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K E D V E S O LVA S Ó I N K !
Lassan-lassan elérkezik az év vége.
Bizonyára megfigyeltétek, hogy december elejétől határozott javulást érzékelhetünk magunkon és embertársainkon. Talán az adventi hangulatnak
köszönhető, de ilyenkor általában kedvesebbek, figyelmesebbek, segítőkészebbek vagyunk egymás iránt. Hamarabb észrevesszük a lehajtott fejeket,
barátságosabban válaszolunk a kérdésekre, többet mosolygunk.
Biztosan a környezet is számít. Mindenütt gyertyák, ünnepi fények és
díszek figyelmeztetnek arra, hogy hamarosan eljön a karácsony.
Jó volna, ha ezt az emelkedett hangulatot szívünkben-lelkünkben meg
tudnánk őrizni egész éven át. Ha jövőre még jobb emberekké válhatnánk.
Így nyeri el igazi tartalmát a szeretet ünnepe.
Szép karácsonyt, és eredményes új évet kívánunk Mindnyájatoknak!
a FÁMA szerkesztősége

KARÁCSONY ÜNNEPÉN…
A karácsony egy nagyon népszerű ünnep, amivel sok hagyomány jár
együtt. De ezekről a hagyományokról a mai társadalom is így gondolkodik
vagy igyekeznek újakat bevezetni?
Utazások karácsonykor:
Egyre több olyan esetről lehet hallani, hogy az emberek elutaznak karácsonykor melegebb éghajlatra és pálmafák között ünneplik a karácsonyt,
mások pedig hotelekben és szállodákban várják a Jézuskát.
Öko-karácsony:
Íme néhány tipp, amivel zöldebbé teheted a karácsonyt:
Sok helyen újrahasznosított papírból készült fa áll a szoba közepén, de
ha mindenképp igazi fát szeretnétek, akkor ott a cserepes fenyő, amit majd
később elültethettek. Díszek újrahasznosított papírból vagy akár só-liszt-víz
keverékéből is készülhetnek.
Ünnepi vacsora:
Sok háziasszonyt megijeszt az egész napos sütés-főzés, ezért inkább
megrendelik a vacsorát egy biztos helyről, ezzel is csökkentve az ünnepek
előtti stresszt. Mi lesz így a házias ízekkel? - kérdezem én.
Minden családban másképp ünneplik a karácsonyt, valaki modernebben, mások pedig ragaszkodnak a hagyományokhoz, de mindenki arra
törekszik, hogy együtt felejthetetlenné tegyék az ünnepet.
Regényi Eszter 10.B
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O K T Ó B E R – A F O R R A DA L O M
ÉS SZABADSÁGHARCRA
EMLÉKEZTÜNK
Október 20-án tartottuk iskolánkban az 1956-os forradalom és szabadságharcról való megemlékezést a 12.A osztály segítségével, Nagy-Takács Aliz és Végh Boglárka tanárnők felkészítésével.
Rendhagyó előadást láthattunk. A tanulók osztályonként tekinthették meg az aulából kiinduló, és több teremben zajló műsort. Mindegyik terem a forradalom egy-egy helyszínét jelenítette meg. A megemlékezés kezdetén a forradalom
előzményeit ismerhettük meg. Ezután a Bem térre vonultunk, majd az Országház elé érkeztünk. Innen a Dózsa György
úti Sztálin szobor ledöntésének helyszínére mentünk, illetve a Magyar Rádió előtt történt eseményekre fókuszáltunk.
Legvégül megismerhettünk a forradalom és szabadságharc megtorlásának történetét, és az események utóéletét.
Plakátokkal, korabeli felvételekkel, prezentációkkal tették érdekessé a diákok a megemlékezést, amely – a visszajelzések alapján – jól sikerült.
Szabó Zsófia 12.A

N OV E M B E R – L I B Á K É S
LÁMPÁSOK
November 9-én Márton-napot tartottunk.

