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Biológiaórán tanárnő kérdi Mórickát:
- Móricka, mije van a libának?
- Szeme!
- Móricka, és még mije van a libának?
- Másik szeme!
- Móricka! Mire teszed a fejed
alvás közben?
- Párnára!
- És Móricka, mi van a párnában?
- Toll!
- Tehát akkor Móricka, mije van a
libának?
- Szeme!

Aki sokat tanul, az sokat tud. Aki sokat
tud, az sokat felejt. Aki sokat felejt, az
keveset tud. Akkor minek tanulni?

Két kamera ül a fán. Az egyik
egyszer csak leesik. A másik
utánafordul és megkérdezi:
-Felvegyelek?
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Tudod mit jelent az Advent? Tudod mit jelent az Adventure?
Az ADVENT azt jelenti, hogy: JÖN…JÖN…JÖN! S nem egyszerűen csak a karácsony. Hanem az, akinek a karácsonyt köszönhetjük, akinek majd az egész világon teljes fényárban úszva ünneplik a szülinapját.
Jézus az, a Krisztus. S hogy jön ide az
ADVENTURE? Mit is jelent? Ha nem tanultad volna meg eléggé az
angolt, vagy ha nem is angolt tanulnál, akkor kérdezd meg iskolánk
valamelyik angoltanárát. Lényeg, hogy ha úgy csináljuk, ha jól csináljuk, az ADVENT az mindig egy izgalmas, sejtelmes időszak tud
lenni. A maga korai felkeléseivel (gyere 6-ra Rorate
-ra), a maga lázas készülődésével, sok-sok apró
meglepetéssel, ajándék-ötlettel… a másik embernek
való örömöt okozás vágyával. Rajta… induljonfolytatódjon a 2013 ADVENT-je! Apropó! Mi is az
az ADVENT-URE?

Ede atya
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Riport Mariscsák István igazgató
úrral II. rész
-Hol végzett?
-Debrecenben végeztem a tudományegyetemen. Akkoriban három helyen
volt fizikus képzés, de földrajzilag ez
volt a legközelebb. Amikor még orvos akartam lenni, ellátogattunk Debrecenbe, és én az egyetememről azt
hittem, hogy az az orvosi, ide fogok
én majd járni. Aztán megváltozott a
pályaválasztási irányultságom, a fizika volt az, ami leginkább érdekelt. És
mit ad Isten? Mégiscsak arra az egyetemre kerültem, amiről azt hittem
annak idején, hogy orvosi.
-Mit szeret csinálni szabad idejében, mi a hobbija?
-Viszonylag szerteágazó az érdeklődésem. Idő hiányában össze szoktam
kötni a kellemest a hasznossal. Az
egyik kedvenc időtöltésem a kerékpározás. Amíg lehetett, iskolába is kerékpárral jártam. Balszerencsémre,
mióta elkezdődött a tanév, olyan
rossz idő volt mindig, hogy nem mertem elindulni, ugyanis messze lakom
az iskolától. A belvárostól 10 km-re,
Diósgyőrben élek, így nagy az esélye, hogy útközben elkap az eső. Nagyon szeretek a Bükkben is kerékpározni, szoktam teljesítménytúrákra
menni. Van egy nagy telkünk, ahol
sok a gyümölcsfa. Egyszer egy közösségi oldalra viccesen azt írtam,
hogy metszem a fákat, hogy ne kelljen szüretelni. Örömmel és szeretettel
csinálom. Szeretek még kosárlabdázni is. Tudtommal nagy kosárlabda
élet van az iskolában.

Ha szerveztek egyszer egy tanár-diák
meccset, akkor biztosan be fogok állni. Ha csak pár perc időm is van, kikapcsolódásként szoktam sudokut
fejteni.
-Vannak gyerekei?
-Igen, bár gyerekeknek már csak én
nevezem őket, mert valójában a kisebbik is huszonöt éves. Van egy
nagyfiam, ő 29 éves, a lányom 25. A
fiam mérnök, a lányom pedig pszichológusként végzett, most Franciaországban él.
-Volt- e diákcsínye?
-Igazából nem, de én is ellenkeztem a
tanárokkal, és nagyobb koromban,
mikor már gimnazista voltam, majdnem nagykorú, 17 éves, akkor bizony
mindenben ellentmondtam, amit rám
akartak kényszeríteni, vagy úgy éreztem, hogy rám kényszerítik. De igazi
diákcsínyem nem volt. Mindig nagyon tiszteltem a tanáraimat, egy kicsit sajnáltam is őket, hogy bezzeg, a
többi gyerek, az milyen, hogy ők
csínyeket követnek el. De engem az
őszinte tisztelet megakadályozott abban, hogy kitoljak velük.

tény
hitet.
Nevezetes
volt
segítőkészsége,
jóindulata.
Egy
alkalommal saját köpönyegének felét
ajándékozta egy koldusnak, akit a
rablók
kifosztottak.
Püspökké
nevezték ki, de tiltakozott ez ellen,
ezért elbújt egy libaólban, azonban a
szárnyasok elárulták gágogásukkal.

Rejtvény alsósoknak

Erzsébet-napi ruhagyűjtés
A Vörösmarty Karitász november 18ig
ruhagyűjtést
szervezett
az
iskolában. Az adományokért ebben az
évben is tombolaszelvényt kaptak a
gyerekek, melynek sorsolását a téli
szünet előtti napon tartjuk. Az
adományozási kedv nem csökkent a
tavalyi évhez képest, így a hét végén
a rászorulók 100 zsák ruha közül
válogathattak.

Köszönjük szépen az interjút!
Márton-napi felvonulás
November 12-én lampionos felvonulás keretében emlékeztünk meg Szent
Márton püspökről. A sötét ellenére
sok szülő és gyerek vett részt az iskola környéki sétán, melyet egy kis műsor keretében nyitottunk meg és vendéglátással zártunk le.
Ki is volt Szent Márton?
Római katona, aki felvette a keresz-

Ki is volt Szent Erzsébet?
Jótékonykodó
magyar
királynő.
Rengeteget
segített a szegényeken,
rászorulókon. Alamizsnát,
élelmet
osztott,
menedékhelyet alapított az
árva
gyerekeknek,
kórházat hozott létre, ahol
maga
is
segített
a
betegápolásban.

Két apa és két fiú 3
nyulat lőtt, mindegyik
egyet-egyet.
Hogyan
lehetséges ez?
A megfejtést egy lapon,
névvel és osztállyal ellátva a
könyvtárban található média dobozba
kérjük bedobni!
Beküldési határidő: 2013. dec. 16.
A helyes megfejtők között egy tábla
csokoládét sorsolunk ki. Előző
rejtvényünk nyertese: Csikos Máté 2.c
Nyereményjáték felsősöknek
Hol található Magyarország földrajzi
középpontja?

A ruhák válogatása.
Köszönjük a segítséget!
Vörösmarty Karitász

A megfejtést, vagyis a helységnevet
egy lapon névvel és osztállyal ellátva
a könyvtárban található média
dobozba kérjük bedobni!
Beküldési határidő: 2013. dec. 16.
A
nyertesek
jutalma
egy
feleletmentesítő
kupon.
Előző
rejtvényünk nyertese: Csikos Petra 6.a

