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Karácsony a kereszténység

legnagyobb ünnepe, melyet ma már

világszerte megünnepelnek. Az ünnepkör

egyik legszebb időszaka, az ünnepvárás, az

Advent ideje. Szentestén, a kis Jézus

születése napján, a rohanó világ lelassul: a

szívekbe béke, a lelkekbe nyugalom költözik.

 Karácsony a szeretet ünnepe, ma

mégis sokan az ajándékok miatt várják. Jó

lenne, ha mindenki úgy gondolná, ahogy én –

az ünnep a család összetartozásáról szólna.

Reménykedjünk, hogy ez egyszer valóra

válik.

A Szentestét két ünnepnap követi,

Karácsony első és második napja. Ekkor a

család útrakel és meglátogatja a távolabb élő

rokonokat, barátokat. A Karácsonyt és a

Szilvesztert pár nap választja el egymástól. A

karácsonyi készülődést a Szilveszterre való

sütés - főzés váltja fel. Az Újévhez

hozzátartozik az újévi fogadalom is.

Népi megfigyelés, hogy amit Újév első

napján teszünk, az egész évben végigkíséri a

mindennapjainkat. Én biztos tanulni fogok! :D

Senkár  Erzsébet 1. D

Gubien Réka 1. D

Mikor kigyúlnak a fények, pajkos koboldok

zenélnek.

Huncut mosollyal egy rádkacsint és közben csillámport hint.

Így adja át az üzenetet: Kellemes Ünnepeket!
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A FENYŐ

... A fenyő a keresztények szerint az örökkévalóság
szimbóluma,

a háromszög a Szentháromságra utal, illetve az
emberi élet céljára,

a mennyországba kerülésre.

A GÖMB

... A gömb a teljességet jelképezi, a gömbdíszek
pedig a Földet

és a bolygónkat körülvevő kilenc másik égitestet
szimbolizálják.

Fontos ezért, hogy legalább kilenc gömbdísz
biztosan legyen a karácsonyfán.

A SZALONCUKOR

... Ez a hagyományos édesség, mely az
angyalokat és segítőiket testesíti meg,

nem hiányozhat egyetlen karácsonyfáról
sem.

A szaloncukor francia eredetű őse már a 15.
században megszületett,

hozzánk azonban csak a 19. században jutott
el német közvetítéssel.

A DIÓ

... Kezdetben nem díszítették olyan
pazar módon a karácsonyfát, mint

manapság.
Csupán termések és szalagok kerültek

rá.
A dió ma is fontos karácsonyi jelkép: a

bölcsességet szimbolizálja.
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Karácsonyi felkészülés
2010. december 22-én, 8 órától Szlovák Marian atya jön

hozzánk, ezáltal iskolánk diákjai és tanárai idén is lehetőséget

kapnak arra, hogy lelkileg is felkészüljenek, és

elbeszélgethessenek a karácsonyi ünnepekről.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Ady Endre: Karácsony - Harang csendül
részlet

Harang csendül,Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel

Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba

A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban

Minden szívben

Csak szeretet lakik máma.
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A halloween ősi kelta hagyományokból
kialakult ünnep, amelyet elsősorban az
angolszász országokban tartanak meg, bár
mára már az egész világon elterjedt. A
boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek
ünnepe, melyben összemosódott a római
Pomona-nap,  a  kelta  samhain  ünnep  és  a
keresztény halottak napja, amelyet október
31-én tartanak.