Hagyományosan novemberben látjuk vendégül a jereváni óvodásokat az iskola előtt tartott Márton-napon.
Az idei évben a Kk. 13.D osztály segítségével (Bakos Kamilla, Kovács Alex, Ámon Alexandra) tettük ezt meg, és
biztosítottuk ezzel a lámpás felvonulás végállomását. Az iskola előtt
terített asztalok várták a vendégeket, az átfázott szülők és gyerekek
kaptak forró italt, és megörökíthették magukat egy fényképen a libás
dekorációnál.
A rendezvény nagyon sikeres volt, reméljük, jövőre is számíthatunk az óvodások látogatására.
Ámon Alexandra Kk.13.D
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K A R Á C S O N Y R A H A N G O LVA –
FÁY KARÁCSONYFÁI A MÁRIASZOBORNÁL
2018-ban is megjelent az iskola a soproni adventi vásár színpadán.
Többéves hagyománnyal szakítva a diákok idén elsőként egy
színdarabot adtak elő. A fáys tanulók Gönye Réka tanárnő vezetésével Szakonyi Károly Mindenki siet haza című rövid darabját vitték színre. A főbb szerepekben Giczi Balázs, Honyák
Viktor, Tarjáni Veronika és Gergelyffy Dominik volt
látható. A darab a karácsony igazi lényegét kereste, amit a történet
szereplői nem vettek észre. A szerző arra világított rá benne, hogy
a fontos
pillanatok mellett gyakran elmegyünk, mert a hétköznapi történések miatt nem vesszük észre őket. A diákok előadásának
kezdetén Keszeg Attila tanár úr tangóharmonikán adott
elő egy dalt.
Ezután Horváth Noémi Rebeka a saját versét adta
elő. A műsor zárásaként Szabóné Molnár Andrea tanárnő és Sipos Ferenc tanár úr vezetésével a 10.B és a
10.K osztály táncprodukcióját láthatták a nézők.
Egy szép fél órát tölthettünk együtt, közösen tanárok és tanítványok az adventi vásár fényeinél.
Krisztin Rebeka 10.B

