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 ESZIRAT 2003.december 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirata  

 

Sziasztok Eszisek! 
Ismét megjelent az Eszirat mindenki nagy örömére, mert már végre december van, közeleg a Mikulás és a 
karácsony.  
Tudjátok például, hogy miért éppen 24. karácsony napja, mit jelképez az adventi gyertya, honnan ered a 
karácsonyfa, valamint a karácsonyi szokások? Mindezt megtudhatjátok, ha szorgosan olvassátok az 
Esziratot. 

Advent - Készülődés 
A latin eredetű szó (adventus) 

megérkezést jelent. A Jézus 

születésére való várakozás, a 

felkészülés, a reménykedés időszaka. 

András napjához legközelebb eső 

vasárnap és december 25-e közötti 

négy hetes "szent idő" a karácsonyra 

való lelki felkészülés ideje. Advent 

első vasárnapja legkorábban 

november 27-én, legkésőbb december 3-án lehet.  

A régi időkben éjfélkor harangszó hírdette advent, valamint az 

egyházi év kezdetét. Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, 

ebben az időben az emberek szigorú böjtöt tartottak. 

Napfelkelte előtt hajnali miséket tartottak, amelyeket "angyali 

misének", "aranyos misének" is neveztek. 1611-ben a 

nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától vízkeresztig 

megtiltotta az esküvőket, zajos mulatságokat.  

Egyes elméletek szerint Advent négy hete a Krisztus 

eljövetele előtti négyezer éves sötétséget szimbolizálja. Ennek 

az elméletnek nincs igazolása a liturgiában.  

Az adventi koszorú hagyománya az ősi időkbe nyúlik vissza, 

kapcsolatban van a téli napforduló szokásaival; viszonylag új 

szokás, a 19. százdaból eredeztethető. Első nyomait a 

néprajzkutatók északon, a Keleti-tenger partvidékén és 

szigetvilágában találták meg. Fűzfavesszőből koszorút fontak 

és örökzöldet csavartak köré. Ez a szokás később Európa más 

vidékein is meghonosodott. 

A valódi adventi koszorú készítése a 19. században jött 

divatba. Egy hamburgi lelkész otthonába egy hatalmas 

fenyőkoszorút erősített a mennyezetre, melyen 24 gyertya 

volt, minden adventi napra egy-egy. Később az egyszerűség 

kedvéért csak négy gyetyát helyeztek el a koszorún. Minden 

adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtottak meg. A 

gyertyákat vörös és aranyszalagokkal díszítették, az élet és 

fény jelképével. 

Az advent az ünnepekre való ráhangolódás, a készülődés 

ideje. Az idő múlását legérzékletesebben naptárral mérhetjük. 

Ezért készítenek - főleg gyerekeknek - adventi naptárt. A 

naptár a készülődés, várakozás idején minden nap egy apró 

ajándékkal, édességgel lepi meg a gyerekeket. 

Miért éppen december 24-én? 
 

Minden nép nagy 

ünnepségekkel búcsúztatja 

az óesztendőt és köszönti az 

új évet. Ezek az év végi 

ünnepek hosszú időn 

keresztül egybeestek a téli 

napforduló idejével. 

A régi időkben a naptári új 

év kezdete nem a mostani időpontra esett. Sokáig a természet 

megfigyelése alapján számították az időt. Ezért eleinte a téli 

napforduló ideje, december 25. környéke volt az új év 

kezdete. A régi rómaiak a hosszabbodó nappalokat, a fény 

újjászületését a Legyőzhetetlen Nap istenének, Mithrásznak a 

születésével azonosították. December 25. a Legyőzhetetlen 

Nap születésnapja lett. A kereszténység a rómaiaktól és más 

vallások szokásaiból is sokat átvett, hogy népszerűbbé váljon. 

Így a sok ezer éves, a téli napfordulóra eső ünnepet is 

belevonta a keresztény vallás ünnepkörébe. A legnagyobb 

ünnepet tette erre a napra: a Megváltónak, a kereszténység 

legjelentősebb alakjának, Jézusnak a születésnapját. I. (Szent) 

Gyula pápa 350-ben nyilvánította december 25-ét a Megváltó 

születésnapjává. 

A születés lehetséges időpontja a mai napig nem tisztázott, de 

az örmény egyház kivételével - ezen egyház hívei január 6-án 

ünneplik Jézus születését - a többi egyház elfogadta Gyula 

pápa döntését. Az európai karácsonyi szokások elkülönítése 

nem egyszerű, mivel maga az ünnepnap sem válik ki élesen a 

vízkeresztig tartó 12 napos ünnepkörből. A karácsony ma már 

mindannyiunknak az év egyik legnagyobb ünnepe, amley 

hosszú századok óta az egész világ számára ugyanazt jelenti, 

ugyanazokat a gondolatokat ébreszti az emberekben. 
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Szent Miklós eredeti legendája 

Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában, 

Patara városában született, egy gazdag 

család gyermekeként. Már 

gyermekkorában is történtek vele 

csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor 

Patara városában nagy járvány tört ki, 

és mint kisgyermek, árvaságra jutott. 

Ezért a szüleitől örökölt hatalmas 

vagyonával érsek Nagybátyjához, 

Patara város kolostorába költözött. Az 

Ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt 

megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a 

papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek 

tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Ember 

szeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az 

emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. 270-ben 

Jeruzsálembe tartó zarándokuton történtek miatt a tengerészek 

védőszentjévé vált ! Zarándok utról visszafelé, betért 

imádkozni Anatólia fővárosába, Myra városába, ahol legendás 

körülmények között püspökké választották.  

52 évig volt püspök. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, 

emberekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy 

nem csak püspökük, de még vezetőjüknek is tartottak. 

Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. 

Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és 

szeretetet hírdetett. Éhínség idején a teljes Egyházi vagyont a 

nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az 

Egyházzal, halála után, ezért az engedetlenségért egy időre ki 

is tagadták az Egyházból!  

Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az 

emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját 

alkotó eset is : A kolostor szomszédságában él egy 

elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy 

betévő falatra is alig jutott. Három férjhez menés elött álló 

lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát 

rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a 

másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá 

Miklós püspök , és meghallotta az alkut. Visszasietett a 

templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és 

bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd 

egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő 

aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket 

hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás 

öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon 

nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor 

felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott 

tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány 

éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe 

száradni, és az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték 

azt hinni, a hóborította Taurus hegyről, mivel mindig ilyenkor 

télen történtek ezek a csodák, hogy maga a Tél-Apó jön el 

ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a 

titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb 

lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi 

aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek 

egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki 

tudta, hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy 

december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő 

beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket 

mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte 

" Noel Baba" -nak, ami azt jelenti " Ajándékozó Apa". 

Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét ( 

326-ban) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta 

forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi 

legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást. 

Az ünnep jelképei 

Angyalok  
Az angyalok a Bibliában az Úr küldötteiként keresik fel az embereket, vagy dicsőítve állják körül az Úr trónját. 

