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Az új tanulók
Szeptember elsején megkezdődött az új tanév. Új hely, új klíma, új osztálytársak, új tanárok.
Iskolánkban két szakgimnáziumi osztály indult egészségügyi, és egy szakközépiskolai
szociális szakiránnyal.
Megkérdeztük intézményünk első osztályosait arról, miért választották az egészségügyi
pályát. Lássunk egy csokrot a válaszokból:
„..jó érzés másokon segíteni. Különösen sok az idős ember, akik nagyon rászorulnak a
segítségre. Gyakran gondolok arra: velem is megeshet, hogy hasonló sorsra jutok, s akkor
nekem is jólesne, ha emberségesen bánnának velem.”
„Igaz, hogy nagyon sokat kell tanulni, de ha valaki megérti a magyarázatot, meg érdekli is a
dolog, akkor boldogul. Egyelőre vannak olyan tantárgyak, amelyek kínainak hatnak
számomra, pl. a latin és az anatómia, másokból meg egész jó vagyok.”
„Általános iskolás koromban még nem tudtam, mi is szeretnék lenni felnőttként.
Pályaválasztáskor döntöttem az egészségügyi szakközépiskola mellett. Akkor még elsődleges
szempont volt, hogy az érettségivel kapok egy szakmát is.”
„Meghatározó volt számomra a 14 évesen átélt mandulaműtétem, az azzal járó komplikációk
és a segítségnyújtás, amit a kórházban tapasztaltam.”
„Koraszülöttként, 600 grammal születtem. A kórházi kezelések, majd a segítségnyújtás
mentette meg az életemet, a jövőben én is szeretnék koraszülöttekkel foglalkozni.”
„Az anyukám is az egészségügyben dolgozik.”
„Orvosokra, ápolókra, gyógytornászokra mindig szükség lesz.”
„Szeretnék másokon segíteni.”
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Gólyaavató
A középiskolás korosztály küszöbeseményeinek, beavatási (gólyabál) és eltávolítási (ballagás,
bolondballagás) rítusai hozzátartoznak a diákélethez.
Az avatások szervezője és lebonyolítója a mindenkori diákönkormányzat, elsősorban a 11.
évfolyam. Feladatuk nem feltétlenül korlátozódik a gólyatábor és a gólyaavató időtartamára,
hisz a spontán, bemelegítő „akciók” már az avatás elkezdődnek. Előző tanévben nagy sikert
aratott a pizsomaparti az iskolában, ezen felbuzdulva a 9. évfolyamnak emotikonoknak kellett
beöltözni a tanítási órákon. Rendkívül leleményes jelmezeket láttunk, az összes osztály
teljesítette a feladatot.
A gólyabál délután került megrendezésre, a bál során a gólyák először a kijelölt feladatokat
oldották meg. Ebben a tanévben a 9. osztályoknak a húzott földrész kultúráját kellett
bemutatni. Az A osztály Amerikát, a B osztály Ázsiát, a C osztály Afrikát kapta. Az
előadások megoldása leleményesen sikerült, a jelmezek széles skálán mozogtak: az egyszerű
függönyöktől a több méter hosszú sárkányjelmezig.
Ezek a feladatok az ismerkedést, beilleszkedést könnyítik meg, céljuk, hogy jobban
összehangolódnak az osztályok, jobb legyen az osztályközösség, jó társaság alakuljon ki. A
lényege, hogy ne féljenek a suliban, és más osztályokat is megismerjenek.
Majd a gólyaeskü, a Szent-Györgyi koktél felhajtása és vicces feladatok következtek.
Mindenki részt vett az avatón, így az elsősök kilépve a gyermekkorból hivatalosan is a
középiskolai kamaszok társadalmának tagjai lettek a próbákat kiállva.
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Könyvtári programok
Augusztusban felújították a Baross úton található Kisfaludy Károly Könyvtár második emeleti
nagytermét, helyismereti részlegét. A retro stílusú termeket teljesen átalakították, leszedték a
barna faburkolatot, helyébe dupla gipszkarton került, kicserélték a bejárati ajtót, a mennyezeti
neon helyett pedig ledes világítótesteket szereltek fel, és új bútorok kerültek a régiek helyére.