DECEMBER – MEGÉRKEZETT A
MIKULÁS A FÁYBA!
Visszatérő hagyomány, hogy a Piros Ruhás
december elején meglátogatja iskolánkat.
2018. december 6-án Mikulás-műsort rendezett a Fáy 10.A
osztálya.
Szigeti Enikő tanárnő segítségével két tanuló, Bella Anett és Laskó-Smuk Zsófi a manók szerepében,
Egresits Sándor tanár úr pedig a Mikulás szerepében készültek előadással az iskolai dolgozók kisgyermekeinek. Miután
mindenki megkapta az ajándékát, a Mikulás mesét olvasott, utána pedig közösen énekeltek a gyerekekkel. Aki bátrabb volt, még
egy-egy kis verset is mondott a Mikulásnak akadt, aki ügyesen
számolt a kedvéért. A gyerekek és a szülők is nagyra értékelték
az előadást. A műsor után a gyerekeknek lehetőségük volt színezni, gyurmázni, ugrálni. Az osztály tanulói közül néhányan sütit
is hoztak, amit a gyerekek és a szülők is megkóstoltak. Kora este
minden kisgyerek élményekkel tele indult haza.
Reméljük, megfogadják a Mikulás intelmeit, és mindenki jó
gyerek lesz jövőre!
Laskó-Smuk Zsófi, Szabó Flóra 10.A
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SZAKMAI NAP
Évről évre megrendezzük iskolánkban a szakmai napot. Korábban ez főként szakmai
előadásokat jelentett, az idei tanévben azonban sok-sok játékos program várta az érdeklődőket a Fáyban.
November 21-én zajlott a Szakmák délelőttje. Tanítás nélküli munkanapról volt szó, tehát mindenki felszabadultabb
volt az átlagosnál.
A különböző játékos feladatok szervezése nemcsak a fáysok, hanem az ide látogató nyolcadikosok számára is
érdekesnek bizonyult. Az 1-es teremben megfigyelhették a gépírás alapjait, Szabóné Putz Alexandra tanárnő
pedig rendelkezésére állt mindazoknak, akik ki is akarták próbálni a gépírást. A szemben lévő teremben Logo Quiz
keretein belül mérhették fel tudásukat a gyerekek. Egresits Sándor tanár úr vezetésével GPS kincskereső túrán
vehettek részt a Fáy leendő tanulói. Szabadulószoba is működött az iskolában: a 4-es és a 41-es terem falai közül
szabadulhattak ki a diákok, ha elég ügyesek voltak. Kádárné Rácz Andrea tanárnő vaktérképes teszttel várta
a leendő logisztikusokat, Lobenwein Harald tanár úrnál pedig a KRESZ-tudásunkat tesztelhettük. A földszinten
bankjegyvizsgálat zajlott, megállapíthatták a diákok, hogy igazi vagy hamis a pénz, amit éppen megfigyelnek. A tornateremben sportversenyeket rendeztek, a táncteremben pedig a báli nyitótánc próbáját láthatták az érdeklődők. Tanáraink sokféle bemutató órát tartottak
ezen a napon. A könyvtárban bölcsész kvíz zajlott.
A nap fénypontjai a zöld színű, fehér FÁY feliratos lufik voltak, amiket még napokkal később is
megtaláltunk itt-ott az iskolában.
Élményekben gazdag nap volt november 21-e,
ami okán a nyolcadikosok is páratlan lehetőségként
gondolhatnak iskolánkra. Bizonyára sokan meg is
teszik, hiszen 120 általános iskolás látogatott el
hozzánk ezen a napon.
Fülep Kata, Hajtó Csilla 9.A
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A 4 6 - O S T E R E M M O S TA N T Ó L
S M A R T- T E R E M
AZ idei tanévtől a 46-os terem teljesen megújult. 20 tablet segítségével válhat még hatékonyabbá az iskolai munka. Tanárainkat kérdeztük, hogy mi a véleményük az új tanítási
eszközökről és azok használatáról.
Szabóné Putz Alexandra tanárnőnek
eddig nincsenek negatív tapasztalatai. Úgy
véli, mivel manapság már majdnem mindenre
van applikáció, az órák tananyaga számtalan
módon kiegészíthető és fejleszthető a letölthető programokkal. A tabletek nagyszerűek, és a
tanulók számára kedvező alternatívát kínálnak
a tanuláshoz.
Hajnal Eszter tanárnő is hasznosnak látja
az új lehetőséget. Szerinte a diákok életébe a
tabletek használata újdonságot nem hoz, inkább
otthonosnak érzik az iskolában való tanulást,
mivel ezek az eszközök az okostelefonokhoz
hasonlóan működnek. Színesítik az oktatást, gyorsabban eltelik egy tanóra a gyerekek számára, akik játszva tanulhatnak.
Egyetlen negatívumot emelt ki a tanárnő: sajnos csak kis csoportokban lehet a teremben tartózkodni a tabletek
biztonságának megőrzése érdekében.
Kládlerné Kertész Katalin tanárnő a Quizlet nevű programot emelte ki, amit már ki is próbált a felsőbb évfolyamokon. Úgy látta, hogy ezt az oktatási formát a gyerekek nagyon élvezték. Szerinte a tabletek használata abban
hozott újdonságot, hogy így az oktatás a diákok korosztályához szabottan történik.
Reméljük, minél több tanórát tölthetünk mi is ebben a teremben!
Pusztai Dóra, Simon Sára 9.K

TEREMDÍSZÍTŐ VERSENY
Iskolánk hagyománya, hogy minden évben meghirdeti a diákönkormányzat a teremdíszítő versenyt.
Idén a retro került a középpontba - így kapcsolódva az András-naphoz. Az osztályok egy-egy 2000 előtti zenét
választva rendezték be termeiket. Nagyon ötletes díszítéseket láthattunk.
A zsűri november 5-én hirdetett eredményt. Az első helyen a Kk. 13.D osztály, vagyis a „Süni csoport” végzett
(osztályfőnök: Tóth Lajos tanár úr), a második helyen a 10.B (osztályfőnök Kládlerné Kertész Katalin
tanárnő), a harmadik helyen pedig a 10.K (osztályfőnök Keszeg
Attila tanár úr). Gratulálunk nekik!
Dömötöri Réka 13.C
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C I P Ő S D O B O Z A KC I Ó A F Á Y BA N
Az idei évben iskolánk is részt vett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett cipősdoboz akcióban.
E rendezvény fő célja az örömszerzés, és hogy bebizonyítsuk, nemcsak kapni, de adni is jó. A becsomagolt
cipősdobozba tehettünk könyvet, játékot, csokoládét - mindent, aminek mi is örülnénk, végül rá kellett írni, milyen korú
és milyen nemű legyen a megajándékozott személy. A szalaggal átkötött ajándékokat körülbelül egy hónapig lehetett
átadni Keszeg Attila tanár úrnak. A dobozok - több, mint
száz darab - a klubszobában gyülekeztek, és várták, hogy
elszállítsák őket. A szállításra december 7-én, pénteken
került sor.
Köszönjük a lehetőséget a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, és Keszeg Attila tanár úrnak a szervezést! Reméljük, sok gyereknek tettük így szebbé a karácsonyt!
Dömötöri Réka 13.C