Az angyalok kilenc hierarchiája a késő antik teológiában az embertől az Istenhez való felemelkedés fokozatait 

szimbolizálja. A kersztény művészet az angyalokat kezdettől fogva ember (férfi) alakban jeleníti meg, antik 

római viseletben. Eleinte szárnyak nélkül, a 4. századtól jelennek meg a szárnyas angyalok, majd a késő 

reneszánsztól a szárny ismét eltűnik a vállukról. Az angyalok fejedelmei a hét arkangyal, a három legnépszerűbb: 

Mihály, Gábor, Rafael. Mikhhaél az ítélkező, a gonosz legyőzője, a mennyei seregek vezére, a középkor harcias 

szentje. Névnapja szeptember 29-én van, az őszpontot vigyázza. Gábriel a hírhozó. Attribútuma a liliom vagy a 

jogar. Névnapja március 24-én van, a tavaszpontot vigyázza. Ráfáel a gyógyító és az őrangyalok elseje. 

Gyertya  

A Biblia alapján a Logosznak, a Világ Fényének szimbóluma, a keresztény szimbolikában Krisztus jelképe. A 

gyertya is megsemmisül, miközben fényt ad, miként az Üdvözítőnek is meg kellett halnia, hogy az embereket 

megvátsa. A gyertya a szentháromságot testesíti meg a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. A magyar néphit 

úgy mondja, hogy a mennyországban mindenkinek van egy égő gyertyája, ameddig az lángol, addig él az ember. 

A gyertya végigkíséri az embert az életen, a keresztelő alkalmával éppoly jelentősszimbolikus szerepet játszik, 

akárcsak a születésnapi tortán, a haldokló mellett vagy a ravatalnál. 

http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/legendavihar1.htm
http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/legendavihar1.htm
http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/puspokvalasztas1.htm
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Az ünnep süteményei 

A szaloncukor 

Jellegzetes karácsonyi csemege a szaloncukor, 
amelyből ma nagyon sokfélét vásárolhatunk. A 
szaloncukor híres mestercukrászok műhelyeiben 
született a múlt században, és csak nálunk maradt 
hagyományos ünnepi édesség. Ez a finomság otthon is 
elkészíthető. 

Szaloncukrot már a múlt században 
készítettek a cukszászok, de az 
édesség igazán a századfordulón vált 
divatossá. A reformkorban - francia 
minta nyomán - jött divatba a 
polgári lakásokban a fogadószoba, 
azaz szalon, ahol karácsonyfát 
állítottak, és így lett a fán lévő 
díszesen csomagolt csemege neve 

szaloncukor. Jókai még 
szalonczukkedlinek nevezte a szaloncukrot, ugyanis a 
cukorka neve a német salonzuckerl szóból ered. 1891-ben 
jelent meg Hegyesi József magyar-franczia szakács és 
vállalkozó A legújabb házi czukrászat című kézikönyve, 
amelyben tizenhétféle szaloncukrot ír le, így pl.: szalon-
ananász czukorkák, szaloncréme-bonbonok, szalon-
marasquin-czukorkák, szalon-pisztácz-czukorkák.  A 
budapesti Vendéglátóipari Múzeumban találhatunk régi 
szaloncukor-csomagoló  sztaniolpapírokat harmincféle 
színben, és megcsodálhatunk egy "ricselő gépet" is. Ez a 
masina tulajdonképpen egy rojtozó gép, amellyel a 

szaloncukor papírját egy mozdulattal lehetett berojtozni. A 
századfordulón és a két világháború között a cukrászok a 
sütemények mellett fagylaltokat, cukorkákat, bonbonokat és 
szaloncukrot is készítettek. A híres cukrászdákban nagy 
mennyiségű szaloncukrot készítettek az ünnepek előtt, volt 
hogy naponta 25-30 kg csokoládét is felhasználtak. A pozitív 
formákat átszitált rizslisztbe mártották, és az így keletkezett 
mélyedésbe öntötték a folyékony cukrot. Amikor a cukor 
megdermedt és megszáradt, kivették és becsomagolták. A 
papírra angyalkákat ragasztottak, és már lehetett is a 
karácsonyfára akasztani. Persze nem mindenki engedhette 
meg magának, hogy csillogó cukrászdában vásároljon 

szaloncukrot a fára, ezért sokan otthon készítették el a 
csemegét. Ha van időnk és kedvünk, mi is készíthetünk házi 
szaloncukrot a karácsonyfára. 

Íme, a recept:  

Hozzávalók: 1 kg (barna)cukor, 3 dl víz, ízesítő anyagok: 
darált dió, kakaó, mogyoró, marcipánmassza, kókusz, 
citrom. Bevonáshoz: csokoládés tortabevonó.  

A cukrot a vízzel főzzük addig, amíg szálasodni nem kezd. 
Vékony drótból hajlítsunk gyűrűt, mártsuk bele a masszába, 
és próbáljunk meg buborékot fújni úgy, mintha 
szappanbuborékot fújnánk. Ha ez sikerül, akkor már 

megfelelő a cukor állaga. A masszát öntsük vízzel kiöblített 
porcelántálba, öntsünk a tetejére is egy kis vizet, és tegyük 
hideg helyre. Amikor már nem meleg, akkor fakanállal 
keverjük addig, amíg hófehér pép nem lesz belőle. A pépet 
osszuk annyifelé, ahányféle cukrot szeretnénk készíteni. 
Keverjük hozzá az ízesítőket. Ezután egy kicsit langyosítsuk 

meg, hogy jól kenhető legyen, és hideg tálcán simítsuk el 
1,5-2 cm vastagságban. Amikor megdermedt a cukor és már 
vágható, akkor vizes késsel vágjuk kis téglalap vagy kocka 
formákra. Ha szeretjük, vonjuk be csokoládéval. 
Selyempapírt és színes csomagolókat vágjunk méretre, 
rojtozzuk be szélét, és csomagoljuk be a cukorkákat. 

A mézeskalács  

Őseink a mézeskalács készítés tudományát feltehetően még az 

Etelközből hozták magukkal. Tápláló, egészséges és tartós 

élelmiszer volt ez a sütemény, így nem véletlen, hogy könnyen 

nagy népszerűségre tett szert. 

Az Indus-folyó völgyében talált 3000 éves leletek tanúsága 

szerint az emberiség már nagyon régen ismerte a mézet. A 

középkorban Magyarországon is 

fontos kereskedelmi cikk volt. 

Nem véletlenül, hiszen az 

emberek ezen a vidéken nem 

ismertek még más édesítőszert 

ebben az időben.  

Az édességkészítés nem is volt 

mindennapos szokás. Különleges 

alkalom kellett hozzá, a sütés 

többnyire jelentős eseményekhez 

kötődött. Ilyen alkalmak voltak 

az ünnepek, ezek közül is legfőképpen a karácsony.  

A mézeskalácsot korábban - főleg a nagyobb darabokat - 

cserépformában, később pedig ún. mézeskalácsütő formában 

készítették. Ezek az ütőformák leginkább fából készültek. A 

háziasszonyok egyszerűbb, kisebb formákkal, míg az iparosok 

inkább bőségesen díszített, nagy formákkal dolgoztak.  

