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Beköszöntő
Iskolánkban már régóta szerettünk volna újságot  készíteni,  és ez az idén meg is  valósult.

Októberben  összeült  egy  vállalkozó  szellemű  kis  csapat,  amelynek  tagjai  nagy  lelkesedéssel
vetették bele magukat a munkába. Megválasztottuk a főszerkesztőt és helyettesét, majd szekcióvá
osztottuk  a  témákat.  Így  mindenki  azzal  foglalkozhat,  ami  legjobban  érdekli,  amiről
legszívesebben  írna.  Újságunknak van  egy saját  fényképésze  is,  aki  szebbnél  szebb  képekkel
illusztrálja a lényeges írásokat.

Sokat írtunk, dolgoztunk, szervezkedtünk és szerkesztettünk, s elkészült az első szám. Bízunk
benne, hogy a Te, Kedves Olvasó majd érdeklődéssel forgatod.

Újságunk egyelőre csak iskolánk honlapján fog megjelenni, de várjuk a visszajelzéseket, és
reméljük, hogy mihamarabb akadnak támogatóink, és lapunk fizikai valójában is megjelenhet.

Csábi Szabina főszerkesztő:
* Úgy gondolom, hogy ez az újság jó ötlet ahhoz, hogy kitűnjünk más középiskolák közül,

mivel  nem  hallottam,  hogy  más  középiskolának  is  lenne  saját  iskolaújságja.  Sok  más  diák
lemondja iskolánkat, „potya” sulinak nevezi. Ez az újság is bizonyítéka annak, hogy mi, MSC-s
diákok csinálunk is valamit, dolgozunk, és képesek vagyunk valamit létrehozni.

Józó Andrea, főszerkesztő helyettes:
* Meggyőződésem, hogy igazán jó dolog ez az újság. Foglalkozhatunk jobbnál jobb témákkal.

Engem  is  hihetetlenül  jó  érzéssel  töltött  el  az,  amikor  megírhattam  életem  talán  első,  igazi
kritikáját. Igaz, hogy csak nemrégóta próbálkozom az írással, de úgy érzem, máris nagyon sokat
tanultam. Rájöttem, hogy mitől jó egy írás, és mi kell ahhoz, hogy egy újság újság lehessen. Úgy
vélem, mindenekelőtt érdekesnek és változatosnak kell lennie. A mi kis csapatunk erre törekszik,
Nehéz dolog, tudom, hiszen nem lehet mindenkinek megfelelni. Abban azonban biztos vagyok,
hogy az újságunk eredményes lesz, és az akinek kezébe kerül biztosan át fogja lapozni, és talál
benne érdekes olvasmányt.
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Добродошлица
У нашој школи, већ је одавно присутан план о писању новина, који се ове године и

остварује.  У  октобру  се  састао  један  мали,  добровољни  тим,  који  је  са  великим
одушевљењем отпочео послове. Изабрали смо добре уреднике и њихове заменике па смо
раставили теме на секције. Овако су се сви бавили са оним темама, о којима би најрадије
писали. Имамо и фотографа за новине, који нам прави све лепше и лепше слике и илуструје
важније артикле.

Пуно смо писали, радили, организовали и едитовали, и завршен је први број. Надамо
се да ћеш Ти, Драги Читаоце заинтересовањем да је листаш.

       До даљег, новине ће бити присутне само на интернету, у онлине форми, на сајту
школе. У међувремену чекамо позитивне коментаре и надамо се да ће се што пре појавити
спонзори, да би се новине могле појавити и у физичкој форми.

Сабина Чаби, уредница:
 По мом мишљењу, ова новина је добра идеја, да би се истакли од других средњих школа, пошто

још нисам чула о таквој средњој школи која би имала своје самосталне школске новине. Велики
број ученика из других школа оговара нашу школу и зове је лаком школом. И ове новине су
доказ за то да ми, ученици МШЦ-а, и радимо нешто, а не само спавамо.

Андреа Јозо, заменица уреднице:
 Убеђена сам да је новина веома добра ствар. Зашто? Рећи ћу вам!

Овде се људи могу удубити у разним, бољим и бољим темама и тако се може писати, да се у
исто време стекне и радост у њој. Ја сам се такође осећала веома добро, када сам написала
своју, можда прву, праву критику. Истина је да се ова радња недавно била покренула, али
сам већ много научила.  Схватила сам какав је један добар чланак,  схватила сам шта све
треба  за  то,  да  би  једна  новина  била  новина.  Одговор  је  једноставан:  Занимљивост и
променљивост. Сигурна сам у томе да ће наше новине бити толико успешне, да људи неће
одмах код првог издања да је избаце у контејнере.
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Tudok 2012, Topolya
„Itt mindenki nyer?”

2012.  december 1-ején,  Topolyán megrendezték  a  13.  Tudományos  Diákkörök Országos
Konferenciáját, vagyis ismertebb nevén a TUDOK –ot, ahol természetesen iskolánknak is voltak
képviselői,  mégpedig:  Csuzdi  Gábor  (elektrotechnikus),  Józó  Andrea  (elektrotechnikus),
valamint Kovács Dóra és Nagy Nikolett (építészek).

De mi is valójában a TUDOK?  Ez egy Magyarországról induló rendezvény, melynek célja a
diákok egyetemre való felkészítése a kutatások kemény munkáin keresztül. A KMV mellett az
egyik legnevesebb, legrangosabb verseny Vajdaság-szerte a középiskolások számára.

Bár ez alkalommal 13.-szor rendezték meg, mégis Vajdaságban ez a hetedik TUDOK. Idén
103 versenyző pályázott, és összesen 73 munkát készítettek.

A reggeli órákban, indultunk iskolánk elől. Az odafelé úton remek hangulat volt,  a
kombi majd szétesett a hangos nevetéstől. Az idegesség apró jele sem volt a versenyzőkön. Egy
órányi  utazás után,  meg is  érkeztünk Topolyára,  ahol  a profi  térképnek köszönhetően,  szinte
egyből odataláltunk a helyszínre. Első dolgunk a regisztráció volt, tudniillik, ha megérkezik a
versenyző,  akkor  le  kell  jelentkeznie,  és  miután  ezt  dokumentálják,  felveheti  a  névre  szóló
kitűzőjét,  valamint  a  szervezők  ajándékát,  ebben  az  esetben  egy füzetet,  melynek  fedelén  a
TUDOK felirat állt.

 A regisztrációkor,  már  kézzel  tapintható  volt  a  feszültség.  Az  arcok  a  mozdulatok  az
izgatottságról  árulkodtak.  Majd  a
topolyai  mozi  teremben
megkezdődött  a  várva  várt
megnyitó.  Hatalmas  érzés  volt
besétálni  a  lelátókra,  helyet
foglalni, és várni az első mikrofon
elé  álló  emberre.  Egyik percről  a
másikra,  ott  termett  egy  lány  és
kicsit idegesen bár, de felvezette a
műsort,  és  felhívta  a  Topolyai
szervezőket  és  a  TUDOK  elnök
asszonyát,  akiknek  beszédével
hivatalosan  is  megkezdődött  a
2012-es  Tudományos  Diákkörök
Országos  Konferenciája.  A
megnyitó  alatt  érezhetően
oldódott  a  feszültség  a
szervezőkben és a versenyzőkben is, hiszen az elnökasszony beszédében hangsúlyozta:

„Itt mindenki nyer”- hiszen a kutatás folyamán megszerzett tudást már senki nem veheti el,
valamint  a  kitartás,  és  a  hit  nem  veszik  el,  hanem  kamatozik!  A megnyitón  többek  közt
bemutatták a topolyai DositejObradovićGimnáziumot, de elmondták még, hogy: befogadják az
új kutatókat, és szeretettel várnak minden tudásra éhes diákot maguk közé. Valamint szó volt
arról is, hogy a TUDOK első kiírásában résztvevő versenyzők most is jelen vannak,  a zsűri
soraiban  ,  vagy  szervezőként  vagy  éppen  tanárként.  A  megnyitó  programjából  ki  sem
maradhatott volna a szemet gyönyörködtető néptánc, illetve a gyönyörű szavalatok sora. A nyitó
programot  követően a  moziteremből átvándoroltunk a tett  színhelyére,   a  gimnáziumba és  a
műszaki iskolába. Helyszíntől helyszínig egy szép parkon keresztül kellett átmasírozni, s az út
már  valóban  egyirányú,  nincs  menekvés,  a  munkák  csak  a  bemutatásra  várnak.  Amikor
megérkeztünk a gimnáziumba, minden versenyző feltöltötte a munkáját a laptopokra. Ezután egy
kis  verseny  előtti  feltöltődés  következett.  A  büfé  látványára  mindannyian  egy  picit  el  is
felejtettük, hogy hol is vagyunk valójában. De hamar rá kellett jönnünk, hogy ez az öröm nem
tart sokáig, hiszen egyik percről a másikra elérkezett az igazság pillanata, azaz a prezentációk

A zsűri árgus szemekkel figyeli diákunk előadását
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bemutatása a  szekciókban.  Iskolánk képviselői  közül  Csuzdi Gábor mutatta  be legelőször  a
munkáját  Különbségek  a  vajdasági  és  a  magyarországi  diáknyelv  között címmel  aHumán
Multidiszciplináris  II. szekcióban.  A  verseny  menete  és  a  szabályok  tisztázásának  után,
bemutatkozott a zsűri,dr. Horváth Futó Hargita nyelvész, egyetemi docens, Gazsó Hargita
múzeumpedagógus és  Kórizs K. Julianna,  nyugalmazott matematikatanár, aki állítása szerint
párhuzamosan  foglalkozott  úgy  a  számok  bonyolult  tengerével,  mint  az  irodalommal.  A
versenyzőknek 10 perc  állt  rendelkezésükre.  Gábort  megelőző mindkét  versenyző  a  Bolyai
Tehetséggondozó Gimnáziumból érkezett. Az első a színészetről beszélt, és volt egy különösen
jó mondata: „Az embernek nincs ideje a színházra, mert nem tudja hová, de siet.”A második,
Krisztus  Katonái  mellett  érvelt.  Gábor  harmadikként  lépett  színre.  Meglepően  nyugodtnak,

kiegyensúlyozottnak tűnt, és a bemutató folyamán ki
is  derült,  hogy ez  nem csak  vízió,  hanem maga  a
valóság.  Természetesen,  magabiztosan  magyarázta
kutatását a jelenlévőknek:

A zsűri  minden  tagjának  rendkívül  tetszett  az
előadás. Kiemelték, hogy Gábor milyen nyugodt volt,
megdicsérték  a  grafikus  megjelenítését,  a  bemutató

dizájn-ját,  valamint
kapott  egy  ajánlatot,  miszerint összehasonlíthatná  az
elmúlt  40  év  diáknyelvét  a  mai diáknyelvvel.  Ezzel  a
bemutatóval feltöltődve viharzottam át a másik  terembe,  hogy
meghallgassam  Józó Andrea  előadását. Ő  az  Informatika
szekcióban  volt,  ahol  szintén  nagyon- nagyon  érdekes
előadásokat  hallhattunk.  Andi  témája  a modern
partnerkeresés.  Az  emberek  elhidegültek  egymástól,  nincs  idejük  az  ismerkedésre,  ezért
assembly-vel megírt egy programot, melyet, ha életre kelt, akkor egy kis adó vevő készülékkel,
rádióhullámok  segítségével  társat  tudunk  magunknak  találni,
akár 10-20 m távolságban is. Ő is nagyon szépen bemutatta a
munkáját  és  következett  a  zsűri  értékelése.  Az  informatika
szekcióban mgr. Námesztovszki Zsolt, oktatásinformatikus, egy
tanársegéd,  Bednárik  Boldizsár,  programozó,  Kókai  Róbert,
általános iskolai műszaki és informatika tanár. A zsűri elmondta
véleményét, ami részben pozitív, részben neutrális volt, de Andi
igen komoly dicséreteket is kapott, a kötekedések és a kritikák
egyértelműen építő jellegűek voltak. Már csak  a Biológia–környezetvédelem szekció maradt
hátra, ahol Nagy Nikolett és Kovács Dóra versenyzett. Témájuk a Zöldépítészet. Előadásukban
arról volt szó, hogy nagyon fontos az, hogy környezettudatosan, valamint energiatakarékosan
építkezzünk a természetes erőforrásokat felhasználva, és így megóvva a környezetünket. A zsűri
visszajelzései  egyértelműen  pozitívak  voltak.  A szekcióülések  után  ismét  a  büfében  lehetett
levezetni a feszültséget. A rövid
szünet  alatt  lehetőségem  nyílt
kicsit  elbeszélgetni  iskolánk
képviselőivel. 

Elsőként Gábort kérdeztem:
- Hogy érzed, hogy sikerült

bemutatnod a munkád?
- Jól sikerült,  majd a zsűri

tudja,  hogy  mit  akar,  hogyan
dönt.

-  Nagyon  nyugodtnak
tűntél. Ez valóban így volt?

-  Nem  -  mondja  nevetve-
egyszerű  és  velős  nem,  ideges
voltam  csak  ezek  szerint  jól
lepleztem.

Versenyzőink közül Gábornak sikerült legjobban meggyőzni a zsűrit
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- Milyen módon végezted a felmérésedet? Ezekre az eredményekre számítottál?
- Kérdőíveket osztottam szét háromkülönböző településen. Igen, többnyire ezt az eredményt

vártam,  de  Temerinben  jóval  kevesebb  volt  a  szerb  szó,  mint  gondoltam.–vonta  le  a
következtetést.

Gábor után Andit kérdeztem:
-Meg vagy magaddal elégedve?
- Hát amikor, a zsűri mondta, hogy mi hiányzik a munkámból, akkor az egy kicsit szíven 

szúrt, mert előzőleg benne volt a bemutatómban, csak kivettem belőle, és pont azt hiányolták.
- Kicsit izgultál, ugye?
- Igen, nagyon!
- Mért pont ezt a témát választottad?
- Mert kell egy diplomamunka is, és azt gondoltam, hogy ez jó lenne, mert nem kell az 

utolsó pillanatokra hagyni.
- Mit gondolsz, sikerül a továbbjutás?
- Adná Isten!
Utolsóként Dóra és Nikolett válaszolt kérdéseimre:
- Miért pont ebből a tantárgyból készültetek?
- Azért mert, építészek vagyunk és nyilván az építészet érdekel minket.
- Izgultatok a verseny alatt?
- Nem, tegnap már kiizgultuk

magunkat.
A záróünnepséggel végződött a

nap,  ahol  bemutatkozott  a  Kutató
Diákok  Országos  szövetsége,
valamint  a  nap  és  a  munkás
hónapok  megkoronázása,  a
díjkiosztás.

Az  eredményhirdetést  a
szekciók sorrendjében ejtették meg.
A  sorban  a  második  volt  Gábor
szekciója,  hatodik  a  lányoké,  az
utolsó  pedig   Andi  szekciója,  az
informatika. 

Egy  csodálatos  eredménnyel
zárult  számunkra  ez  a  nap,  a
továbbjutónk,  pedig  Tatabányán  mérkőzhet  meg  újra.  Minden  diák  remekül  szerepelt,  és
fantasztikusan képviselték iskolánkat, ezen a  topolyai versenynapon. És valóban… igaza volt az
elnökasszonynak, itt mindenki nyert.

A nyertesek, azaz a teljes csapat
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Kirándulás Szlovákiában
Sikerült részt vennem egy projektben, amely révén iskolánk négy másik diákjával együtt,

két tanár kíséretében Szlovákiába utazhattunk. November 13-án reggel indultunk, hosszú, hat
órás út várt ránk. 