ANDRÁS-NAP
Iskolánk idén is megrendezte éves diáknapját, az András-napot.
A rendezvény megszervezését a Diákönkormányzatnak (DÖK) köszönhettük. Az előkészületek Keszeg Attila tanár úr vezetésével
zajlottak, a munkát a DÖK-ös diákok segítették. A szervezés heteket vett
igénybe a feladatok kitalálásától a megvalósításig. Idén szokatlan és új
ötletek merültek fel, ezek közé tartozott például, hogy az osztályoknak
módjuk volt a táncolás helyett videó készítésére is. Ezzel a lehetőséggel
meglepően sok osztály élt.
Összeült a Diákparlament, ahol Módlyné Erdélyi Anita igazgatóhelyettes asszony válaszolt a feltett kérdésekre, és ahol megvitattuk a
felvetett problémákat.
A hagyományos szellemi és fizikai összecsapások az idei tanévben
sem maradhattak el. Volt műveltségi vetélkedő, kötélhúzás, osztályok
közötti honfoglaló verseny, továbbá a diákok által kiválasztott három csapatverseny.
Szoros küzdelemben a 3. helyezett a 10.B lett (osztályfőnök:
Kládlerné Kertész Katalin tanárnő), a 2. helyen a Kk. 13.D
osztály végzett (osztályfőnök: Tóth Lajos tanár úr), az András-nap
győztesei pedig a 12.E-sek (osztályfőnök: Horváthné Pintér Mária tanárnő).
A nap záróeseménye a tanár-diák kosármeccs volt, amelyet végül a
tanárok csapata nyert meg.
Összességében a diáknap rendben, jó hangulatban zajlott. Ezúton is szeretnénk megköszönni a diákok együttműködését és a szervezők áldozatos munkáját!
Csiszár Dóra 13.C
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„ H A A Z L E H E T E K , A K I VA G YO K ”
Az Anne Frank Ház legújabb utazó kiállítása a holokauszthoz vezető történelmi események bemutatása mellett
a napjaink társadalmában előforduló figyelmeztető jelenségekre is nagy hangsúlyt fektet. A kiállítás anyaga Vódli
Zsolt tanár úr munkájának köszönhetően került Sopronba.