Iskolánkból két osztály könyvtári óra keretében megnézte, megismerte a felújított könyvtárat.
Rövid részletek az élménybeszámolókból:
„ Néma Sándor könyvtáros vezetett fel minket a könyvtárba. Előtte sok információt mondott
el. Felmentünk az első emeletre, ahol a könyvtár volt. Megnéztük a könyveket, amelyek
kategorizálva voltak ABC- sorrendben.
Nagyon örültem, hogy, hogy végre eljuthattam a megyei könyvtárba. Nagypapám sokat járt
ide, tagja volt.”

Mindkét óra nagyon jól sikerült, köszönhetően a könyvtári segítő megértő és alapos
tájékoztatásának. Többen beiratkoztak a könyvtárba, bár az új szabályok szerint 18 éven aluli
diáknak szülői beleegyező nyilatkozat is kell a beiratkozáshoz!
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A 9. osztályosoknak legjobban az ifjúsági könyvek előtt felállított dobogó tetszett, ahol ülve,
állva, fekve is tudnak könyveket olvasni és tanulmányozni. Szelfik készítéséhez pedig ideális
hely.
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Határtalanul
Szeptemberben két turnusban utaztak diákok iskolánkból a Határtalanul pályázat keretében
Erdélybe. A második héten a 12. c, 12. b osztály utazott Felvidékre, a harmadik héten a 11. c
és a 11. a osztály. Októberben az erdélyi és felvidéki diákok jöttek Magyarországra, és az
iskola tanulói látták vendégül őket.
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Elsősegélynyújtás Világnapja
Rengeteg világnap van a világon, vannak határidő naplók, amelyek próbálják a legtöbbet
feltüntetni, így szinte minden második nap valamit ünnepel az emberiség. Ám a legtöbb
ember a tizedét sem ismeri, mint például az elsősegélynyújtás világnapját, holott a rádióban,
híradókban mást sem hallunk, hogy mennyien haltak vagy sérültek meg az utakon, fegyveres
konfliktusokban, katasztrófákban, szociális gondok miatt.
A Vöröskereszt és Vörösfélhold TÁRSASÁGOK Szövetsége 2000 óta szeptember második
szombatján tartja az Elsősegélynyújtás Világnapját. Célja, hogy felhívja a figyelmet, hogy a
laikusok is szélesebb körben ismerjék az elsősegélynyújtás menetét, mert sok esetben
életmentő lehet az idejében és szakszerűen érkező segítség.
Felmérések szerint hazánkban összesen az emberek 0,3 százaléka tudja, hogyan kell
szakszerűen elsősegélyt nyújtani baleset esetén. Norvégiában a lakosság 95%-a, Ausztriában
és Németországban 80 százaléka kap elsősegély-képzést. Ezen országokhoz viszonyítva a
szervezet szerint Magyarország helyzete már szinte tragikusnak mondható.
Az iskolában hagyományosan úgy emlékeznek meg a világnapról, hogy egy baleseti
szimulációt mutatnak be. A szimulációt idén a 11. b osztály tanulói tartották az OMSZ
közreműködésével, egy tömegbalesetet láthattunk többfajta sérüléssel.
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Megemlékezés az 1956-os
forradalomról
1956-os forradalomról és eseményeiről, az áldozatokról hagyományos módon, filmnézés
keretében emlékezett meg az iskola, a Szamárköhögés című filmet néztük meg.