Este, mikor Révkomáromba értünk nem volt szervezett programunk, elkaptuk a szobáinkat,
és ott pihenhettünk kicsit. Az iskolánkból, hárman lányok kerültünk egy szobába, a negyedik
ágyat pedig egy Romániából érkező lány kapta. A vacsora után kis városnézésre indultunk, és
persze  az  első  bevásárlóközpontban  kötöttünk  ki,  ennek  a  fiúk  is  nagyon  örültek.
A másnap reggeli koránkelés nem esett nehezünkre.  Ismét a suli kollégiumában étkeztünk, utána
pedig a komáromi Múzeumba indultunk, ahol először is a komáromi tulipános láda készítéséről
hallhattunk  előadást,  később  pedig  szétnéztünk  a  múzeumban,  majd  végül  egy  kísérő
segítségével a várost tekintettük meg.

A délutáni órákban, a kollégiumban megtanítottak minket papírból csillagot,és "könyvet"
készíteni. Vacsora után ki-ki a saját társaságával városnézésre indult.  Ekkor már nem láttunk
olyan túl sok mindent, mivel az üzletek nagy része legkésőbb este hatkor bezárt.  Áthívtuk a
fiúkat kártyázni. A szobánk teljesen megtelt, mivel a budapestiek és a romániaiak is ott voltak.
Ekkor kezdünk el összebarátkozni és ismerkedni. Csütörtökön reggel már várt minket a busz,
amely kivitte a társaságot a lovas íjászokhoz, akik bemutatót tartottak nekünk, és sok érdekes
dolgot tudhattunk meg tőlük, többek között azt is, hogy mivel és hogyan harcoltak őseink. A
bemutató után magunk is kipróbálhattuk az íj használatát, és a lovagolhattunk is. Nagyon hideg
volt,  és  jólesett  megmelegedni  a  jurtában,  a  tűz  mellett.  A  Dunnatőkési  Vizi  malmot  is
megnéztük.  Ez  ma már  csak műemlék,  de most  is  működőképes.  Itt  a  táj  is  gyönyörű  volt.
Sajnos, nem maradhattunk sokáig, mivel a Zichy-kastélyt is meg kellett néznünk. A buszban már
sokan kidőltek a fáradtságtól.  A kastélyban meséltek nekünk a még ma is  ott  élő grófról, és
annak családjáról, valamint a kastély történetéről is hallhattunk. Miután megmutatták az épület
nyári  szárnyát,  melyet  most  a  gróf  nem használ,  megvendégeltek  bennünket  pogácsával  és
üdítővel. 

A kollégiumban egy kis képfeldolgozás és pihenés után megint a mi szobánkba buliztunk, de
ennek néhány tanár nem túlzottan örült. Mivel ez volt az utolsó éjszaka a kollégiumban sokáig
terveztünk fent maradni, és együtt lenni, de a Budapestiek tanárnője éjfél után valamennyivel
szétzavarta a bandát. 

Reggel fáradtan ébredtünk, sietnünk kellett reggelire, mert utána az iskolában különböző
versenyeket  és  vetélkedőket  szerveztek.  Az  eredményhirdetés  után  megebédeltünk,
összecsomagoltunk,  búcsút  vettünk  vendéglátóinktól  és  nekivágtunk  a  hosszú  útnak.
Sajnáltam, hogy haza kellett jönnünk, nagyon jól éreztem magam ott, és a társaság is nagyon
megtetszett,  szeretek  új  embereket  megismerni  és  barátságokat  kötni!
Boldog vagyok, hogy az iskolánk részt vesz ilyen programokban, így lehetőségünk volt eljutni
Révkomáromba is.

Csábi Szabina, IV – 2
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Véradás

Amikor nagyjából tízévesen megtudtam, hogy 0 Rh + vércsoporttal ajándékozott meg az ég,
eldöntöttem,  hogy  egyszer  vért  fogok  adni.  Lassan  teltek-múltak  az  évek  és  betöltöttem
tizennyolcadik életévemet. Mivel vérszegény voltam, féltem, hogy véradásnál nem felelek majd
meg, de amikor megláttam a november 8-ára kiírt véradási akciót az iskolában, tudtam, hogy
eljött az én időm.                        

Azon a csütörtöki reggelen nagy izgalommal léptem át az iskola kapuját, pedig a véradás
csak 11 órától kezdődött. Dél körül két osztálytársnőmmel karöltve beálltunk a véradók sorába.
Feliratkoztunk,  majd  kaptunk  egy  könyvecskét,  és  két  további  űrlapot,  melyeket  ki  kellett
töltenünk. Diákok, idegenek jöttek-mentek,  nekünk pedig közben vissza kellett mennünk egy
matekórára.  Az  óra  után  újra  csatlakoztunk  a  várakozókhoz.  Szép  lassan  elszállingóztak  az
emberek, és már csak hárman üldögéltünk a folyosón egy kedves nővérrel,  akivel rengeteget
beszélgettünk.  Az ajtó  kinyílt,  a  doktornő kinézett,  majd  megkérdezte,  ki  lesz  a  legbátrabb.
Felálltam és bementem.

Először a bal kezemen a mutatóujjamból vettek pár csepp vért, hogy megnézzék a vas- és
vércukor szintemet,  és  megállapítsák a  vércsoportomat.  Minden rendben volt,  mehettem egy
nővérhez,  aki  megmérte  a  vérnyomásomat  és  elvégzett  pár  egyéb,  általános  vizsgálatot,  és
kérdezett pár dolgot. Mindent rendben talált, kaptam egy nagyon hosszú cetlit, és sorba álltam,
vártam egy szabad ágyra. Nagyon boldog voltam, hiszen egy régi álmom vált valóra. Várakozás
közben egyik ismerősömet  és a  párját  csodáltam. Együtt  adtak vért,  és  közben végig fogták
egymás kezét. Lassan felszabadult egy ágy. Lefeküdtem, elszorították a karom, én pedig ökölbe
szorítottam a kezem, hogy előbukkanjon a vénám, és jött a várva várt kis szúrás, majd a vérem
elkezdett  csordogálni  egy  tasakba.  A  nővérek  nagyon  kedvesek  voltak.  Beszélgettünk,
nevetgéltünk, amíg lefolyt a kellő vérmennyiség. Miután „lecsapolták” a vérem, bekötözték a
karom,  és  feküdnöm  kellet,  majd  lassan  felülhettem.  Pici  üldögélés  után  egy  pillanat  alatt
teljesen  leizzadtam,  szédültem  és  hányingerem  lett.  Visszafeküdtem,  ahogy  véradás  közben
tanácsolták, ha baj lenne. A nővérek és a doktornő körém sereglettek, felemelték a lábam, nedves
törölközővel letörölték az arcom, üdítőt hoztak nekem, és megmérték a vérnyomásomat. Egy
kicsit leesett a véradástól, de ez – mint mondták – teljesen normális ilyenkor. Lassan jobban
lettem és felülhettem. Két  nővérrel  és a  doktornővel  beszélgettem. Nagyon jó volt  a  légkör,
látszott rajtuk, hogy szeretik a munkájukat.

A véradás után szendvicseket és üdítőt kaptunk, véradás előtt pedig egy golyóstollat.
Miután megettük az uzsonnát,  elindultunk a barátnőmmel kifelé.  Elbúcsúztunk, az összes ott
lévő dolgozó pedig egy emberként megköszönte a véradást.

Szerintem a véradás nagyon szép, önzetlen és nemes cselekedet. A légkör is nagyon
fontos véradás közben, hiszen az pecsétet nyom az egészre, hogy hogyan is bánnak az emberrel,
és én biztos vagyok abban, hogy máskor is fogok vért adni, mert egy tasak vérrel 1-3 ember élete
menthető meg. Remélem az élményeim elolvasása után másokat is ösztönzök a véradásra.