A formák úgy készültek, hogy egy fadarabba (mely leginkább 

egy mai húsvágódeszkához hasonlít) belefaragták negatívban a 

kívánt mintát. Ezt aztán kitöltötték a még puha tésztával, s így 

sütötték ki. A mézeskalács olyan lett, amikor a formából 

kivették, mint egy kis dombormű. Ilyenkor már csak a 

cukormázas díszítés volt hátra, s elkészült az ízletes sütemény. 

http://hungart.euroweb.hu/magyar/v/vaszary/muvek/z

_egyeb/mezeskal.htmlEredetileg otthon, a háziasszonyok 

készítették. Miután azonban a mézeskalács népszerűsége és ezzel 

az iránta való kereslet is nőttön-nőtt, hamarosan céhes iparág 

települt rá. A formákat mesterlegények, később pedig 

ötvösművészek készítették. Az így formázott mézes sütemények 

jeleneteket, tárgyakat, személyeket ábrázoltak. Ajándékozásuk, 

elfogadásuk pedig ünnep, szertartás része lett. A mézeskalács így 

az idők során egyszerű süteményből dísztárggyá, ajándéktárggyá 

vált. (Egyes helyeken például jegyajándékként vette a 

fiatalember választottjának a mézeskalácsszivet.) 

Manapság a háztartásokban leginkább karácsonykor készítenek 

mézeskalácsot. A hagyományokat felelevenítve ilyenkor az 

ünnep bensőséges hangulatát emeli a friss, illatos mézes 

sütemény, amit akár a karácsonyfa díszítésére is fel lehet 

használni. 

http://hungart.euroweb.hu/magyar/v/vaszary/muvek/z_egyeb/mezeskal.html
http://hungart.euroweb.hu/magyar/v/vaszary/muvek/z_egyeb/mezeskal.html
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Ünnepi versek 

Karácsony felé  

Szép Tündérország támad föl szívemben. 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy, titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.  

...Bizalmas szívvel járom a világot 

S amit élet vágott, 

Behegesztem a sebet a szívemben 

És hiszek újra régi szeretetben, 

Ilyenkor decenberben.  

...És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorúan nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen 

S ne csak így decemberben.  

(Juhász Gyula)  

A magány 

Messze a mindentől, egy fa alá fekve, 

Önvizsgálatot tart a lélek, az elme. 

Csend és magány a tank, az úttörő, 

Kocsonyásan megnyúlik az idő. 

 

Levetve álarcod, mögötte a bőr pállott, 

Délután a bár előtt még egy büszke úr állott. 

De most, hirtelen az összes ember elől 

Felfedi magát egy fáradt látszatszabotőr. 

 

Tücsökkarnevál, szikrázó égi robaj, 

Szél a karmester, a fénylő csészealj, 

Kettesben teázgat az agy, a gondolat, 

A holdsütötte táj nagy sikert arat. 

 

Egy pillanatnyi szünet, egy felszabadult szellem, 

A végsőkig tartó ádáz küzdelemben. 

Üveges tekintet, könny csordul az arcon, 

Mély lelki sebek, és heves fájdalom. 

 

Majdan megfeszült végtagok, lassan elernyednek, 

Rémült arcod barázdái, végül szelídek, 

Reá a maszkot lassan visszahúzod, 

Megiramodsz, s rántod a kardod. 

Aztán vissza a többi fenevadhoz, 

Életed ára talán egy jobb jövőt hoz, 

Egy kardcsapás, és megkönnyebbül a lélek, 

Az állott levegőből hirtelen frissesség éled. 

 

(Zoy) (2003) 

 

 

 

Hideg téli est 

 

Életünk hulló karácsonyfáján 

halkan repesnek a lángok. 

Fölöttünk és bennünk hömpölyög 

a hidegáramú csönd. 

 

Mosson ki, vigyen magával 

fodros hátán mindent, ami volt: 

esdõ várakozások meddõségét, 

kulcsoltkezû, hasztalan imákat. 

 

Hópárnás nagy fenyõk alatt 

üljünk le a törpék közé, 

burkolózzunk a hallgatásba 

s húnyjuk le félig a szemünket. 

 

S míg csillagok kezdenek pislákolni, 

töprengjünk az eljövõ felõl: 

hogyan kellene megszólalni? 

S mindent elülrõl kezdeni? 

(Dsida Jenő) 

December 

 

A horizont ma ködökbe veszõ, 

s a nagy világ egyetlen 

csöndes hómezõ. 

 

Pelyhet kavarva dudorász a szél 

és nagy titokról halkan 

meséket mesél. 

 

...Merõ szemekkel nézek lefele, 

mert énbennem talán 

most minden fekete, 

 

s reszketõ térdem csöndben földet ér 

és megcsókolom a havat 

csak azért, - mert fehér. 

(Dsida Jenő) 
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Projecttalálkozó a belgiumi oostendei  

Sint Lutgardisinstituut középiskolával  

2003. november 05-09.között 
 

2003. november 05-09. között 

Oostendében jártunk (Krémer Mária 

és Steinbachné Horváth Mária), hogy 

a nyertes pályázat további teendőit 

megbeszéljük. Számunkra már a 

repülővel történő utazás is élményt 

jelentett, amit csak kedves 

vendéglátóink vendégszeretete múlt 

felül. Megismerkedtünk a Sint 

Lutgardisinstituut igazgatójával, 

néhány tanárával, beszélgettünk a 

projectben részvevő diákokkal, órát 

látogattunk (különleges élmény volt). 

A Sint Lutgardisinstituut egy hatéves 

középiskola, mely egy általános 

középiskolából (hasonlít a magyar 

gimnáziumhoz) és egy 

szakközépiskolából áll. Ezenkívül 

speciális csoportokat (menekültek, 

bevándorlók gyermekei) is képeznek. 

Ezen csoportok tagjai, ha elsajátították 

a nyelvet (holland), és felzárkóztak, 

átmehetnek a másik osztályokba. 

 Bepillantást kaptunk az 

iskolarendszerbe, iskolaigazgatásba – 

pl. minden diáknak kódos kulcsa van, 

amivel bejelentkezik érkezéskor, 

ebédeléskor illetve kijelentkezéskor és  

emellett ezzel fizet a könyvekért, 

ebédért is, így egy személy a 

számítógép segítségével teljes 

nyilvántartást vezet, szolgáltatja az 

információt szülőknek, tanároknak- 

így a tanároknak hozzánk képest nincs 

adminisztrációs feladata. Tanítási órákon túl tutorok (általában munkanélküli tanárok) 

intézik a tanulók ügyes-bajos dolgait, felügyelnek, szervezik a programokat. 

Ha felkeltettem az érdeklődést, az iskola honlapján www.slo.be és a project weblapján 

(még csak tervezés alatt) követni lehet az információkat. 

Természetesen nemcsak dolgoztunk. Csodálatos helyeken jártunk pl. BRUGES, ezt 

mindenkinek látnia kell!  Kicsit Brüsszel, kicsi Canterbury és mégis valami egyedi. 

Csodálatos kísérőink Jaak és Chris jóvoltából nemcsak Oostende-t ismertük meg 

(kikötő, Admiralitás, Napóleon erőd. Leopold park a virágórával, Diike Matilde-kövér 

Matild diákok által közkedvelt szobra, halpiac, Atlanti háború szabadtéri múzeum, s 

Jaak személyében lelkes történelmi és művészeti tárlatvezetést is kaptunk a csodálatos 

galériáikban), de átruccantunk Hollandiába is összehasonlítást tenni. 

Belgiumban mindenki jól beszélt angolul, akivel csak találkoztunk. Az iskolában 

három nyelvet tanulnak: francia, angol és német a sorrend is ez. Sok tanulnivalónk 

van még. 

Az esti órák Belgiumban a kulináris élvezetek ideje. Nagyon egészségesen és ráérősen 

(3-4 óra) 

étkeznek. 