Története
A halloween eredete a római időkre nyúlik
vissza, amikor a rómaiak elfoglalták Angliát.
A kelta hagyományok közt szerepelt a
samhain, amit a kelta napisten tiszteletére
rendeztek. Ekkor a mai Nagy-Britannia és
észak-Franciaország területén élő kelták
megünnepelték a kelta újévet, amely
november 1-jére esett és megköszönték a
napistennek, hogy a földet és a termést
gazdaggá tette. Ezen az éjszakán, úgy hitték,
hogy az elmúlt évben meghaltak lelkei
összezavarhatják az élők életét, mivel a lelkek
ezen az éjjel vándorolnak a holtak
birodalmába. Az emberek a szellemeknek
ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék
a vándorlásukat. Ez a nap jelentette a sötétség
kezdetét, mert a kelták azt hitték, hogy a
napisten Samhain a halál és a sötétség
istenének fogságába került. Október 31-én az

újév előestéjén Samhain összehívta a
halottakat, amelyek különböző formákban
jelentek meg, ezek rossz lelkek, gonosz
állatok figuráit öltötték magukra. A kelta
papok egy hegytetőn a szent tölgy alatt
gyülekeztek, tüzet gyújtottak, termény és
állatáldozatokat mutattak be, majd a tűz körül
táncoltak. Reggel a papok minden családnak
adtak ebből a parázsból, hogy új tüzeket
gyújthassanak velük, melyek elűzik a gonosz
szellemeket és melegen tartják az otthonokat.

Ezen a napon, vagyis november elsején az
emberek állatbőröket vettek magukra és
Samhain tiszteletére 3 napos ünnepet
tartottak.  Ez  volt  az  első halloween fesztivál,
melynek pogány szokásai keveredtek aztán
más ünnepekkel. Amikor a rómaiak
elfoglalták a kelta területeket, ők is
megtartották a saját szokásaikat. Két rokon
római ünnep is elvegyült a halloweennel,
úgyhogy mai állapotában ez az autentikusnak
ismert kelta ünnep komoly mediterrán
elemeket tartalmaz. Az első a római feralia, a
holtak emléknapja (innen a holtakról való
emlékezés rituáléja), a másik pedig
Pomonának, a gyümölcstermésért felelős
númennek a napja (az ő szimbóluma volt a
mai halloweeneken fontos szerepet játszó sok
alma), ez az ünnep szintén november 1-jére
esett.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_31.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_31.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C3%B3kori_R%C3%B3ma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feralia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomona&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmen&action=edit&redlink=1
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Diáknap és Halloween party
         2010. november 16-án a

diákparlament diáknapot  szerve-

zett. A nap célja, hogy

megkeressük a legügyesebb elsős

osztályt. A legifjabbak mellett a

kezdő tanárok is felmérték

erejüket. Együtt szurkolhattunk

Bálint Katalin, Tokár Barbara,

Egyházi Dóra

tanárnőknek és Kacz

Gábor tanárúrnak. Az

avatást

sportjátékokkal

kezdtük, ahol a

leggyorsabbak

kapták a legtöbb

pontot. Ezt követték a vicces

feladatok, mint például a

pudingevés, szódaivás, divatbe-

mutató és még sok más

szórakoztató műsor. A csapatok

teljesítményét egy három tagú

zsűri pontozta. A győzelmet az 1.B

osztály érdemelte ki, akik díjként

az iskola vándorkupáját

tudhatták magukénak. Reméljük,

ez a szép hagyomány még

éveken keresztül fennmarad,

hogy  minél  több  diák  részt

vehessen ezen a szórakoztató

eseményen.

       A diáknapon megrendezésre

került a Halloween party is, amire

este hat órától

már érkezhettek a

diákok. Közel

nyolcvan diák vett

részt az

eseményen. A

diákok különböző

jelmezekben

érkeztek: volt itt „rendőr”,

„vámpír” és „nyuszi” is. A

jelmezverseny győztese Gulyás

Andrea lett,  aki  gésának öltözött.

A mulatság tizenegy óráig tartott,

a zenét Tóth Zoltán biztosította.

Paál Dóra, 2.D
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Egy diák élete kezdetektől napjainkig

Ezzel a címmel írt és rendezett színpadi játékot idén a végzős osztályok részére Laboda
Róbert tanár úr. Ebben az interjúban a diákokat kérdezzük.

Csi:Mit adott számodra ez a darab, hogy
érezted magad a próbák során?