Franko Boglárka, IV-4
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(Jegyzet)

A gyermekek nem tudják mi az, hogy tisztelet
A  nők  a  harmincas  években  otthon  sürögtek-forogtak  a  konyhában,  hogy  mindent

megadjanak az uruknak. Nem volt olyan, hogy egy nő dolgozni menjen el. Az viszont főleg nem
volt, hogy egyetemre is járjon. Amikor az ember jobban belegondol az elmondottakba, eszébe
juthat, hogy ez mind a pénz miatt van. A gyerekek miatt! 

Fel kell nevelni egy, esetleg két gyereket, ebben a rohanó, nincstelen világban. Valamikor
még 5-6 gyerek is eléldegélt egy házban úgy, hogy nem volt semmi különösebb problémája.
Elmentek dolgozni,és volt elég pénzük ételre, és a családra is. Most az is nagy dolognak számít,
ha EGY gyerek van egy otthonban. A gyermekvállalás is már súlyos problémákat rejt. Hiszen
hiába tanulnak az emberek-már aki tanul, illetve továbbtanul, ha utána nem kap munkát. De még,
ha kap is, a fizetés nem mindig elég jó ahhoz, hogy egy egész családnak elegendő legyen. Itt az
ember vagy sikeres filmsztár lesz, vagy jól házasodik. 

A mai gyermekek pedig nem tudják mi az, hogy tisztelet. Nem tudják, mert nem tanították
meg nekik. A szülők egész nap dolgoznak a napi betevőért,  a kis lurkók pedig roncsolják az
agysejtjeiket a televízió és a számítógép előtt. Így könnyen irányításuk alá rendelődnek, és ha
valaki  mégis  tanulásra  intené  őket,  már  a  könyv  fogalmától  is  sikítva  menekülnek  azzal  az
indokkal, hogy majd az interneten elolvassa azt, de ez utóbbi természetesen nem valósul meg.
Nem  olvasnak,  nem  művelődnek.  Folyton-folyvást  csak  az  interneten  lógnak,  vagy az
okostelefonjukkal szórakoznak. A szülőket pedig addig sanyargatják, amíg meg nem kapják azt,
amire már kemény "egy hete" vágynak. Amikor pedig megkapják az adott okostelefont vagy
valami modern kütyüt, akkor az már abban a pillanatban  érdektelenné, illetve jelentéktelenné
válik a számukra. Ebből is látszik, hogy a megbecsülés sem tartozik azokhoz a dolgokhoz, amit a
szülő megtaníthatott volna a gyerekeiknek. Na, meg, ha esetleg nem vennék meg azt, amit a
gyerekük szeretne, akkor is csak hiszti lenne, és a szülők inkább ráhagyják a gyerekre. Nem
akarják megnevelni őket, mert könnyebb megoldás az, hogy megadják nekik a pénzért vehető
tárgyakat.  Könnyebb, mert már nincs  energiájuk arra a napi 10,12 vagy még több órás munka
után,  hogy a gyerekükkel foglalkozzanak. Ilyenkor csak pihenni  akarnak,  hogy másnapra fel
tudjanak töltődni egy kis energiával. A szülők nem várnak el semmit, de ha mégis, akkor már az
sem  számít,  mert  annyira  kimerültek,  hogy alig  tudnak  bármire  is  koncentrálni.  Pedig  a
gyermekeknek sem kellene sokat tenniük. Csak kicsit rendet tartani. Elpakolni a ruháikat, amikor
megérkeznek  az  iskolából,  vagy az  óvodából,  nem  pedig  szanaszét  dobálni.  Ebéd  után
elmosogatni, és kikészíteni a szülőknek az ebédet, hogy jó legyen nekik. Csak ennyi kellene
ahhoz,  hogy a  szülők  megérezzék  azt,  hogy nem csak  a  technika  vívmányai  érdeklik  a  kis
lurkókat, hanem ők is. Ennyi kellene ahhoz, hogy egy kis szeretet adjanak át azoknak, akik fél
napokat güriznek azért, hogy nekik mindenük meglegyen. A szomorú már csak az, hogy mégsem
tesznek semmit sem!

Józó Andrea,  IV - 2
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„Lefekszesz, oszt itt lesző!”
avagy katasztrófavédelmi gyakorlat a középiskolában

Az adai Műszaki Iskolában 2012. október 29-én szimulációs katasztrófavédelmi gyakorlatot
tartottak,  amely során az adai tűzoltóság,  a mentőszolgálat,  a Vöröskereszt,  és a közlekedési
rendőrség is kipróbálhatta együttműködési, és mentési technikáit, nem is beszélve a tanárokról, a
diákokról  és  a  többi  iskolai  dolgozóról,  akik  viszont  az  iskola  evakuálási  (kiürítési)  tervét
ismerhették meg és próbálhatták ki. Hogy miért is fontos ez? Hát azért, mert ha esetleg tényleg
tűz ütne ki az épületben, vagy bármi más okból gyorsan ki kell üríteni az iskolát, akkor mindenki
tudni fogja, hol a helye, mit kell tennie. 

A meglepetésszerű akció során 250 diáknak és tanárnak kellett elhagynia az épületet,
hogy a tűzoltók létrán, illetve a lépcsőházon át behatolhassanak, hogy eloltsák az első emeleten
keletkezett  képzetes  tüzet.  Tűzoltók  kimentettek  két  (szimuláns)  sérültet,  az  egyikük
füstmérgezés következtében eszméletét vesztette, a másik pedig nyílt lábszártörést szenvedett a
lépcsőn való menekülés közben, őket a rohamkocsival helyszínre érkező mentősök látták el. Meg
nem erősített források szerint ketten bennégtek. 

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztályának illetékese, Kéki László leszögezte: -
Sikeres volt a gyakorlat, amelynek az volt a célja, hogy éles körülmények között próbáljuk ki a
mentési tervet. 

Az iskola igazgatója, Miklós Nándor pedig elmondta, hogy különösen büszke arra, hogy a
tanárok és  a  diákok a  tervnek megfelelően,  minden különösebb zavar  nélkül  vonultak  ki  az
épületből.

Csuzdi Gábor, II - 2
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Körkérdés
Milyennek találtad az október 29-én bemutatott

katasztrófavédelmi gyakorlatot?

Tóth László  , első osztályos autószerelő:   

- Nagyon  érdekesnek  találtam a  gyakorlatot.  Véleményem szerint  sok  érdekes,  fontos  információt
megtudhattunk. Én magam is önkéntes tűzoltó vagyok Szajánban. Lassan már öt éve önkénteskedem.
Az a probléma, hogy kevesen vagyunk, és azért vagyunk ilyen kevesen, mert az emberek nem tartják
fontosnak,  hogy  ezzel   foglalkozzanak.  Szerintem  viszont  fontos,  mert  nemcsak  jól  érezzük
magunkat gyakorlás közben, hanem hasznos tudást is szerzünk, mellyel akár életeket is menthetünk.

Bezeg Anikó,   másodikos gépésztechnikus  :  

- Nagyszerű  ötletnek  tartom ezt  a  gyakorlatot,  de,  szerintem lassan  hajtották  végre  a  feladatot  a
tűzoltók,  gyorsabban kellett  volna.  Más  jellegű gyakorlatok  is  lehetnének még,  mert  ez  hasznos
mindenkinek.

Bencsik Viktor,    első osztályos CNC- technikus  :  

- Érdekes volt. Megtanultuk, hogy tűz esetén hogyan kell menekülni.

Horvát Gabriella,   másodikos ruhakészítő, szabó  :  

- Jó volt a gyakorlat, bár kevesen tudták, hogy éppen mi történik, miről van szó! Nagyobb fegyelem
kellett volna, mert így igencsak kevesen figyeltek.-mondta Gabriella, é hozzátette, hogy szerinte is
lassú volt a tűzoltók munkája.

