknapló a tevékenységek nyomon követésének segítését, a pedagógiai kísérést, 
feldolgozást segítő eszköz. Ebből a funkciójából következik, hogy valódi célját csak akkor ér-
heti el, ha a diákoknál van.

Iskolai Közösségi Szolgálat
? Kell pihenőnapot tartani a végzett tevékenységek két egymás utáni alkalma között?
NEM ► A tanulók alkalmanként legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot vé-
gezhetnek, függetlenül attól, hogy tanítási nap van-e vagy sem.

? Hétvégén, tanítási szünetben, nyáron nem végezhető a közösségi szolgálat?
EZ ÍGY NEM IGAZ ► Az iskola kompetenciájába tartozik, hogy vállalja-e a nem tanítási na-
pokra eső közösségi szolgálatos tevékenységek működtetését, ugyanis ezekre az alkalmakra 
biztosítania kell - a legalább telefonon - elérhető iskolai koordinátort.

? Elég az érettségi bizonyítvány kiadásának napjáig teljesíteni a közösségi szolgálat 50 óráját?
NEM ► A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi 
vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

? Csak a Közösségi Szolgálat Portál adatbázisában szereplő szervezet lehet fogadó intézmény?
NEM ► Fogadó intézmény nemcsak az lehet, ami a Portál adatbázisában szerepel, az iskola 
szabadon keresheti meg partnereit. A Portál egy jó lehetőség arra, hogy az érintettek egymás-
ra találjanak.

? Nagyszülőknél, rokonoknál vagy szülők munkahelyén is teljesíthető a közösségi szolgálat?
EZ ÍGY NEM IGAZ ► A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen munkahelyén 
nem végezhet közösségi szolgálatot. 

? Csak az iskola vagy lakóhely 30 km-es körzetében végezhetnek közösségi szolgálatot a di-
ákok?
NEM ► Nincs az iskola vagy a lakóhely 30 km-es körzetéhez kapcsolódó, a teljesítés helyé-
re vonatkozó jogszabály. A program fenntarthatósága és a helyszín biztonságos elérése lehet 
szempont a fogadó szervezetek kiválasztásában.

? Vállalatoknál, vállalkozásoknál is teljesíthető a közösségi szolgálat?
NEM ► Állami, önkormányzati, civil-, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánsze-
méllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben, és akár la-
kóhelyen is végezhető a közösségi szolgálat. Az ezirányú törvényi megfeleltetés az iskola fel-
adata.

?  Legalább három különböző szervezetnél kell teljesíteni a közösségi szolgálat ötven óráját?
 NEM ► Nem jogszabályban előírt elem, de a programot életre hívó szándék szerint és a peda-
gógiai célok eredményesebb teljesülése érdekében javasolt több különböző területen végezni 
a tevékenységeket. Az egyes tevékenységekre fordított összesített óraszám meghatározásakor 
érdemes figyelembe venni az egyes szervezetek, illetve tevékenységi területek sajátosságait.



Isten nem akarja, hogy bármelyik csapdában vergődj. 
Ő szeret téged. Ha mégis valamelyik csapda megfogott volna, 
biztos lehetsz abban, hogy meg lehet szabadulni belőle. „Ha Jé-
zus Krisztus megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek”           
(János 8,36).
Hogy e csapdákat kikerüld, gondolkodj el azon, hogy ma már több 
mint 4 milliárd ember él a földön. És mindegyik más. Mint ahogy 
nincs két teljesen egyforma falevél, úgy nincs két egészen egyfor-
ma ember sem. Egyedi darab vagy! Olyan, mint te 
vagy, nincs még egy. Még ha ikertestvéred lenne is, valamiben ő ak-
kor is más, mint te vagy. Örülj annak, hogy nem vagy tömegcikk! 
Amiből csak egyetlenegy van, az különösen értékes. Egyben nagy 
felelősség is ez! Amit rád bízott Isten, azt helyetted senki más nem 
tudja elvégezni. Csak te!
Ebből következik az is, hogy vannak olyanok, akiknek fontos vagy. 
Akik szeretnek. Ha eltűnnél, keresnének. Hiányoznál nekik. Ha 
bajban vagy, aggódnak érted. Ha örömöd van, veled együtt örül-
nek. Áldozatot is vállalnak érted. Ilyenek a szüleid, nagyszüleid, 
barátaid, barátnőid, tanáraid, lelkipásztorod.
Néha talán terhesnek érzed jelenlétüket. Rosszul esik az, hogy be-
leszólnak az életedbe. Úgy érzed, korlátoznak a szabadságodban.
De vajon nem szeretetből és nem a te javadra van ez így? És ha 
néha úgy érzed, hogy téged senki nem szeret és senki nem ért meg, 
akkor is légy afelől bizonyos, hogy Isten szeret és megért! „Nin-
csen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja ba-
rátaiért” - mondta Jézus Krisztus, aki érted is odaáldozta magát. 
(János 15,13)
                                  

(HM)