A KORTÁRS VEZETŐK KÉPZÉSE
A Fáyban december 3-tól január 14-ig látogatható kiállításra kortárs vezetők jelentkezését várták tanáraink.
Összesen 23-an jelentkeztünk
tárlatvezetőnek. A felkészítést két,
Hollandiából érkező fiatal magyar
történész, Fanni és Iván tartotta
november végén. A program során
megismerhettük Anne Frank életét
és ezzel egyidejűleg betekintést
nyerhettünk a nácik által üldözött
zsidók életébe is. Fanni és Iván
rengeteg képanyagot hozott, és
mindenhez színes magyarázatot
kaptunk.
A felkészítés első napján a kortárs résszel foglalkoztunk, hiszen
napjainkban is előfordul a diszkrimináció és az előítélet. Ezek a fogalmak nagyon erősen kapcsolódnak
Anne Frank és családja, valamint a
zsidóság életéhez is. Másnap a történelmi részeket beszéltük át. A harmadik napon a végső simításokat
végeztük a kiállítás tökéletessége
érdekében.
A tárlatra előzetes bejelentkezés alapján várjuk Sopron és
környéke iskoláinak tanulóit, de
természetesen a fáys diákokat is!
Horváth Ervin
Payrits Márton
9.A
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ANNE FRANK-KIÁLLÍTÁS A
FÁYBAN
MEGNYITÓ
December harmadik napján nyílt meg az amszterdami Anne Frank Ház „Ha az
lehetek, aki vagyok” című
kiállítása iskolánkban.
Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott
Siposné Rétfalvi Edina igazgatónő és Králik
Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója.
Dr. Farkas Ciprián,
Sopron Megyei Jogú Város
fejlesztési tanácsnoka nyitotta meg a kiállítást.
Az ünnepélyes megnyitón a Horváth József
Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeinek könnyed hegedűduóit hallgathatták meg a résztvevők. A meghívottak között Léderer Gertrúd, a holokauszt egyik soproni túlélője
is helyet foglalt. A sokak által csak Gerti néninek becézett idős hölgy az előadás után mosolyogva adott interjút újságunknak, végig saját szemszögéből mesélve el az akkoriban benne dúló érzéseket, és külön felhívta a figyelmet az
„EMBER”, mint fogalom jelentőségére is. „A holokausztnak
sok arca van, sok nézet összecsapása, amibe így a jelenből
visszanézve csak belenyugodni lehet” – fogalmazott Gerti
néni. Néhol kissé elkalandozva a múlt hullámai között, többek között arra is kitért, hogy ő személy szerint a holokausztot azon bibliai eseményekre vezeti vissza, ahol Isten büntetést ró az emberekre, amiből csak a hit vezetheti ki őket.
A beszélgetés alatt többek között Anne Frank alakját, az oly
távolinak hitt lány történetét is – mondhatni - karnyújtásnyira
hozta. Kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a megnyitót
üdítőnek találta, és megígérte, hogy mindenképpen ellátogat még egy kortárs vezetésre, ha lesz rá lehetősége.
A megnyitó utáni rövidített tárlatvezetésen diák vezetők
kalauzolták a meghívottakat, ízelítőt adva a kiállításból.
Mindenkit, tanárokat-diákokat egyaránt csak bátorítani
tudok, hogy ha idejük engedi, ismerjék meg a történelem
ezen szeletét Anne, egy megélő szemszögéből is!
Horváth Noémi Rebeka
11.K
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I D E G E N N Y E LV I S I K E R
November 16-án rendezték meg a Szent Orsolya Gimnáziumban a „Bábeli zűrzavar” elnevezésű angol és német
nyelvi versenyt.
Iskolánkból a 11. K-ból Mosonyi Dániel és Takó István indultak az angolversenyen, mi pedig a németen.
A mi csapatunk három főből állt, amelynek tagjai Hauptkorn Rebeka, Farkas Bálint és Fülep Nikolett.
Előzetesen azt a feladatot kaptuk, hogy gyűjtsünk öt igazán meglepő tényt szomszédos országunkról, Ausztriáról. A
prezentációnkat hamar elő tudtuk adni. A tényeket egy rövid történetbe szőttük bele, az előadásunkkal 2. helyezést
értünk el. A 11.K-sok a 3. helyen végeztek. Felkészítő tanáraink: Hajnal Eszter és Grala-Mezei Malgorzata
tanárnők.
Örülünk, hogy részt vehettünk a versenyen, nagyon tanulságos volt.
Fülep Nikolett 9.K

SZAKMAI VERSENYEK
ZSEBPÉNZÜGYES VETÉLKEDŐ
Iskolánkból több tanuló is részt vett a Studium Generale által szervezett pénzügyi, gazdasági alapismereteket igénylő versenyen. Októberben és novemberben zajlott a megmérettetés. A második fordulóba kilencen, a harmadikba már
csak hárman jutottak: Fábiánkovits Kitti, Horváth Noémi Rebeka és Kiss Viktória, mindnyájan a
11.K tanulói. Egy esettanulmányt kellett készíteniük videós prezentáció formájában, amit nagyon szépen megoldottak.
Jutalmuk egy nagy értékű ajándékcsomag volt. Felkészítő tanáruk Borosné Grubits Anett tanárnő. Gratulálunk!

FÁYS SZAKMAI SIKER PÁPÁN!
A pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma fennállásának 80. évfordulója alkalmából rendezett
szakmai versenyen iskolánk is képviseltette magát. A 11.A
osztályból a Németh Dániel, Németh Norbert,
Szabó Laura és Varga Zsanett részvételével
összeállt csapat az 5. helyet szerezte meg a régiós versenyen. Felkészítő tanáruk Novák Attila tanár úr! Gratulálunk!