Firic Anasztázia,   második osztályos ruhakészítő, szabó  :  

- Régebben Zentán jártam elsősegélyre,  diplomát is  kaptam. Ott  is  hasonló feladatokat  csináltunk,
ezért számomra nem újdonság az ilyen, de máskor is lehetnének ehhez hasonló gyakorlatok.

Mészáros Zita,   elsős építésztechnikus  :   

- Úgy  érzem  iskolánk  tanulói  jó  véleménnyel  vannak  a  gyakorlatról.  Szükségünk  van  efféle
információkra és képzésekre, mert így is fejlődhetünk.

Knežević D  ávid  , negyedikes elektrotechnikus:  

- Szerintem tarthattak volna egy előadást a gyakorlat előtt arról, hogy tűz esetén mi  a teendő. Ettől
függetlenül érdekes volt a gyakorlat.

Mac Dániel:

- Jó, hogy volt ilyen gyakorlat, csak kár, hogy a délutáni váltás kimaradt belőle.
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Tóth Klaudia,   elsős építésztechnikus:  

- Szerintem jó volt. Először nem tudtam, mi történik, de utána megbizonyosodhattam arról, hogy ez
csak bemutató volt.

Mester Réka,   másodikos építésztechnikus:  

- Én örültem neki, mivel öt perccel előbb csöngettek ki, és így kevesebb ideig voltunk bent ábrázoló
órán.

Flaisman Erik,   második osztályos gépésztechnikus  :  

-  Hiányzott a tűz, meg az igazi sérültek.

Gábor Antónia  , elsős építésztechnikus:  

- Lassúak voltak, mint a csigák. De azért zsír volt!

Bözse  :   

- Lehetett volna gyorsabb, a tanároknak meg nem kellett volna ránk hozni a frászt.

Mészáros Zita, I-7 és Dancsó Beáta, I-7
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Egyetemlátogatás
Október 11-én a végzősök a Műszaki Iskola tanárainak vezetésével ellátogattak az újvidéki

egyetemekre, egészen pontosan a FTN-re, azaz a Műszaki Egyetemre és a PMF-re, vagyis a
Természettudományi Egyetemre. Az ottani tanulók és professzorok örömmel fogadták őket, és
bemutatták egyetemeiket. A Műszaki Egyetemen diákjaink kérdéseire egy elektrotechnika szakos
tanuló válaszolt. A bemutató után pedig, körbevezették őket laboratóriumaikban, ahol korszerű
gépeikkel készítik el munkáikat.

A PMF-en  végzőseink  meghallgattak  egy kis  fizika  bemutatót,  amelyen  elmagyarázták,
hogy hogyan készítenek személyreszabott szemüvegeket és kontaktlencséket, valamint szó esett
a magas szintű matematikáról és informatikáról is,  majd  itt  is  szintén körbenézhettek egyes
laboratóriumokban. Az egyetemi látogatások végeztével, tanulóink szusszanhattak egy keveset,
majd pedig elindultak az autókiállításra, amelyen több modern járművet láthattak, mint pl: Audi
A7, BMW 520d, Mazda 6, és még sok mást is.

Poseta fakulteta
U četvrtak, 11. oktobra 2012. godine, završni razredi su posetili novosadske fakultete „FTN

¨C  Fakultet  Tehničkih  Nauka“  i  „PMF ¨C  Prirodno  Matematički  Fakultet“  uz  pomoć
organizacije  profesora  Tehničke  škole.  Tamošnji  studenti  i  profesori  su  ih  rado  dočekali  i
predstavili su svoje fakultete. Na FTN-u učenici naše škole mogli  su čuti  predavanje jednog
studenta  koji  studira  Elektrotehniku  i  koji  je  odgovarao  na  sva  pitanja  zainteresovanih.  Po
završetku  predavanja,  predstavili  su  laboratorije  gde  vrše  razna ispitivanja  savremenim
mašinama.

Prelaskom na PMF, vršnjaci su mogli čuti predavanja o fizici,  gde su ispričali kako prave
optimalne naočare, kontaktna sočiva i predavanja o višoj informatici i matematici. Oni su takođe
pokazali svoje laboratorije. Po završteku poseta ovih fakulteta, đaci su imali malo slobodnog
vremena da predahnu i  krenuli  su na sajam automobila.  Na sajmu su mogli  videti  današnje
moderne automobile kao što su: „Audi A7“, „BMW 520d“, „Mazda 6“ i još mnoge druge.

Vučinić Filip, IV - 3 ;Knežević David, IV - 3
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MSC a nagyvilágban
Sokszor fordul elő velem, hogy megkérdezik: Te melyik iskolába jársz? Én csak „pontos”

akarok lenni és azt felelem: Adára, a Műszaki Iskolába. Akárhányszor így válaszolok, néznek
rám, mint ború az újkapura. Aztán hirtelen megvilágosodni tűnnek, és visszakérdeznek:-A MSC-
be, ugye? Azóta már bárkinek minden ideg nélkül csak lazán azt válaszolom: MSC. 

Bár  iskolánk  már  rég  nem  a  MašinskiŠkolskiCentar  nevet  viseli,  mégis   évtizedeken
keresztül hozzá kapcsolódik ez a mozaikszó. Ám, a világon nem csak a mi iskolánkat hívják
MSC-nek.
Lássuk, mi még azonos nevű!

Vállalatok, társaságok:

Kávézók:

Klubok és központok:

F

Focicsapatok:

Kozma Lajos, II - 3
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European Championship of Modern Dance 2012
Idén a modern táncok európabajnokságát Szerbiában, Magyarkanizsán rendezte meg az IDF

(International DanceFederation) szövetsége. A verseny háromnapos volt, ami annyit jelent, hogy
november  8-án  délelőtt  kezdődött,  és  11-én  este  ért  véget.  Európa  különböző  részeiről,
Oroszországból,  Szerbiából,  Ukrajnából,  Magyaroszrágról,  Olaszországból  (SanMarino),
Horvátországból és Szlovákiából érkeztek résztvevők.

A versenyzőkDance Show, BellyDance, Caribbean, TapDance,Twist, BoogieWoogie, Rock
and  Roll,  Dance  Show,  Fantasy  Show,  FolkDance,  Musical,  FreeShow,  Fantasy  Show,
DiscoDance,  Disco  Freestyle,  Techno,HipHop,  Dance  Pop,  Jazz  Funk,  House,  BreakDance,
Electric táncokban mutathatták meg tudásukat.

A  Műszaki  Iskola  néhány  tanulója,  Mátyás  Marin,  Szalóki  Róbert,  Juhász  Tamás  és
Szekerusity Krisztofer,  az  adai  New Ada Dance  táncklub versenyzője,  és   ők is  indultak  a
bajnokságon különböző kategóriákban.  Az első versenynapon a caribbean és  más különböző
társas táncok versenyeit tartottákmeg.

Eredmények:
Caribbeanbachata kategóriában, felnőtt korosztályban: 

II.helyezett -             Fehér Ádám és Rica Lia ,
I. helyezett - Mátyás Márin és Klucsik Anita.

Junior korosztályban: 
IV. helyezett - Csúri Máté és Papilion Csilla,
III. helyezett - Búcsú Ákos és Almádi Ágnes.
II. helyezett - Szekerusity Krisztofer és Aksin Kristina
I. helyezett - Juhász Tamás és Lakatos Fanni.

Youth korosztályban:
III.helyezett - Pothoricky László-Pesti Alexandra
II. helyezett - BurzaRalf-Nagy A. Krisztina,
I. helyezett - Szőke Gábor-Podmaniczky Dóra

Ezenkívül  junior  korosztályban,  caribbean  merengue,  kubai  salsa  és  puertoricsalsa
kategóriában I. helyezett lett  Juhász Tamás és Lakatos Fanni.