Szenzációs 

ételek és 

finom borok 

kerültek 

terítékre. Sok 

rákot, kagyló, 

halat ettünk 

sokféleképpen elkészítve. A prímet a 17 sajtféleségből álló diétás sajtvacsora 

jelentette. Másnap nem is ettünk délig. 

Ezen a helyen is szeretnénk köszönetet mondani Ritának, Franknek, Chrisnek, 

Jaaknak, Michelnek a csodálatos programért, vendéglátásért, itthoni kollégáinknak 

pedig azért, hogy helytálltak helyettünk az iskolában.  

Élményekkel, tervekkel gazdagon értünk haza, s reméljük továbbiakra is elegendő erőt 

merítettünk kint tartózkodásunkból.  

 

 Steinbachné Horváth Mária 

tanárnő 
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Egy kis kultúra 

A tárogató 
 
A kuruc korban vált híressé de már évszázadokkal korábban is ismerhették a 

magyarok. A hangszer a török hódoltság idején, a 16. században lett 

közkedvelt. A források török sípnak, tárogató sípnak írják, népdalainkban is 

így fordul elő. A tárogató ősi alakja Ázsiában minden jel szerint az iráni 

fennsíkon alakult ki, ahonnan az arabok és a törökök közvetítésével jutott el 

hozzánk. A mindennapi élet hangszerévé vált, szívesen mulattak rá a táborozó 

végvári katonák, de felhangzott különböző főúri udvarokban és 

lakodalmakban is. Így szól erről egy krónikás 

 

„Amely nótákat penig ez síppal fúttanak, ugyan in ditotta az embereket 

mind az italra mind a vigasságra.” 

 
A kurucok hangszere 
 
A tárogató első fénykorát a Rákóczi 

szabadságharc idején élte. Éles hangja 

parancsokat közvetített a katonák számára, 

máskor pedig a tábori énekek, táncok 

elengedhetetlen kísérő hangszere volt. 

Múzeumainkban tíz eredeti kuruc tárogatót 

őriznek. 
 

Az újjászületés 
 
A tárogató mai formáját a 19. század végén nyerte el. Így írt erről a budapesti hangszergyáros Schunda Vencel József : 

„…1984-1896-ban én reformáltam a tárogatót. Míg a régi hanszert oboaszerű náddal fújták és billentyű csak kevés vagy 

egyáltalán nem volt rajta, addig én klarinét fúvókával és annyi billentyűvel 

láttam el, hogy rajta minden kromatikus hang könnyen játszható. Ezen 

felül a hangszert megnagyobbítottam és öblösebbé tettem. Most jóformán 

három hangszernek, az oboának, a klarinétnak, és a fagottnak a hangszíneit 

egyesíti…” A Schunda-féle tárogató Magyarország fennállásának 

ezer éves évfordulójára készült el. 
 

A tárogató ma is szól 
 
Noha egyre kevesebben játszanak rajta, mégis ismerik hangját a 

teljes Kárpát-medencében, Nyugat-Európában, Ausztráliában, 

Amerikában is. Vaján az egykori kuruc generális kastélyában 

Országos Tárogatós Központ működik, ahol szívesen segítik, 

tanítják az érdeklődő hazai és külföldi zenészeket. A tárogató amely 

közel 300 éve zenei kísérője történelmünknek, mindaddig tovább él, 

amíg koncerteken, történelmi megemlékezéseken, rendhagyó iskola 

órák keretében hallhatjuk hangját. 
 

 

2003. november 27-én 13:00 órai kezdettel iskolánkban tartott előadást Nagy Csaba 
tárogatóművész. 
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Informáni@ 

Informatika a gólyák szerint 

Az internet 

 1969-ben indult útjára a 

Egyesült Állammok Védelmi 

Minisztériuma által 

finanszírozott, ARPAnet 

nevű kutatási programként. 

Ezzel olyan hálózatot 

kívántak kiépíteni amely egy 

nukleáris támmadást is 

átvészelhetne: ha bomba 

robana a rendszer valaelyik 

részén, akkor a többi továra 

is működne. Ezt a felfogást 

tartották szem elött az 

intrenet kidolgozásakor. Az 

adatok szabványos 

kommunikációs technikával 

- az Internet Procol (TCP/IP) révén -, csomagokban továbbítódnak 

bármely két olyan számítógép között, amely ismeri ezt a protokollt. Ha 

a hálózat egy része működés képtelenné válik, akkor az adatforgalom 

egyszerűen kikerüli a hiás részt. Így az internet rendkívül hibatűrő és 

így gyakorlatilag lehetetlen cenzúrázni "sok politikus nagy bánatára".  

 Az internet egyik legfontosabb darabja az 1980-as éveken épült. Az 

Egyesült Államok Országos Tudományos Alapítványának (NSF) 

anyagi segítségével épült. Célja, hogy az ország egyetemi kutatói 

hozzáférhessenek az NSF álltal egy időben felépített öt terűleti, 

szuperszámítógép-rendszer költséges erőforrásaihoz. 1990-ben indult 

el az internet a mindennapi használat felé. első és leggyakrabban 

használt forrása az elektronikus levél (e-mail) volt. Majd jött a Usenet 

ami hasonlít az e-mail-hoz. De nyilvános helyen van a hír és a válasz. 

(Mindenki beleolvashat, mint egy elektronikus faliujságba.) Lásd 

napjaink.  

 Érdekesség: Az eddig legnépszerűbb weboldal az 1998. évi labdarúgó 

vb veboldala volt: június 12. és július 12. között 1.137.218.296 

alkalommal keresték fel. Ezt a weboldalat keresték fel a világon 1 nap 

alatt a legtöbben 3.030.828 alkalommal június 30-án.  

 Kocsi János 

 

A számítógép fejlődése a 90-es 

évekig 

       Régebben csak a számítások elvégzését megkönnyítő 

számológépek léteztek. Bizonyos egyszerű számolóeszközök, 

például az abaszkusz több évezred óta ismeretesek. A bonyolult 

számítógép fejlődése viszontigazából csak a XIX. században 

indul meg. 1833-34-ben Charles Babbage egy másik 

matematikussal együtt, Ada Augusta Lovelace grófnővel fog 

bele a korszerű gép elődjének tekinthető Analitikus gép 

kidolgozásának. Ez a gépezet nem elektromos impulzusokkal 

hanem lyukkártyákkal, emeltyűkkel és fogaskerekekkel 

működött.  

  Most ugorjunk egy kicsit, egészen az 1930-40-es évekig, 

amikor is már nagy "tömegű" számításokhoz széles körben 

alkalmaznak lyukkártyás számítógépet. Ezek a gépek tízes 

számrendszerben, 0 és 9  közötti számjegyekkel végzik 

műveleteiket. 1937-ben Alan Turing brit matematikus 

számítogépmodellt alkot; ezt a Turing-gépnek nevezett elméleti 

modellt a későbbi fejlesztésekben is felhasználják. Tíz évvel 

késöbb 1947-ben feltalálják a tranzisztort. 1690-ban állítják elő 

az első szilíciumlapkákat. A lapkákkal lehetővé vált az 

addigiaknál kisebb számítógépek megépítése. 1964-ben piacra 

dobják az első szilíciumlapkákkal gyártott számítógépeket. 