STAT WARS
A 11.K osztály négy tanulója, Fábiánkovits Kitti, Kiss Viktória, Takó István és Tauber Tas
képviselték iskolánkat a középiskolások országos statisztikai versenyén Budapesten. A
következő sorokban a velük készült interjút olvashatjátok.
Honnan jött az ötlet, hogy nevezzetek?
Hrubyné Pál Tímea tanárnő ötlete volt, hogy az osztály tagjaiból alakítsunk egy csoportot, mi négyen
pedig örömmel elfogadtuk a kihívást.
Milyen feladatokból állt a verseny?
Kettő forduló volt, az elsőben leginkább logikai és statisztikai feladatok voltak, például egy forrás alapján
kellett különböző számításokat elvégeznünk, illetve egy videót is kellett készítettünk a Visegrádi Négyek kulturális
összehasonlításáról. A második forduló már Budapesten volt, a Központi Statisztikai Hivatal épületében. Itt sokkal
izgalmasabb feladatok vártak ránk, például volt célba dobás, célba lövés, néptánc, nyaralástervezés… Délben ebédet
is kaptunk, illetve különböző érdekes információkat tudtunk meg a KSH épületéről és működéséről.
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Milyen eredményeket értetek el a versenyen?
150 csapat közül értük el a hetedik helyezést. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást Hrubyné Pál Tímea és Hajnal
Eszter tanárnőknek, akik felkészítettek és elkísértek minket a versenyre.
Gratulálunk Nektek, és további sikereket kívánunk!
Csóka Orsolya 11.K

SPORTHÍREK
FÁY FOCIKUPA

Az idei tanévben is otthont adtunk a 7. és 8. osztályosok
számára rendezett focikupának. Hat iskola képviseltette
magát: az ágfalvi iskola, a Deák, a Fenyő téri iskola, a Gárdonyi, a Lackner és a Petőfi. Szoros küzdelemben a Deák
téri iskola csapata bronzérmet szerzett, az ezüstérmesek
a gárdonyisok lettek, a focikupát pedig a Lackner diákjai
nyerték.

LÁNY LABDARÚGÁS
Október 9-én zajlott az alapfokú lány labdarúgó-bajnokság Sopronban. A fáys csapat 2. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Bognár Dorina, Keresztes Anna, Oláh
Lili, Rettich Nikolett, Simon Evelin, Szommer
Cintia, Tóth Loretta.

SAKK
Takó István (11.K) a városi sakkversenyen 5. helyezést ért el.

FUTSAL
A Diákolimpián városi 1. helyen végzett a fáys csapat, és ezzel kivívta a megyei döntőn való részvételt. A csapat
tagjai: Bata Márk, Holzmann Patrik, Kiss Péter, Kocsis Ármin, Majnovics Martin, Purt Patrik,
Vörös Barnabás.

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KUPA
December 6-án rendezték a VasVillában a bajnokságot. A hat centrumos iskola közül öt fogadta el a meghívást, így
a kupán a Fáyn kívül a Porpáczy, a Handler, az SVK és a házigazda csapat vett részt. Reggel 9 órakor kezdődtek a
meccsek. Nagy volt a tét, mert az első két csapat juthatott csak tovább a januárban megrendezendő megyei fordulóra.
Sok gól született, élveztük a meccseket. A mérkőzéseknek kora délután lett vége. Komoly küzdelemben csapatunk a
Porpáczy mögött lemaradva a 2. helyen végzett, így kijutottunk a megyei döntőre. A csapattagok: Balogh Ádám,
Fazekas Martin, Fekete Dániel, Holweg Botond, Holweg Kristóf, Horváth Bence, Kurutz
Péter, Maksai Szabolcs, Sebestyén Kristóf, Varga Miklós. Felkészítő tanárok: Finta Zoltán, Németh Norbert.
Sebestyén Kristóf 9.A
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F E L E L Ő S Á L L AT TA R T Á S
Bizonyára közületek is sokan tartanak otthon állatokat. De vajon megfelelő módon gondozzák őket?
Magyarországon napjainkban a legtöbb háztartásban
már otthonra lel egy-egy kis jószág, aki egyéniségével
minden nap megörvendezteti gazdáit. A mai világban
szinte már a legegzotikusabb állatokat is tarthatjuk otthonunkban anélkül, hogy bárki megvetően nézne ránk. A
merészebbek tarthatnak otthon sárga királypitont, gyíkot,
kaméleont, sünit, a kevésbé bátrak pedig kutyát, macskát, aranyhalat...