A második napon a dance show kategóriáé volt a főszerep.
Szombaton  az  utcai  táncok  mérettettek  meg.  Ezen  a  napon  elektric  kategóriában  indult

Mátyás  Marin,  Szalóki  Róbert,  Szabó Sándor és  Juhász  Tamás.  HipHop kategóriában indult
Klucsik Anita, Onyecki Nikolett, Szabó Sándor és a NAD táncklub junior csoportja.

Eredmények:
Elekricsolo-adult:

Mátyás Marin- II.hely,
Szabó Sándor- I.hely.

Elekrticsolo - junior:
Juhász Tamás- I.hely

Elektricduo - adult:
Mátyás Marin és Szalóki Róbert- I.hely

Hip Hop solo -adult:
Szabó Sándor- I.hely

Hip Hop duo - adult:
Klucsik Anita és Onyecki Nikolett- III.hely

Hip Hop Group - junior:
New ADA Dance-I.hely

Egy héttel később Magyarországon, Tatán volt az I.F.M.D. Nemzetközi Ranglista Versenye,
ahol a New ADA Dance táncosai ismételten sikereket értek el.
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Ezen sikerek és  eredmények után a New ADA Dance táncosai nem ismernek megállást.
Folyamatosan készülnek, hogy 2012.december.1-én újra uralmuk alá hajtották a színpadot a New
ADA Dance kupán. 

Juhász Tamás, II - 1
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Sport
Hosszabbítás, 79 gól, magyar Eb-bronz!

Drámai csatában koronázta meg kéthetes teljesítményét a magyar női kézilabda-válogatott,
amely Rédei-Soós Viktória, Tomori Zsuzsanna és a hat hetest értékesítő Görbicz Anita révén
hosszabbításban 41-38-ra győzte le a házigazda Szerbiát az Európa-bajnokság bronzmérkőzésén.
A lányok 2004 után nyertek ismét érmet az Eb-n.

Aranylabda: Ronaldo szerint Messi nyer
A kétszeres világbajnok brazil Ronaldo szerint Lionel Messi sorozatban negyedszer is 

elhódítja a profi futball legrangosabb egyéni elismerését, az Aranylabdát.

A Marca  című  spanyol  sportnapilapnak  adott  interjúban  a  36  éves,  korábban  szintén
aranylabdás  támadó  ezt  azzal  indokolta,  hogy  a  Barcelona  argentin  zsenijének  sokkal több
szurkolója van  legfőbb  riválisánál,  a  portugál  Cristiano  Ronaldónál,  igaz,  mindketten
fantasztikus futballisták.
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Túl sok a csapat az F1-ben
Hiába távozik minden bizonnyal a mezőnyből a HRT, Bernie Ecclestone szerint még így is túl

sok csapat van a Formula–1 mezőnyében.A HRT kiválásával 11 tagúra szűkült a konstruktőrök
mezőnye – a madridi központú istálló nincs rajta a 2013-as csapatlistán – ám Ecclestone még ezt
is sokallja. „A tíz csapatnak jobban örülnék. Sosem akartam tizenkettőt. 

Tízet könnyebb kezelni,  a versenyszervezés és a szállítás szempontjából is.  Szóval inkább
lenne  tíz  feltéve,  hogy  nem  a  Ferrarit  veszítjük  el”  –  nyilatkozta  Ecclestone.

Mou: A bajnoki cím szinte lehetetlen
José Mourinho az Espanyol elleni fiaskót követően lemondott arról, hogy a Real Madrid

megvédje bajnoki címét,  de hangsúlyozta:  a klub múltja megköveteli,  hogy minden meccsen
odategyék magukat. Elismerte, még sohasem került ilyen helyzetbe.

A Real Madrid halovány játékkal 2-1-re vezetett a hajráig az Espanyol ellen, a 88. percben 
azonban beütött a krach, és a katalánok egy pontot elvittek a Bernabéu-stadionból.

UEFA BAJNOKOK LIGÁJA 2012/2013

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTOTT CSAPATOK:
Csoportelsők: Paris Saint-Germain (francia), Schalke

(német), Málaga (spanyol), Borussia Dortmund (német),
Juventus (olasz), Bayern München (német), Barcelona

(spanyol), Manchester United (angol)

Csoportmásodikak: FC Porto (portugál), Arsenal (angol), AC
Milan (olasz), Real Madrid (spanyol), SahtarDoneck (ukrán),

Valencia (spanyol), Celtic (skót), Galatasaray (török)
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Horoszkóp
SKORPIÓ (október 24. - november 22.)

Horoszkópja azt mutatja, hogy novemberben szerelmi életének harmóniáját sok kisebb
vita, veszekedés is megzavarhatja, ezért figyeljen arra, hogy ne bántsa meg a párját. Az érzelmi
problémáit  Önnek  kell  megoldani,  ha  nem érzi  jól  magát  a  kapcsolatban  zárja  le,  de  ha  a
munkahelyi  problémák  miatt  feszült,  akkor  beszéljék  meg.  Házasságban,  párkapcsolatban
nehezebb időszakot élhet meg, a családdal vagy a gyermekkel kapcsolatos gondok miatt, de úgy
érzi, hogy közös erővel sikerülni fog megoldást találni.

Ebben a hónapban sok munkája lesz, sőt még a kreatív ötleteire is  számítanak. Főnökei
elismerik szakértelmét,  ami segíti a további karrierjét.  November 16-17-én  példamutatásával
tudja inspirálni a munkatársait, most a tettek nagyobb jelentőséggel bírnak, mint a szavak. Az új
kihívásokkal is sikeresen megbirkózik, és képes lesz a feladatokat elvégezni. Ha jelenleg nincs
állása,  akkor  barátai,  rokonai  segítségével,  a  hónap  második  felében  találhat  olyan  munkát,
amilyenre vágyott.  Az anyagi helyzete nem változik, jelentős bevételre, vagy kiadásra nem kell
számítania. Ajánlatos olyan befektetésekbe tenni a megtakarított pénzét, melyek meghatározott
időre szólnak és jól kamatoznak. Ingatlanügyek intézésére is alkalmas ez a hónap.

NYILAS (november 23. - december 21.)

A szingli  Nyilas  társaságban  vagy  baráti  körben  ismeri  meg  az  új  szerelmi  partnerét.  A
megismerés során kellemes meglepetésben lehet  része,  mivel  partnere mind a külső,  mind a
belső adottságaival elbűvöli. Idővel komolyra is fordulhat a kapcsolat, december végén akár az
összeköltözés is szóba jöhet. Házasságban, partnerkapcsolatban a partnere, nagyon magányosnak
érzi magát, mivel az Ön sok munkája miatt, kevés a közös program, úgy érzi kihűlőben van a
kapcsolatuk. Jól gondolja meg, hogy a sok munka, vagy más program tartja-e távol a partnerétől,
mert  előfordulhat,  hogy  ha  nem  változtat  a  helyzeten,   akkor  a  párja  máshol,  keresi  a
boldogságot.

Ez  a  hónap  kiváló  lehetőséget  biztosít  a  megállapodások,  szerződések  megkötésére,
vállalkozása bővítésére, vagy új termékek bevezetésére. Az üzleti kapcsolataiban a szerencse Ön
mellé áll,  novemberben újabb lehetősége adódik plusz jövedelemre, amit érdemes befektetnie
vagy a vállalkozása fejlesztésére fordítani. Pénzügyekben legyen óvatos, mielőtt pénzét befekteti
alaposan nézze át az ajánlatot, vagy kérje szakember segítségét. Az év vége kedvező időszak a
lakás vagy a ház  felújítására vagy bővítésére.

BAK (december 22. - január 20.)