1975-ben jelenik meg az első otthon használható számítógép, 

az Altair. Ugyan ebben az évben Bill Gates és Paul Allen 

megalapítja a Microsoft nevű szoftver céget. 1976-ban Steve 

Jobs és Steve Wozniak létrehozza az Apple Computer nevű 

céget. Megépítik és piacra dobják az első Apple számítógépet, 

az Apple 1-et. 1980-ban jelenik meg az első  hordozható 

számítógép, a Sharp PC 1211. 1981-ben a Microsoft előáll az 

MS-DOS-szal, ami egy operációs rendszer volt. 1982-ben az 

Intelelőállítja a 286-os processzort.1989-ben megjelenik az 

Intel cég 486-os processzora. 1993-ban az Intel bemutatja a 

"Pentium Processor" lapkát. 1995-ben megjelenik a Microsoft 

által előállított Windows 95 operációs rendszer. 

  Ezzel véget ért "rövid" kronológiám a számítógép 

történetéről. Ha továbbra is ilyen ütemben fejlődik a 

számítástechnika, akkor valószínűleg nagy jövő elé nézünk. 

 Illés Roland 

Grafikus kártyák 

 A monitor a számítógép egyik legfontosabb egysége. 

Minden monitornak szüksége van egy vezérlőre, ami a 

számítógépből küldött adatokat a monitor számára érthető 

formába alakítja (analóg vagy digitális). Ez a vezérlő a grafikus 

kártya (videokátya). A videokártyán található a videomemória, 

amiben a képernyő aktuális tartalma van, és a azt a célt 

szolgálja , hogy a kép álljon. Ezt a videokártya rendszeres 

időközönként kiolvassa (minimum 50-szer).  

 MDA (Monochrome Display Adapter): 1981-ben 

megjelent IBM PC videokártyája. Ez a videokártya csak 

szöveges megjelenítésre volt alkalmas. Két színt ismert (fekete 

vagy fehér, pontosabban tinta vagy háttérszín) és két intenzitást 

(normál vagy növelt). A monitorhoz az adatok digitális jelként 

jutnak el. Felbontása 80x25 karakter, tehát 25 sor egyenként 80 

karakterrel. 

 EGA (Enhanced Graphics Adapter): Ezzel már nem csak 

karaktereket, hanem rajzokat is meg lehetett jeleníteni. 

Maximális felbontóképessége 640x350 képpont. Ezt a 

felbontást 16 szín melett tudja teljesíteni, ezt a 16 színt egy 64 

színű palettáról lehet kiválasztani. Ez kártya képes úgy 

működni mint egy MDA vagy CGA kártya, tehát kompatíbilis 

velük. Programozása grafikus üzemmódban bittérképes 

(bitplane) technikával történik. 

 VGA (Video Graphics Array): Az EGA kártya nem volt 

képes szép képek megjelenítésére kevés színe miatt. 

Kézenfekvő volt egy új kártya kifejlesztése. A színeket 18 biten 

írjuk le, így 262144 szín közül válogathatunk. Maximális 

felbontása 640x480 16 színnel. Ennél a kártyánál a 

színösszetevőket analóg jelként juttatják el a monitorhoz, ezért 

a kártyán már megtalálható a DAC (Digital Analog Converter, 

digitális/analóg átalakító). 

 Nagy László   

 Nagy L. 
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Sport 
 

Twirlingről avagy egy még hazánkban ismeretlen sportról 

 

 Ha valaki meghallja azt a szót, hogy twirling, nem 

igazán tudja hova tenni. Mindenkiben felmerül egy 

kérdés: Vajon mi az a twirling? Nos, ezt nem lehet egy 

szóval leírni, bár a legtöbb ember ezt várná, hisz 

rohanó világunkban kevesek vannak, akik erre 

részletekbe menőkig kíváncsiak lennének. Ezért 

legtöbbször erre a kérdésre csak annyit válaszolok, 

hogy a twirling egy sport, amit bottal űz az ember. 

Hogy eloszlassam a kétségeket, elárulom, hogy ez nem 

egy egyszerű mazsorett bot. Azokat a botokat, 

amelyekkel mi dolgozunk külföldön készítik, speciális 

anyagokból, így nem görbül el, és sokáig használható 

marad. Ezen ismeretek tudatában már csak egyetlen 

kérdés merülhet fel: És mit csinálunk mi ezzel a 

bottal? A válasz egyszerű. Forgatjuk! Forgatjuk a 

testen, a test körül, feldobjuk a levegőbe és közben 

különböző gimnasztikai elemeket hajtunk végre. Ezek 

igen nehéz, ám látványos figurák, melyeket elsősorban 

nem mások szórakoztatására találtak ki. 

Természetesen e célt is szolgálhatják, de mint minden 

sportban itt is a versenyeké a főszerep. 

 Én már lassan öt éve űzöm ezt a sportot, ezért 

nagyon jól tudom, hogy mivel jár egy ilyen 

megmérettetés. Bár egész évben aktívan dolgozunk, de 

versenyek előtt a szokásosnál is keményebben, akár 8-

10 órát is edzünk. De nemcsak fizikailag, hanem 

lelkileg is fel kell készülnünk, hiszen nem könnyű dolog 

kiállni a bírók elé, akik minden apró mozdulatunkat 

figyelemmel kísérik. Ilyenkor mindig felszalad bennünk 

az adrenalin, a szívünk hevesebben ver, a tenyerünk 

izzad, és talán jobban izgulunk, mint egy 

matekdolgozat előtt. Sajnos, ha ezt nem tudjuk 

leküzdeni, nagy mértékben ronthat a 

teljesítményünkön. Szerencsére mindig van esélyünk 

javítani, mert minden verseny több részből áll. Egyéni 

kategóriában először a kötelező elemeket, majd a 

gimnasztikai elemsorozatot, végül a kötelező szóló 

programot kell bemutatni, ami már zenére történik. A 

versenyzők korcsoport és tudásszint szerint is 

kategorizálva vannak, így mindenki egyenlő eséllyel 

indul. Az egyéni kategórián kívül még páros és 

csoportos kategóriákban is indulhatunk, melyeket 

sokan azért kedvelünk, mert ha többen vagyunk, 

kevésbé izgulunk. Azonban  ezek a kategóriák sokkal 

nehezebbek, több gyakorlást és odafigyelést 

igényelnek, az egyszerre történő elemek és a közös 

dobások miatt. Ha mindezt sikeresen túléltük, 

tartalékolhatjuk a maradék izgalmakat az 

eredményhirdetésre. Ekkor dől el minden! Fel kell 

készülnünk egy esetleges csalódásra, de fel kell 

készülnünk arra is, ha netán nekünk kell felállni a 

dobogó legfelső fokára. Mindegyik nehéz feladat, de 

talán az utóbbi nehezebb. Hogy miért? Nem lehet 

elmondani, de mindenki számára elárulják a versenyzők 

arcán lecsurgó örömkönnyek. 

 Molnár Dóra 

Snowboard 

 

Rengeteg ember kedvenc sportjáról lesz most szó. A 

snowboard (a gyengébbek kedvéért: hódeszka) nem 

tartozik éppen a nagy múltú sportok közé, de néhány 

évtized is elég volt arra, hogy emberek tízezreinek 

váljon mániájává. 