Sz.Ákos: Fontosabbak lettek számomra az
emberek. Örülök a próbáknak,
amelyeket eleinte úgy gondoltam,
hogy lehet hanyagolni, de nem
tudtam nem ott lenni. Mások
lettek a kapcsolatok az osztályban-
jobban megismertük egymást és
merünk önmagunk lenni, akkor is
felvállalni a véleményünket, ha az
eltér másokétól és nem duzzog
senki- elfogadjuk egymást. Én egy kissé
talán szabadabb szájú vagyok, néha
hebehurgya is, de most megtanultam a
szavak erejét- már jobban vigyázok arra,
hogy kinek , mit mondok. S ami a legjobb
számomra: rájöttem arra, hogy jó
szerepelni.:)

T.Brigi: Tartottam a
szerepléstől, de aztán az
osztályfőnökünk és a társaim
rábeszéltek, meg gondoltam,
hogy anyu is büszke lesz rám.
Nem szeretek kiállni mások
elé, inkább meghúzódok, de
most egy más világot
mutatott meg Laboda tanár úr. Jó
lenne, ha nem lenne most vége, jó
lenne ha újabb darabot is tanulnánk.
Eddig nem érdekelt a színjátszó kör,
most pedig úgy érzem, rengeteg
élménytől fosztottuk meg saját
magunkat az elmúlt években.
Anyukám legjobban annak a néhány
sornak örült, amit előadás végén
kapott .  Örülök, hogy saját magamnak
is bizonyítottam, úgy érzem megértem
a kibontakozásra. Most már Török

Brigi akarok lenni- lássa meg
mindenki!

P.Geri: Minden évben kerestem azt, hogy
mit adhatnék a szüleimnek
így , karácsony táján. Tudom
azt, hogy soha nem
köszönhetjük meg eléggé a
szüleink szeretetét. Most a
darab  próbái  során,  de  talán
leginkább az előadás végén „
végre leesett „, hogy ez a

legszebb ajándék – örültem annak, hogy
adhattam VALAMIT, ami pénzben nem
mérhető, mégis csodálatos. Nagyon tetszett
a szüleimnek az előadás, sokat beszélünk
róla azóta is, s én megpróbálom még
jobban szeretni őket – úgy cselekedni,
hogy büszkék lehessenek rám. Ami nekem
még nagyon fontos, hogy a tanárainkat –
Laboda tanár urat és az osztályfőnökünket

– nemcsak testnevelő vagy
matek szakosnak látjuk,
hanem kultúrembereknek,
akiknek a tanítás nem munka,
mert ott vannak a
fesztiválokon, állandóan
szerveznek, játszanak,
énekelnek és bennünket is
hívnak, visznek magukkal-

láttatni akarják a közösségi élet szép
oldalát. Hiányozni fog a próbák hangulata,
a fellépés izgalma....de csak míg
leérettségizem! ....mert utána biztos, hogy
keresek egy jó csapatot...vagy alakítok
valahol otthon,  Kalonda  környékén!

Csi:Köszönöm, hogy megosztottátok velem
gondolataitokat!

Mgr. Cseri Ilona
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A magyarországi vörösiszap-katasztrófa

károsultjainak megsegítésére iskolánk is

összefogott. Ily módon tudtunk 450 €-t

összegyűjteni, ami valószínűleg hatalmas

segítséget jelentett a bajba jutott térségben

élőknek. Minden adakozónak köszönjük a

segítséget!

Mgr. Takács Beáta

������������������������������

November 24 –

én a 3.D és az 1.D

osztály tanulmányi

kiránduláson vett részt

Pozsonyban.

A JUVYRON épületében

megrendezett szakmai gyakorlaton

résztvevő diákok az üzletkötés terén

próbálhatták ki magukat. . A “kis

üzletemberek” könyvelőként is megállták

a helyüket. Ezt követően fővárosunk

üzleti negyedét kerestük fel, ahol számos

márkaboltot látogattunk meg. Ezután a

tanulmányi úton résztvevő diákok a

Nemzeti Bank épületében a 2009

januárjában elbúcsúztatott koronáról

tekinthettek meg egy kiállítást.