Novemberben  kevesebb  hangulatingadozásra  és  aktívabb  társasági  életre  számíthat.
Szerelmi  életében  a  november  6-7-e  ígér  lehetőségeket,  bátran  ismerkedjen,  mert  rátalálhat
„álmai”  partnerére.  Remekül  kezeli  magánéleti  kapcsolatait,  de  ügyeljen  rá,  hogy ne  tegyen
olyan ígéreteket, amit nem tud betartani. Házasságban, párkapcsolatban partnere visszahódításán
kell dolgoznia, mivel érzi, hogy eltávolodtak egymástól, és nem szeretné Őt elveszíteni.
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Munkájában újfajta feladatok várják, akkor lehet igazán sikeres, ha a szakmai tudására és
kreativitására  támaszkodik.  November  16-17-én  szellemileg  és  fizikailag  is  aktívabban  áll  a
dolgokhoz, alkalmas időszak a vállalkozásában új projektek elindításához. Novemberben újra
gondolja érdekeit, egyes üzleti kapcsolatait megszakítja, új sorrendet állít fel. A hasonló elveket
valló személyek támogatására és saját erejében vetett hite hatására, sikerül új szakmai célokat
kitűznie, és egészen más úton elindulnia az életben. Anyagi helyzetében jelentős változás nem
várható, de lépésről lépésre haladva gyarapíthatja vagyonát, csökkentheti tartozásait. Novemberi
horoszkópja az ingatlanügyek intézésére kedvező időszakot jelez.

VÍZÖNTŐ (január 21. - február 20.)

A november  3-án  megismert  személlyel  való  találkozás,  a  hirtelen  kialakuló  vonzódás,
felforgatja az életét. Az idő fogja eldönteni, hogy ez egy múló lángolás vagy egy életre szóló
kapcsolat kezdete, egy biztos, az új partner elvarázsolja Önt. Nyitottságának köszönhetően az
értékrendek  különbözősége  ellenére  is  megtapasztalhatja  az  intimitás  meghitt  érzését.
Házasságban,  párkapcsolatban  arra  lesz  szükségük,  hogy  kevésbé  akarják  megváltoztatni  a
másikat, a hibáival együtt szeresse és fogadja el a párját, ez a hússzú boldog házasság egyik titka.

Ebben  a  hónapban  a  szakmai  kérdések  kötik  le  a  figyelmét.  Beosztottjai  irányítása,  az
ellenőrzések arra késztetik, hogy megvizsgálja a helyzetét. Úgy érzi, hogy még  több energiát
kell befektetni az ügyeibe vagy más dolgokban kell keresnie a sikert. Az akarat már kevés az
előrehaladáshoz,  össze  kell  egyeztetni  a  belső  elköteleződését  a  külső  kötelezettségeivel.  A
kollégák  támogatásának  a  hiánya  miatt  sokkal  nagyobb  terheket  cipel,  mint  amit  kellene,
ajánlatos lenne ezen változtatnia. Anyagi helyzete folyamatosan javul, váratlan bevételre, vagy
jutalomra számíthat ebben a hónapban és az év végén is.

HALAK (február 21. - március 20.)

Az  egyedülálló  Halak-szülött  most  új  élményekre,  kapcsolatokra  vágyik,  mindent
megtesz  annak  érdekében,  hogy  megtalálja  azt  a  személyt,  aki  illik  hozzá  és  hasonlóan
romantikus.  Tökéletes  elképzelése  van  az  ideális  társról  és  a  szerelmi  életről,  valamint  a
házasságról.  Novemberben  megtalálhatja  azt  a  személyt,  akire  vágyakozott.  Házasságban,
párkapcsolatban lesznek viták, félreértések, de ez most nem okoz komolyabb problémát, mivel
párja  megértőbb,  mint  máskor.  A közös családi  programok remek kikapcsolódási  lehetőséget
biztosítanak, jó hangulatban, harmóniában telik el ez a hónap.

Munkahelyén több feladat is várja, ez ugyan megterhelő az Ön számára, de sikereket ér el,
amit  főnöke  értékelni  fog,  nemcsak  szóban,  de  anyagiakban  is.  November  közepétől  olyan
támogatást kap, ami segíteni fogja távolabbi céljai elérésében. Karrierje most beindulhat, de csak
később tudja élvezni az előnyeit. Ha nincs állása, ebben a hónapban több lehetőség is adódik,
ezek között megtalálja azt, ami az Ön számára a legmegfelelőbb. Anyagi helyzete változékony,
mivel bevételei  ugyan megérkeznek, de kiadásai és vásárlásai felborítják az egyensúlyt, fogja
vissza a kiadásait.
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KOS (március 21- - április 20.)

A szingli  Kos   baráti  társaságban  megismerkedhet  egy  különleges  személlyel,  aki
elbűvöli. Talán Ő az, akire várt, de ez csak a későbbiekben derülhet ki, ha megismerték egymást.
Az új szerelem boldoggá teszi, élvezni akarja a pillanatot, most nem akar mással foglalkozni.
Házasságban, párkapcsolatban békés, nyugodt időszak köszönt be, harmonikus a kapcsolatuk.
Gyermekével lehetnek gondok, ami anyagi kiadásokat is jelenthet, de ezeket közösen meg tudják
oldani.

Ebben a hónapban a munkahelyén komoly konfliktushelyzet alakul ki a főnökével, sőt még
a munkatársaival is vitába keveredhet. A heves természete most komoly bajba sodorhatja, akár
munkahely változtatásra is kényszerülhet.  Gondolja meg, hogy biztosan akarja-e a változást,
mert ha nem, akkor uralkodnia kellene az indulatain. Munkája közben gyakran támadnak újító
ötletei, higgyen benne, valósítsa meg őket, ha nincs más lehetősége, akár egy új cég alapításával.
A  pénzügyi  helyzete  kedvezően  alakul,  váratlan  bevételekre  is  számíthat,  ha  szakember
segítségével fekteti be a pénzét, jelentős haszonra tehet szert.

BIKA (április 21. - május 20.)

A szingli Bika találkozik egy olyan személlyel akivel remekül szórakozik,  hasonló az
értékrendjük is, de abban már nem biztos, hogy komoly párkapcsolatra is alkalmas. Egyelőre
élvezze az együttléteket, így lesz alkalma a partnerének a személyiségét jobban megismerni és
eldöntheti, hogy akarja-e ezt a kapcsolatot. Házasságban, párkapcsolatban a partnere aktivizálja
magát és mindent megtesz azért, hogy Ön jól érezze magát. Olyan közös programokat szervez,
amivel elbűvöli és meglepi Önt, ne töprengjen  hogy miért, inkább örüljön neki.

Bármi legyen is a munkája ebben a hónapban sikereket ér el, igaz, hogy mindent meg is tesz
ennek érdekében. Szorgalmas, kitartó és a szervező készsége is segíti a feladatok teljesítésében.
November 13-án egy nehéz problémát kell megoldania, ne feledje, az igazság és a kedvesség
kombinációja sokat segíthet. Ha úgy érzi,  új területen szeretné kipróbálni magát,  kedvező az
időszak vállalkozás beindításara is. Pénzügyi befektetéseinél, bármilyen jó lehetőséget ajánlanak,
győződjön  meg  annak  hitelességéről,  kérje  szakember  segítségét,   nehogy  elveszítse  a
megtakarított pénzét.

IKREK (május 21. - június 21.)

A magánéleti kapcsolatai jól alakulnak, alkalmazkodó természete a nehéz helyzetekben is
segít. Horoszkópja azt mutatja, hogy nem ebben a hónapban találja meg az „igazit”, de sokat
flörtöl és remekül érzi magát. Új szerelmi partnere szellemes, megnevetteti és elszórakoztatja,
igaz ennél többre nem is számíthat, de ez most nem zavarja. Meglévő kapcsolatban, adódhatnak
viták,  de  ezek  nem rengetik  meg a  szövetségüket,  hamar  kiengeszteli  a  párja,  ha  valamivel
megbántotta. Ön sem haragtartó, így hamar elfelejti a sérelmét. A közös programok, társasági
összejövetelek, színházi élmények színesítik az életüket.