Mindegy, milyen háziállatunk van, az első és legfontosabb, hogy mindig biztosítsuk számára a megfelelő életkörülményeket, különlegesebb állat esetében pedig odafigyeljünk speciális igényeire is! Ha mindent szeretnénk megtenni
kisállataink egészségéért, fontos a rendszeres orvosi vizsgálat illetve az esetleges kezelések biztosítása számukra.
Nem mellőzhető a tápanyagban gazdag étrend és a megfelelő napi folyadékbevitel sem.
Csakúgy, mint mi, emberek, az állatok is ki vannak téve
a külső környezeti hatásoknak, így mindenképp figyelnünk
kell az időjárásra, és az évszaknak megfelelően gondoskodnunk kell kisállataink biztonságáról. Télen a fagyhalál és a
kihűlés, nyáron pedig a hőguta és a túlzott napsugárzás veszélyeztetheti őket, így fontos, hogy mindig legyen egy hely,
ahova be tudnak húzódni az időjárás viszontagságai elől. A
felelősségteljes gazdát nemcsak a körülmények jellemzik,
de az állatra szánt ideje is, így ha csak kevés szabadidőnk
van, semmiképp se válasszunk időigényes állatot!

Nyakunkon a tél, figyeljetek oda Ti is kis kedvenceitekre, ha pedig még nincs állat otthon, fogadjatok
örökbe egyet, és legyen Velük teljes az ünnep!
„Az állatok szeretete az egyetlen szeretet, amelyben az ember sohasem csalódik” – írta Krasznahorkai
László. Higgyetek neki!
Horváth Bettina
12.E
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ZENE, ZENE, ZENE
A zene szerelmeseinek az alábbiakat ajánlom. Jó szórakozást hozzá!
Magyar válogatás
Missh-Burai: Csak egyszer mondom el
Dér Heni: Meghalok
Follow The Flow - Nem tudja senki
Herceg-Opitz Barbi-Missh: La La La
BSW: Éld át!
AWS: Viszlát nyár
Külföldi válogatás
Clean Bandit-Demi Lovato: Solo
Ariana Grande: God is a woman
David Guetta-Anne Marie: Don't Leave Me Alone
Bebe Rexha: I’m A Mess
The Chainsmokers: Side Effects
Dj Khaled: No Brainer
Olaj Vivien Virág 9.A

KARÁCSONYI FILMEK
Amikor szóba kerül a „karácsonyi film”, legtöbbünknek a klasszikusok jutnak eszébe.
Írásomban olyan filmeket gyűjtöttem össze, amelyeket talán kevesebb alkalommal ad a
televízió, mégis érdemes megnézni őket.
Karácsonyi ének
Dickens kisregényéből rengeteg feldolgozás született. Itt azonban Robert Zemeckis animációs filmjét említeném meg. Rendkívül tanulságos,
remek filmről beszélhetünk. A film egy zsugori, emberkerülő személyről
szól, akit a múlt és a jövő karácsonyának szellemei emlékeztetnek a karácsony lényegére, és megmentik lelkét, mielőtt végleg elkárhozna.
Szellemes karácsony
Ebben a változatban Bill Murray egy szőrösszívű televíziós elnököt játszik. Gyűlöli a karácsonyt, és az ünnepi műsor összeállításánál is csak
a nézettségmaximalizálás érdekli. Ám a szellemvilág ismét közbeszól…
A Fekete Vipera karácsonyi éneke
Fekete Vipera szerény, kedves, jóravaló ember. Ám egy nap felkeresik
elődei és utódai szellemei, akik a már ismert időutazásos önismereti tréninget alkalmazva megátalkodott, cinikus emberré változtatják. A film nem
hosszú, csupán egy háromnegyed órás kisfilmről beszélünk.
Jó szórakozást kívánok mindenkinek a karácsonyi filmekhez!
Fazekas Martin
10.B
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