A deszkázás pozitívumai közé tartozik pl. az, hogy 

(állítólag) sokkal könnyebb megtanulni, mint a síelést 

(én nem tudom, mert nekem még csak egyszer volt fél 

napig deszka a lábamon:). A deszkának szélesebb a 

felülete és sokkal könnyebb irányítani. Nem csúsznak 

szét a lábaid, mint a léceknél, és ha bukfenc lesz a 

dologból, kicsi a sérülés veszélye, mert a lábaid együtt 

tekerednek a csípőddel és a felsőtesteddel. Így a 

kötések sem olyanok, mint a lécekénél (tehát nem 

önkioldósak). Ha pedig a puha cipő, vagy a puha step in 

cípő mellett döntesz a hozzá tartozó kötéssel a 

kemény cipős kötés helyett, akkor kényelmesebb is. 

Egyszerűbb és könnyebb is az előző két cipő és kötés 

valamelyikével kezdeni, de a kezdő lépéseknél persze 

gyakorlott „oktatóra” is szükség van. A mozgás alapjait 

mindössze négy nap alatt elsajátíthatod. (Ezek a napok 

azonban küzdelmesebbek, mint a síelés 1. napjai; de 

mint tudjuk, a síelés elsajátítása sokkal több időt vesz 

igénybe). 

A 3 fő „műfaj”: 

Alpin: A sebesség és a precíz ívek megszállottjainak 

stílusa 

Freestyle: Trükkök, slide-ok, ugrások 

Freeride: Az élmény keresése az előző 2 stílus 

alapjait felhasználva (hangtalan siklás, szép környezet) 

A snowboardosok körében a 2 utóbbi stílus a 

legnépszerűbb. A média is főleg ezekkel foglalkozik, és 

sajnos csak a profikat mutatják, pedig nagyon sok 

lelkes amatőr mutat be hasonlóan jól sikerült szép ívű 

ugrásokat és trükköket is. 

Májló  
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Önző természet 

 mai világban sokszor 

úgy érezzük, hogy egy 

fiú-lány szerelmi 

kapcsolat vége, egy elmulasztott 

parti, vagy, hogy egy még 

szélsőségesebb esetre 

gondoljunk: 9 napi várakozás 

után se kaphatjuk meg 

szüleinktől a távirányítós autót a 

játékboltból, ok arra, hogy 

csalódásunk, depresszióba, vagy 

hosszas rosszkedvbe taszítson 

bennünket. Tapasztalataimat sok 

ember elmeséléséből és 

élményeiből szedtem össze, amit 

így olvasva abszurdnak hangzik, 

de szerintem, ha egy picit jobban 

elgondolkodunk, 

bármelyikünknek lehetnek ilyen 

lehetetlen álmai, kívánságai, ami 

a beteljesülés hiányában 

duzzogást, sírást, 

elkeseredettséget vált ki. 

Legtöbbször csak magunkkal 

vagyunk elfoglalva, csak a saját 

érdekek vezérelnek bennünket, 

félretaszítva mások érzéseit, 

véleményét, valójában kiderül, 

hogy legtöbbször mi vágjuk 

saját magunk alatt a fát. Önző 

természetünknek köszönhetően 

észre sem vesszük, hogy a saját 

problémáinkért, mi vagyunk a 

felelősek, ezért másokban 

keressük a hibát. Önmagunkban 

sem ismerjük be ezt a tényt, 

mert gondolni sem merünk rá, 

nehogy elvesszen a 

büszkeségünk és 

csalhatatlanságunk.  

Nap, mint nap meséljük a 

barátainknak, ismerőseinknek a 

tipikus hétköznapi nehézségeket, 

felnagyítva őket, nem gondolva 

a világban folyó sokkal 

komolyabb hibákra, 

igazságtalanságokra. Hogy egy 

ember soha nem látja meg a 

természet színeit, vagy 

világéletében, soha nem érzi a 

lábait, tolókocsiba kényszerül 

születésétől fogva, vagy egy 

baleset következtében. Vannak 

szellemi fogyatékosok, akik az 

életben nem értik meg, hogyan 

is működik ez a „csodálatos” 

világ, akik nem játszhatnak 

egyetlen számítógépes játékkal 

sem, akik nem focizhatnak, mert 

nem értik a szabályokat, és a 

pisiléshez is segítség kell. Akik, 

ki vannak zárva az élet habjából, 

egyszerűen csak vegetálnak, de 

mégis sokkal kevesebb 

problémájuk van, mint közülünk 

bárkinek. Van olyan diák, aki 

majdnem életét vesztette a 

nyáron, hetekig élet és halál 

között volt, lélegeztető gépen, 

mesébe illően épült fel, és 

hatalmas szerencséjére ismét 

köztünk lehet. Ezzel most nem 

arra akarok ösztönözni akárkit 

is, hogy ezentúl, a nap 24 

órájában a hátrányos 

helyzetűekre gondoljon, és 

megölje a kacaját, csupán be 

kéne látni azt, hogy bagatell 

problémák miatt, még nem kell a 

falnak menni. Carpe Diemes 

primitív felfogás nem vezethet 

sok jóhoz. Gondolni kell a 

jövőre is, és ezzel együtt véget 

vetni makacs akaratainknak. 

Csak az igazán fontos dolgokért 

érdemes kiállni. Érdemes néha 

megerőszakolni magunkat, 

büszkeségünket, mert ezzel 

jobban felnézhetnek ránk 

barátaink. Amint észreveszik 

másságunkat, domináns szerepre 

tehetünk szert, és 

megváltoztathatjuk közvetlen 

környezetünk anyagias 

felfogását is akár. Nem 

szükséges mindig behódolni 

mások szokásainak! Ha 

törekvéseid a sajátosság felé 

vezeted, sokkal jobban 

megbecsülnek, és magasabbnak 

tűnsz majd a többieknél, 

legalább 20 centivel.  

Bármennyire furcsa is, és úgy 

gondolod, hogy fölösleges 

dolgokat vetek papírra, 

elmondom neked, hogy eleinte 

én is úgy éreztem, hogy ez tök 

egyértelmű, és nem csak mások 

bőrén tapasztaltam, hogy 

változtatni kell, hanem a 

sajátomon is. Persze attól, hogy 

elolvastad ezt a cikket, nem 

változik meg semmi, csupán 

annyi, hogy 5 percet vesztegettél 

el az életedből, de lehet, hogy 

nem hiába…  

Végül egy kalandra hívlak, 

aminek az átéléséhez egyetlen 

perc szükségeltetik, és még csak 

álarc sem kell, amit nap, mint 

nap felhúzunk másoknak való 

megfelelésünk céljából, csak 

tartsd be az utasításokat: 

 

 
 

 

((Ozééé)) 

A 

"Csukd be a szemed, és 
gondolj valami szépre, szakadj 
el a matériáktól! Gondolj egy 
más világra, ahol valójában jól 
érzed magad, és nincs 
körülmény, ami 4 fal közé 
szorít, amitől nem válnak 
valóra az álmok, ami csak egy 
olyan világban létezik, ami 
torzít és elvakít, ami újra eljön, 
amint kinyitod a szemed!" 
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KARÁCSONYI SZEMÉLYISÉGTESZT 
 
„A szeretet otthon kezdődik. Mindenekelőtt közvetlen környezetünkben: a családban, a szomszédos öregemberben, a munkahelyi 

kollégában. Egy jó szó, türelmes meghallgatás, egy kis szolgálat, egy mosoly: ezzel küld hozzájuk Isten, ezzel visszük nekik az Istent.” 

 
Kalkuttai Teréz gondolataival egy kis adventi játékra invitállak Benneteket. Ha kitöltöd a tesztet, megtudhatod, mennyire fontosak 

neked a család, a szeretet, a baráti és párkapcsolatok, milyen értékek mentén szerveződik az életed. Önismeretre hívlak, játssz velem! 