Munkahelyi változásokra kell számítania, vagy  Ön kezdeményez, vagy a sors alakítja úgy
az eseményeket, hogy nincs más lehetősége. Minden vég egyben egy új kezdetet is jelent, bátran
döntsön egy új munkahely, vagy egy vállalkozás beindítása mellett, kedvező üzleti ajánlatokra,
és társulásokra is lesz lehetősége. Ha jelenleg nincs munkája, akár külföldi tanulási lehetőség,
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vagy munka is adódhat, esetleg egy vegyes vállalat kirendeltségénél tud elhelyezkedni. Bevételei
kedvezően alakulnak ugyan,de a vásárlási kedvét fogja vissza és a költségeit is csökkentse, ha
lehet.

RÁK (június 22. - július 22.)

A magányos Rák mindent megtesz azért, hogy társat találjon, nem szeret egyedül élni,
neki szüksége van a családi háttérre. Több lehetőségük is lesz az ismerkedésre. Az érzelmeket
egy kapcsolatban, nemcsak adni, de elfogadni is tudni kell. A tartós együttélés titka a bizalom.
Házasságban  a hangulatváltozásai okozhatnak problémákat. Előfordulhat, hogy a régi házassága
kiüresedett és felbomlik, úgy érzi, hogy már nem lehet folytatni. Ha pusztán megszokásból kitart
egy kapcsolat mellett, lecsúszhat egy fontos lehetőségről, arról, hogy újraépítse az életét.

Munkájában  kamatoztathatja  kreativitását,  még  a  főnökei  elismerését  is  kivívja
teljesítményével,  sőt  a  karrierjét  is  egyengetik.  Kollégái  közül  sokan  nem  tartják  jónak  az
elképzeléseit, de velük ne törődjön, ők csak irigyek. Amennyiben egyedül vagy vállalkozóként
dolgozik, remekül boldogul ebben a hónapban, mert sok kedvező lehetőséget és támogatót fog
találni,  akik segítik céljai  elérésében. A pénzügyei november hónapban kedvezően alakulnak.
Megtakarításait érdemes szakember segítségével, olyan hosszú távú befektetésekben elhelyezni,
ami kedvező kamatozású.

OROSZLÁN (július 23 - augusztus 23.)

Baráti társaságban az Oroszlán egy hozzá hasonló társsal találkozik. A kérdés csak az,
hogy hogyan tudja elviselni majd a párját hosszú távon, aki hasonlóan ambiciózus, szenvedélyes
ember. Házasságban, párkapcsolatban toleránsabb lesz, mindent megtesz azért, hogy helyreálljon
a  családi  harmónia.  Figyelmességével  a  párját,  olyan  közös  utazásokat  szervez,  amivel
kiengeszteli őt azért, hogy az utóbbi hónapokban kevesebbet időt tudott vele együtt tölteni.

Ha a főnökeivel tárgyal, fontos a taktikai és diplomáciai érzék, de a saját véleményének is
hangot kell  adnia.  Munkahelyén és kollégáival való kapcsolatában egyre nagyobb tekintélyre
tesz szert. November 21-én új lehetőségek adódnak kreatív ötleteinek a megvalósítására, sőt még
támogatókra is talál. Legyen kitartó és türelmes, kemény munka nélkül nem várható eredmény.
Ha nincs munkája, kreatív ötleteinek a megvalósításával vállalkozásba is kezdhet, sikeres lesz.
Anyagi  helyzetében  jelentős  változás  várható.  Ingatlanügyletekből  származó  bevételre  is
számíthat, ajánlatos időnként új  befektetési ajánlatokat választani a bővülő piaci kínálatból.
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SZŰZ (augusztus 24. - szeptember 23.)

A szingli Szűz minden újdonságra nyitott lesz, akár rövid életű kalandokra is kapható,
szórakozni akar és mindent kipróbálni, mozgalmas szerelmi életre vágyik. Minden eseményen
részt vesz, ő lesz a társaság lelke, mindenki kedveli. Házasságban, a párja mindent megtesz azért,
hogy a régi szerelem lángja újra fellobbanjon, szeretné a kapcsolatukat elmélyíteni, ez meglepi
Önt, de nincs ellenére. Sok feladata van a családjával, gyermekeivel kapcsolatban, sőt még az
idős  rokona ápolásáról  is  Önnek kell  gondoskodnia,  de tudják,  hogy mindig számíthatnak a
segítségére.

Horoszkópja  több  munkát  jelez  ebben  a  hónapban,  főnökei  olyan  plusz  feladatok
elvégzésére  kérik  fel,  amire  nem  mondhat  nemet.  Egyetlen  dolog  vigasztalhatja,  hogy  az
elvégzett munka után jelentős anyagi bevételre is számíthat. Munkahelyi vitákba nem ajánlatos
beleszólnia,  mert  a  végén  megbánthat  valakit  a  véleményével.  Váratlan  pénzügyi  forrásra
bukkanhat  novemberben,  ami  jelentősen  megnövelheti  a  bevételeit,  de  legyen  óvatos  és
körültekintő mielőtt döntene, nehogy peres ügy legyen belőle.

MÉRLEG (szeptember 24. - október 23.)

A  Mérleg  elemében  van,  új  hódításokra  vágyik,  izgalmas  kalandokba  keveredik.
Vonzónak érzi magát, és ezt a környezete is visszaigazolja. Új szerelmi partnert keres, akit ebben
a  hónapban  meg  is  talál,  de  hogy lesz-e  ebből  komoly kapcsolat,  az  csak  később derül  ki.
Házasságban,  párkapcsolatban  az  okoz  problémát,  hogy  túl  hevesen  reagál  a  váratlan
eseményekre és ez vitákat generál. A Vénusz saját jegyében jár és segít a párkapcsolatában a
harmóniát  helyreállítani.  Családi  életét  felkavarja  egy olyan esemény is,  ami  a  gyermekével
történik, de rendeződik a probléma.

Munkájában  a  megnyíló  lehetőségekre  figyeljen,  ne  a  jelen  vagy  a  múlt  problémáival
foglalkozzon. Bátran fogjon bele egy új projektbe, hallgasson a megérzéseire, ami segíteni fogja
az  álmai  megvalósításában.  Az üzleti  ügyei  ebben  a  hónapban  lelassulnak,  de  decemberben
sikerül behozni a lemaradást. Pénzügyi helyzetének alakulása nyugtalanítja, mivel úgy érzi, hogy
a  váratlan  kiadások  veszélyeztetik  az  anyagi  biztonságát.  Fordítson  nagyobb  figyelmet  a
pénzügyeire, mert november 6-tól a Merkúr hatására félreértések adódhatnak, vagy késedelmes
fizetések, amelyek jelentős kárt okozhatnak.

Összeállította: Csábi Szabina
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Viccek
A kilencvenéves nagymama válasza az egészségével kapcsolatos kérdésre:

- Jaj, ne is kérdezd, úgy fáj a lábam, hogy nem tudom felemelni a kezem.

***

-Mikor nem néz bele egy nő a tükörbe?

- Amikor kifelé tolat egy parkolóból.

***

Tanár a szülőnek:

Nézze anyuka, nálunk nincs zseniképzés, a gyereknek a többiekhez kell butulnia!

***

- Hol voltál egész éjszaka?- ripakodik az apa a tini lányára.

- Tudod, a barátom meghívott vacsorázni, aztán megreggeliztünk.

***

Több férfi hagyná ott a családját, ha tudná, hogyan kell összecsomagolni.

***

A hazugságok mindig kiderülnek, de beválnak.

***

- Miért van kupola a parlament tetején?
- Hol láttatok cirkuszt lapos tetővel?!

***

Diák: - Tanár úr, kijavította a dolgozatokat?

Tanár: - Vannak nekem más diákjaim is.

Tanár: - Megcsináltad a házidat?

Diák:- Vannak nekem más tanáraim is.

Összeállította: Oláh Dániel, II - 5
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