Izgalmas téma. Ha belépsz egy szobába, ahol többen is vannak és rólad beszélget-
nek, ugye odafülelsz: mit mondanak itt rólam? Talán azért is olyan fontos ez ne-
ked, mert magad sem vagy egészen tisztában önmagaddal. 
Belenézel a tükörbe, és megállapítod: egészen helyes.
Máskor meg: rettenetesek ezek a szeplők, pattanások rajtam. Néha úgy látod, 
mintha felnőtt lennél már, máskor meg: jaj, de kisgyerek vagyok még!
Biztosan össze is szoktad hasonlítani magadat másokkal. Ez természetes is. Szük-
séges is. Másokkal összevetve ismerheted meg jobban önmagadat. Csak vigyázz! 
Ilyenkor KÉT CSAPDÁBA is könnyen beleeshetsz!
AZ EGYIK CSAPDA az, hogy túlértékeled magad. Azt gondolod, hogy nálad 
okosabb, szebb, ügyesebb, tehetségesebb nincs is a föld hátán. Ezért aztán mindig 
azon mesterkedsz, hogy hogyan lehetne tiéd az utolsó szó. Akaratodnak feltétle-
nül teljesednie kell. Otthon is. Az iskolában is. Barátaid, barátnőid körében is. Ak-
kor vagy elemedben, ha a középpontba kerülsz. Ha téged dicsérnek, csodálnak, 
kényeztetnek vagy irigyelnek. Mindegy, csak te légy a középpontban! 
A MÁSIK CSAPDA legalább ilyen veszedelmes. Ez abban áll, hogy alábecsülöd 
magad. Azt gondolod, hogy nálad butább, csúnyább, ügyetlenebb, boldogtala-
nabb gyerek nincs is. A feladatok előtt megtorpansz: nekem ez úgyse sikerül. Ta-
lán te magad beszéled be magadnak, talán mások megjegyzései szúrnak tüskeként 
beléd: nekem semmi nem sikerül. Hiába tanulom meg a leckét, úgyse tudom hi-
bátlanul felmondani. Belezavarodom. Elpirulok. Sokan beleesnek ebbe a csapdá-
ba. Ezt nevezzük „kisebbrendűségi érzésnek”.

HITrőlEz a rovat a szeretetről fog szólni.
A szeretet pedig nem más, mint 
Isten. Ezen az oldalon beszélges-
sünk Róla. Kis történetekkel, gon-
dolatokkal segítünk választ talál-
ni Istennel kapcsolatos kérdéseidre. 

RÓLAD VAN SZÓ



Egy logikai probléma a Gulag világából: 
Tegyük fel, hogy az ember pontosan két hétig 
bírja evés vagy alvás nélkül. 
Mit tennél kétheti éhezés és alvatlanság végén: 
ennél-e vagy aludnál?

Négy katona szeretne átjutni egy hídon, 
ami 18 perc múlva robban. Éjszaka van, 
és a sötétben csak elemlámpával tudnak 
közlekedni, viszont mindössze egy elem-
lámpájuk van. Ráadásul a híd keskeny, és 
egyszerre csak ketten tudnak átkelni raj-
ta. A katonák közül néhányan megsebe-
sültek, ezért egyesek lassabban, mások 
gyorsabban tudnak átmenni. Ha egyedül 
kéne menjenek, akkor rendre 1, 2, 5 és 
10 perc alatt érnének át a hídon, és ter-
mészetesen ugyanennyi idő visszafelé is. 
Ha viszont két katona együtt megy, akkor 
a lassabbik ideje számít. Hogyan érhetnek 
át biztonságban a hídon?

Egy villanyszerelő bekötött a pincében há-
rom lámpát, amelyeknek fent a lakásban van 
a kapcsolójuk. De sajnos elfelejtette, hogy 
melyiket melyikhez kötötte. Fent van a lakás-
ban, és csak egyszer szeretne lemenni a pin-
cébe, majd visszajönni. 
Hogy állapítja meg, hogy melyik lámpához 
melyik kapcsoló tartozik?

Egy darázs repül be az ablakon. 
Mindenki összecsavart füzettel igyek-
szik lecsapni a rovart. 
Végül valakinek sikerül agyonütni.
- Úgy van gyerekek, ami mozog, azt meg kell ölni! 

-Mit nevezünk ipari parknak?
-Azokat a településeket, amelyek körbe vannak kerítve, 
hogy védjék a környezetet.

-A víz oxigénből és folyadékból áll.

-Mit jelent az öntözéses földművelés?
-Szükségesnek tartom, hogy kellett öntözni a növényeket,
mert ha nem öntözték volna, kiszáradt volna minden.

(máshol mondták)

Mit mondtatok ti, mit mondtak a tanárok?  Füleljetek, jegyzeteljetek és hozzátok!

ARANYköpések

Apró félreértés 
Egy ember megy be a gyógyszertárba és megkérdi a gyógyszertárost:
- Kérem, tudna nekem adni valamit csuklás ellen?
A gyógyszertáros áthajol a pult fölött, jól hátba vágja a fickót, majd 
megkérdi:
- Na, használt?
- Nem tudom, mindjárt kimegyek 
a parkolóba a feleségemhez és 
megkérdezem tőle... 

Napi fárasztó 
- Mit mond a befőtt lefekvés előtt?
- Elteszem magam holnapra! VICC Ennél vagy aludnál?

Hídon

Kapcsoló

Játék

A megfejtéseket várjuk a portálnál kihelyezett ládába.                                                           
Válaszaidat egyenként írd meg, feltüntetve a kérdés címét és a nevedet is. 
A helyes megfejtők között mindegyik kérdésre külön-külön ajándékot sorsolunk ki. 
Sorsolás időpontja: november 16-a, hétfő, 8.45-től a szünetben, a könyvtárban.



ÍRÁSNAK, FOTÓNAK A HATÁRIDEJE, 

NÉVVEL ÉS OSZTÁLLYAL ELLÁTVA, 

AKTUÁLIS HÓ HUSZADIKA!

Következő számainkba várjuk ötleteiteket, amelyekkel kereshe-
titek az újság szerkesztőit: Laci bácsit, a gondnokot, 

vagy Mónikát hétfőnként a könyvtárban. 
Írásaitokat, fotóitokat e-mailben is elküldhetitek.

 sziszinfo@sziszi.hu

Várunk, hogy összeállhasson egy jó kis közösség: 
a szerkesztők csapata.