Kérdés 

 

Válasz / pont 

1. Mit tartasz a 

legfontosabbnak a 

családi életben? 

- A jó anyagi helyzetet./ 0  

- A békét./1 

- A megértést és a szeretetet./2 

2. Hozzájárulsz-e a 

családi harmónia 

kialakításához? 

- Nem. Mert nyugtalanítja a szüleimet a 

bukdácsolásom az iskolában./0 

- Nem mindig. (És olyan sok egyesem 

sincs!)/1 

- Igyekszem a kötelességeimet teljesíteni./2 

3. Melyik válasszal 

tudsz azonosulni? A 

kérdések: Örülsz-e 

annak, hogy testvéreid 

vannak? (Sajnálod-, 

hogy nincsenek 

testvéreid?) 

- Örülök, hogy nincsen testvérem,  mert így 

mindent én kapok meg. /0 

- Általában örülök, hogy vannak 

testvéreim./1 

- Én lennék a világ legboldogabb embere, 

ha testvéreim lennének./2 

4. Kit választasz 

barátodnak 

(barátnődnek)?  

- Azt, aki a kéréseimet mindig teljesíti./0  

- Akinek a tulajdonságai testszenek. /1 

- Akivel jól érzem magam, aki megért 

engem, s aki ragaszkodik hozzám./2 

5. Mit jelent számodra 

a szerelem? 

- Semmit. Mert nem voltam és nem leszek 

szerelmes. /0 

- Elsősorban testi vonzalmat. /1 

- A szerelem a legszebb érzés számomra, 

mert egyesíti a szeretetet, a féltést és a 

vágyakozást. /2 

6. Mit tartasz a 

legfontosabbnak a 

párkapcsolatban? 

(A szeretet, a 

szerelmet, a 

szexualitást?) 

- A szexualitást./0 

- A szerelmet. /1 

- Mind a hármat./2 

7. Mi a véleményed a 

hűségről?  

- Hűség nem létezik. Az apám is megcsalta 

az anyámat, az én fiúm is megcsalt 

engem./0 

- Hűséget könnyű fogadni, de nehéz 

betartani. /1 

- A hűség a legszebb emberi tulajdonságok 

egyike. Az állati hűségtől abban 

különbözik, hogy ez tudatos elhatározáson 

alapul. /2 

8. A 

párválasztásodban 

szerepet játszik-e a 

leendő társad anyagi 

helyzete? 

- Csakis az./0 

- Részben./1 

- Nem játszik szerepet./2 

9. Eszedbe jut-e, 

amikor szerelmes 

vagy, hogy a párod 

múltját és 

személyiségét 

alaposan 

tanulmányozd? 

- Ez nem fontos./0 

- Igen. De ehhez a másik fél őszintesége is 

szükséges. /1 

- Nem szabad, hogy a szerelem vakká 

tegyen bennünket. A párválasztás során a 

másik embert nagyon alaposan meg kell 

ismernünk. /2 

10. Miért szeretnél 

házasságban élni?  

- Mert nem jó egyik/0 

- Mert gyerekeket szeretnék./1 

- Mert a házasság két szerető társ 

összetartozásának, családi életének 

természetes foglalata./2 

11. Mikor kerüljön sor 

a házasságkötésre? 

- Minél hamarabb./0 

- Amikor már elvégeztük az iskolát./1 

- Amikor biológiailag, anyagilag, lelkileg 

felkészültünk a házasságra. 2 

12. Tervezel-e a 

majdani  házasságod 

kapcsán válást? 

- Gondolok rá. Ha nem sikerül a 

házasságom, legfeljebb elválunk. /0 

- A házasságkötéskor nem szabad erre 

gondolunk. /1 

- A házasságot egy életre szólóan kötjük. 

De a válás lehetőségét mindig szem előtt 

kell tartanunk, éppen azért, hogy az 

esetleges válás ne jelentsen teljes testi, 

lelki, anyagi katasztrófát./2  

13. Szerinted mikor 

kerülhet sor válásra? 

- Amikor fellobban egy újszerelem. /0 

- Amikor a házastársunk elhidegül. /1 

- Amikor a család élete: a szülők és a 

gyerekek érdeke ezt. végérvényesen 

szükségessé teszi. /2 

14. Szeretnél-e anya 

(apa) lenni? 

- Nem. /0 

- Mindenképpen /1 

- Természetesen. /2 

15. Hány gyermek 

legyen a családban? 

- Egy se./0 

- Kettő./1 

- Annyi, amennyit örömmel fogadunk és 

nevelünk./2 

 

Értékelés:  

25-30 pont: Boldog ember 

vagy, és azok is akik 

melletted élnek! (Biztos, 

hogy mindenre őszintén 

feleltél?) 

15-14 pont: Jó! Úgy tűnik, 

nyitott szemmel jársz, és jó 

felé haladsz. (Csak így 

tovább!) 

0-14 pont: Háát…ez 

lehetne jobb is! 

(Gondolkozz el ezen!) 
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Viccek a Mikulásról 

A Mikulás elmegy az etiópokhoz. A gyerekek nagyon örülnek neki: - 

Mikulás, Mikulás, de jó hogy jöttél, már három hete nem eszünk 

rendesen. - Nem esztek rendesen? Akkor csokit sem kaptok! 

***** 

-Mit mond a mikulás, ha véletlenül elgázolja saját magát a szánjával.  

-Ami a szívemen a szánom.  

***** 

-Mi történik, ha a Mikulás karambolózik?  

-Szánja bánja.  

***** 

Az idős plébános így fejezi be a karácsonyi prédikációját:-Kedves 

híveim,tudom,hogy közületek sokakat legközelebb jövő karácsonykor 

fogok itt látni. Nekik már most boldog húsvéti ünnepeket kívánok! 

***** 

Pistike már másodikos. Egyik nap lihegve rohan az apjához: 

- Mindent tudok! Megmondták a fiúk - lihegi. - Te vagy a Mikulás, a 

Jézuska, de még a gólya is...  

***** 

Két macska ül a háztetőn. 

Megszólal az egyik: 

- Te mit kérsz karácsonyra? 

Mire a másik: 

- Jó sok kismacskát. 

Megszólal a másik: 

- És te? 

- Én is sok kis macskát. 

Megszólal hátul a kandúr: 

- Hahó, megjött a Mikulás! 

***** 

Hogy hívják a narancs ízű Mikulást? 

- Fanta Claus. 

***** 

Jelek, amik arra mutatnak, hogy a Mikulás nem igazán kedveli 

gyermekedet: 

1. A gyerek Mikuláshoz írt levelére a következő válasz jön: "Álmodja 

csak, kis nyominger!" 

2. A gyerek egy új biciklit kért, de egy csomag cigarettát kapott. 

3. Az ajándékok mellé a Mikulás egy számlát is hagyott a szállításért és a 

csomagolásért. 

4. A Mikulás látogatása után mindenfelé mogyoróhéjat hagy maga után. 

5. A gyerek ébredéskor egy rénszarvas fejet talál maga mellett az ágyban. 

6. A "Jók" és a "Rosszak" listája helyett a Mikulás a gyerekedet a 

"Barmok" listájára írta fel. 

7. A Mikulás ajándék helyett egy "Dáridó" belépőjegyet hoz neki. 

8. Amikor a Mikulás az ölébe ülteti gyermekedet, először azt mondja 

neki: "Ha a szakállamhoz érsz, beléd rúgok!" 