Végül a szlovák törvényhozás

épületét látogattuk meg. Nagy élmény

volt megpihenni a parlamenti ülésterem

széksoraiban. A “képviselő asszonyokról,

és urakról” fényképek is készültek.

A kellemesen eltöltött nap után várt ránk

a megérdemelt pihenés.

Senkár Erzsébet 1. D
Gubien Réka 1.D
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2010. 11. 25. – én tanulmányi

kiránduláson vett rész a 2.C és a 3.C.

osztály. Először a Moholy – Nagy

Művészeti Egyetemet látogattuk meg,

ahol a különböző szakok bemutatkozó

kiselőadásait hallhattuk.

Ezekből a

prezentációkból hasznos

információkat tudhattunk

meg az egyetem felvételi

kritériumairól.

Utunk következő

állomása a budapesti Art

Fair kiállítás volt, ahol csodálatos képeket

és tárgyakat tekinthettünk meg. Engem

első sorban a robotkutyák érdekeltek,

ezekre több időt szenteltem. A képek

közül egy nagy kollázs nyerte el

tetszésemet. Nem tetszett a

homoszexuálisokat ábrázoló kép, mert

megbontotta a kiállítás összhangját.

Utunk utolsó állomása a Westend City

Center volt. Itt mindenki

ebédelhetett,

vásárolhatott, moziba is

elmehetett – szóval

kikapcsolódhattunk

kicsit.  Az  odaút  és  a

visszaút is vidáman telt a

buszban. A kirándulás

nagyon jól sikerült, sok hasznos

információval és kellemes élménnyel

gazdagodva tértünk haza.

Kiss Orsolya 3.C
����������������������������������������

Termékbemutató a kozmetikai szalonban

2010. novemberében

termékbemutatót rendeztek a kozmetikai

szalonban. A bemutatóra Budapestről

érkezett egy kozmetikus, aki a Belnatur

termékekről tartott előadást. A bemutatón

a másodikos és harmadikos kozmetika

szakos diákok vettek részt.

Az előadást tartó kozmetikus

különböző testradír-fajtákat mutatott be

nekünk. Ilyen testradír például a biológiai

peeling, ami papayából készül, vagy a

gyümölcssavas radír, mely a téli

időszakban kiváló az arcra. A kémiai

peelingek közül a legismertebb a tengeri

só tartalmú, amit black mask néven

ismerünk.

 Ezekről a termékekről sok egyéb

érdekes tudnivalót is hallhattunk, és mi is

kipróbálhattuk egymáson.

Hozman Hajnalka 3.E
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November 30–án az iskola

idegenforgalom szakos diákjai egy

csillagászati előadáson vettek részt.  Az

előadás címe “Mi

közünk a csillagokhoz?”

volt, melyben Zombori

Ottó tanár úr más

szemszögből tárta elénk

a csillagászatot. Beszélt

nekünk a bolygók

elhelyezkedéséről, a csillagok és a

Naprendszer kialakulásáról. Az előadás

legjobb rész az volt, amikor Zombori

tanár úr egy öreg esernyőt vett elő, és mi

meglepve láttuk, hogy az esernyőről

visszaköszönt a csillagos égbolt.

Különböző modellekkel és

prezentációval

próbálta elmagyarázni

nekünk, hogy mi a

Földön élők milyen kis

alkotóelemei vagyunk

a világnak. Elmondta,

mennyi elmélet létezik

már a viláegyetem keletkezéséről. A többi

már csak a hitünkre és fantáziánkra van

bízva.

Az előadás folytatását kíváncsian várjuk.