9. Az összes ajándékon rajta a címke: "A Vöröskereszt ajándéka". 

10. A Mikulás nem azt mondja gyermekednek, hogy "Ho-ho-ho", hanem 

hogy "Hu-hu-húzz innen!" 

***** 

Kedves Mikulás! 

Mit szeretnél jobban, mit hagyjak neked: édességet, tejet, pizzát vagy 

sört? Apa szerint a pizzát szereted a legjobban. Írj vissza gyorsan! 

***** 

Mi az, piros és a fiúknak is megjön? 

- Mikulás. 

***** 

Az angyalka története 

Egyszer, nagyon régen egy karácsonykor Mikulás éppen hatalmasa 

ajándékosztó körútjára készülődött... de problémák merültek fel. Négy 

manó segitője beteget jelentett, a segédmanók pedig nem tudtak olyan 

gyorsan ajándékot gyártani, mint a főállásúak. Mikulás ekkor érezte meg, 

hogy itt még bajok lesznek. Aztán Mikulásné váratlanul bejelentette, 

hogy kedves édesanyja náluk tölti az ünnepeket. Ez még jobban 

kiboritotta a már amúgy sem nyugodt öreget. Amikor kiment, hogy 

befogja rénszarvasait, rá kellett döbbennie, hogy három közülük vemhes, 

kettő pedig a keritést átugorva ismeretlen helyre távozott. Még nagyobbra 

nőtt a stressz. A szán megpakolásához kezdett, de az oldalsó merevítő 

eltörött, az ajándékos zsák a földre esett, tartalma pedig ripityára tört. A 

síráshoz közel álló Mikulás, hogy idegeit megnyugtassa, a konyhába 

ment egy csésze kávéra és egy kupica pálinkára. 

Amikor rájött, hogy a manók eldugták kedvenc pálinkás butykosát, 

csalódottságában ezer darabra törte a kávéscsészéket. Seprűért ment, de 

az egerek már rég szétrágcsálták a ritkán használt házi szerszámot. Ekkor 

szólalt meg a csengő. Mikulás kissé felpörögve indult ajtót nyitni, ahol 

egy angyalkát talált egy hatalmas karácsonyfával. Az angyalka nevetve 

köszöntötte: 

- Boldog karácsonyt, Mikulás! Hát nem csodálatos nap a mai? Elhoztam 

neked ezt a gyönyörű fát. Nézd, milyen szép! Hová állítsam? 

Hát így kezdődött az a hagyomány, hogy a karácsonyfa csúcsára mindig 

egy angyalkát húznak. 

***** 

Mikulás elmegy a fogyatékos gyerekekhez. Leül a gyerekek közé és azt 

mondja: 

- Na, gyerekek, aki elmond nekem egy szép verset az kap tőlem egy 

csokit. 

Pistike jelentkezik, elkezdi mondani a verset. 

- ablabla babla. - dadogja Pistike. 

Mire a télapó: 

- Aki csúfolkodik, nem kap csokit. 

***** 

Egy 6 éves kislány ül a Mikulás ölében egy bevásárlóközpontban. 

- És, kislányom, mit szeretnél karácsonyra? - kérdi jóságos 

arckifejezéssel. 

- Ez azt jelenti, te dagadt disznó, hogy nem kaptad meg a nyavalyás 

email-emet? 

***** 

Milyen a zsidó Mikulás? 

- Bemegy a gyerekekhez, kirakja az ajándékokat, és megszólal: "Na, 

gyerekek, ezekből lehet vásárolni..." 

***** 

10 jel, ami arra mutat, hogy a Mikulás egy rendszergazda 
 1. A Mikulás is szakállas, testes és elég furán öltözködik. 

2. Ha kérsz valamit a Mikulástól, annak az esélye, hogy teljesíti majdnem 

nulla. 

3. A Mikulás csak elvétve válaszol a leveleidre. 

4. Ha megkérdezed, honnan vette a dolgait, a Mikulás csak mosolyog, és 

azt mondja: "A krampuszok hozták!" 

5. A Mikulás nem törődik a határidőiddel. 

6. A szüleid hisznek abban, hogy a Mikulás felsőbbrendű 

tulajdonságokkal bír, de mégis maguk csinálnak mindent. 

7. Senki nem tudja, a Mikulás kinek számol el a cselekedeteivel. 

8. A Mikulás túl sokat nevet. 

9. A Mikulás gondolkodás nélkül betör a házadba. 

10. Csak az őrültek mondanak rosszat a Mikulásról annak jelenlétében. 

***** 

Érkezik a postára egy levél, a Mikulásnak címezve. A postások 

felbontják, kiderül, egy kisgyerek írta: 
- "Kedves Télapó! Mi nagyon szegények vagyunk, így nem tudok a 

szüleimnek ajándékot venni. Jó lenne, ha tudnál küldeni nekem 10000 

forintot." 
A postások megsajnálják, gyűjtést rendeznek, össze is jön 5000 forint, ezt 

elküldik a kisfiúnak. 
Megérkezik a köszönőlevél, izgatottan olvassák: 
"Kedves Télapó! Köszönöm a pénzt, de képzeld, ezek a mocskos 

postások lenyúlták a felét!" 

*****
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A békák példázata avagy biztatás az új évre 

   
Volt egyszer egy csoport béka... 

  
... akik versenyezni akartak. 

Egy nagyon magas toronyba akartak feljutni. 
Sok néző gyűlt össze, hogy figyeljék a versenyt és bíztassák a békákat. 

 
Elkezdődött a verseny... 

De... 
A nézők közül senki nem hitt abban, hogy egy békának is sikerülni fog feljutni a 

torony csúcsára. 
Ilyeneket mondogattak: 

„Oh, de fárasztó!!! 
Sosem fognak feljutni!“ 
Vagy: 

„Semmiképp nem sikerülhet, a torony túl magas!“ 
A békák kezdtek lemaradozni... 

...egyetlenegy kivételével aki élénken kapaszkodott felfele... 
A nézők kiabáltak: 

„Ez túl fárasztó! Senki sem fog feljutni!“ 
Egyre több béka gondolta meg magát és fordult vissza... ...Csak az az egy haladt tovább kitartóan... 

Egyáltalán nem akarta feladni! 
Végül mindenikük feladta, azt az egy békát kivéve, aki hatalmas ambicióval és kitartással egyedül 

jutott fel a torony csúcsára! 
Ezután a többi béka és a nézők is meg akarták tudni, hogyan sikerült neki az, amit mindannyian 

lehetetlennek hittek. 
Egy néző odament a békához és megkérdezte, hogyan volt annyi ereje hogy feljusson a csúcsra. 

Ekkor derült ki, hogy... 
A győztes béka SÜKET volt !!! 

A tanulság? 
Sose hallgass azokra az emberekre akik mindig negatívok és pesszimisták... 

…mert ők elrabolják a legszebb vágyaidat és reményeidet, amiket a lelkedben hordozol! 
Gondolj mindig a szavak erejére, 

mert bármit hallasz vagy olvasol befolyásolja tetteidet! 
 

Tehát: 
Légy MINDIG OPTIMISTA! 

És leginkább 
Légy egyszerűen SÜKET ha valaki azt mondja, hogy nem tudod megvalósítani álmaidat! 

Gondold ezt: 

Bármi sikerülhet neked ha igazán akarod! 
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