Gubien Réka 1.D
����������������������������������������

Törd a fejed :-)!!!
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Kézilabda verseny Dunaszerdahelyen

2010. december 3-án iskolánk diákjai kézilabda

versenyen vettek részt, Dunaszerdahelyen.

Nagyon jól éreztük magunkat, jó volt a hangulat.

Iskolánkat az 1.D osztályból Szántó Dóra, Sladká Simona és

Pásztó Piroska, a 2.C.osztályból Lehotská Szabina és a 2.D

osztályból Magyar Csilla képviselte.

A sportrendezvényen 5 csapat vett részt. Az öt

csapatból két csapat a sportgimnázium tanulóiból került ki, így

ellenük nagyon nehéz dolgunk volt. Az első három mérkőzés

nagyon jól sikerült,  könnyedén hárítottuk az elénk gördülő

akadályokat. Sajnos az utolsó két összecsapásra elfogyott az

erőnk,  e két csapat ellen már nem tudtunk teljes erővel

küzdeni, így a mérkőzéseket elvesztettük. Éppen e miatt

csapatunk csak a harmadik helyezést érte el. A versenyen

résztvevő csapatok nagyon jól teljesítettek, mindenki nagyon jól

érezte magat. Ez köszönhető Laboda Róbert tanár úr hozzáértő

és odafigyelő munkájának, szervezésének is.

Pásztó Piroska 1.D

�������������������������������

-Mit csinál a haldokló focista?
- ???
- Az utolsókat rúgja.

Két focista beszélget:
- Képzeld, a matektanár
megbuktatta a fiamat!
- És kapott érte sárga lapot?

- Mit ért volna el a Magyar
válogatott a VB-n, ha
kijutott volna?

- ????
- Az első visszajövő gépet.
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2010. november 29-én iskolánkban második

alkalommal került megrendezésre a gépírás

verseny. A verseny Spek Krisztina és Keszán

Anikó tanárnők segítsége nélkül nem jöhetett

volna létre, munkájukat ez úton is köszönjük.

A nagy megmérettetésen 12 diák vett részt,

akik a 2. D, 3. D és a 2. felépítményi

osztályok tanulói közül kerültek ki. A

versenyen résztvevő diákok nagyon szép

eredményeket értek el. A megmérettetés

végső sorrendje a következőképpen alakult:

1.helyen: Borsányi Cyntia

2. felépítményi osztályos tanuló

2. helyen: Balázs Emese 3. D osztályos

tanulója

3. helyen: Szép Bianka 3. D osztályos

tanuló végzett.

A  verseny első három helyezettje értékes és

szép ajándékot kapott, de a többiek sem

tértek haza üres kézzel. A tanárnők remélik,

hogy a következő években is legalább ilyen

eredményességgel  szervezhetik meg a

gépírás versenyt.

Magyar Csilla 2. D

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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Bakancs –  diáklap
Kiadja a Magyar Tannyelvű Magán

Szakközépiskola
Slovenská 52, 946 03 Kolárovo – Gúta

Tel.: 035/777 50 80
035/777 50 81

Ez a lap nem jöhetett volna létre, ha
nincs: Takács Beáta, Cseri Ilona, Kolek

Zsolt, Spek Krisztina, Bálint
Katalin,Tokár Barbara, Kiss Tímea –

tanárok és
Senkár Erzsébet, Gubien Réka, Pásztó
Piroska, Kiss Orsolya, Magyar Csilla,
Hozman Hajnalka, Paál Dóra diákok

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új évet

kíván az iskola vezetősége és tanári kara iskolánk összes

tanulójának.

Meghívó

Éretesítjük a kedves szülőket, hogy intézményünk
szervezésében 2011. január 28 – án (pénteken)

19.00.  órától hatodik alkalommal kerül
megrendezésre a Szülők – tanítók bálja. A helyszínt

a Skopp étterem biztosítja. A jó hangulatról a
Friends zenekar gondoskodik.

Jegyeket és további információkat az iskola
titkárságán lehet igényelni.
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