A történet szerint: Budapesten járunk 1956 októberében. Egy hétköznapinak tűnő család
életébe nyerhetünk bepillantást. Apa (Garas Dezső), anya (Hernádi Judit), nagymama
(Törőcsik Mari) és 2 gyerek (Tóth Marcell és Kárász Eszter). Jön október 23., majd minden
utána, és a család mindennapjai egy csapásra megváltoznak, a film mindent a gyerekek
szemszögéből mutat. A gyerekek örülnek, hogy nincs iskola, rosszalkodhatnak össze-vissza, a
szülők azt se tudják, hol lébecolnak a csemeték, nagymama úgymond kedélyes nyugalommal
veszi tudomásul az eseményeket. Apa levélben fordulna segítségért Hruscsov és Eisenhower
urakhoz, Anya lelép egy kis időre, Tomi olyan dolgokkal foglalkozik, amilyenekkel a
kiskamaszok szoktak, Annamari meg ahol csak tud, felfordulást okoz, provokál, meghökkent,
pedig még csak kábé 5 éves lehet. Ebbe a szórakoztató hétbe néha-néha hirtelen megjelenik a
félelem, a halál, például egy társukat eltalálja egy eltévedt golyó, mikor egy vasúti járgányon
kóborolnak. Természetesen az anya nem hagyja el gyermekeit, nem történnek a család
életében nagy tragédiák. Újra kezdődik az iskola, a matematikatanár sem változik meg, de
vannak, akik többet nem járnak oskolában, és nem vesznek részt a matematika órákon soha
többet.
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Kováts Vivien: 1956
Emlékezzünk 1956 október 23án
A Petőfi szobor felől, a Kossuth utcán özönlött,
a magyar nemzeti szín alatt a sok magyar áradat.
A Kossuth nóta dallama szebben szólt, mint valaha
A menet élén a magyar zászló lengett elő,
könnyet ejtett sok járókelő!
A kis utcákból egyre csak jő
egy egész országnyi tüntető,
Magyar emberek, ne féljetek!
Hírrel híreszteljétek az országban szerteszét,
a Szabadság eljövetelét!
Felvirradt a Szabadság napja,
fellélegzett Magyarország apraja-nagyja!
Legyen örökre béke, ne kelljen soha többet
egy embernek sem, a háború miatt szenvednie!
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Az iskolában folyó felújítások
Az iskola épülete az új tanévben teljesen megújul. Az előző tanévekben az igazgatónő
“kiharcolta” a vécék, mosdók korszerűsítését, de az épületben időszerű volt egy komplex
energetikai korszerűsítés, ennek keretében nyáron kicserélték a teljes villamoshálózatot.
Napelemes rendszert alakítottak ki, valamint kicserélték a nyílászárókat és a lámpatesteket is.
Amikor megérkeztünk szeptemberben az iskolába, akkor tudtuk meg, hogy beruházás
keretében hőszigetelést kapnak a külső homlokzati falak és a lapos tető. Külsőben teljesen
megújul az iskola, várhatóan 2019 tavaszára fejeződnek be a munkálatok.
Reménykedtünk, hátha a felújítások miatt lesz egy-két tanítás nélküli nap, de megfelelő
szervezéssel a munkások nem zavarták a tanítási órákat, a diákokat sem, így „sajnos” a tanítás
zavartalanul folyhatott. El kell ismerni, a régi, szinte retro épület helyett, amit még sokan
barna iskolának ismertek, egy színes, mégis világos iskolába érkezünk a tanítási napok
reggelén.
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Füstmentes világnap
A tradícióvá növekedett nap alapötletét 1971-re datálják, amikor Massachusetts állam
kormányzója, Arthur P. Mullaney arra kérte a polgárokat, hogy egy napig ne dohányozzanak,
és a pénzből, amit aznap dohányárura költöttek volna, egy helyi középiskolát támogassanak.
Az ötlet megfogant, és 1976. november 18-án már az Amerikai Rákellenes Társaság (ACS)
tűzte zászlajára a célt. Sikerült is egymillió embert rábírniuk, hogy egyetlen napra bírják ki
dohányzás nélkül. 1977-ben már minden állam csatlakozott a mozgalomhoz, ami ekkor kapta
az egységes „Smokeout Day” elnevezést. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére
november harmadik csütörtökét aztán nemzetközi szinten is FÜSTMENTES NAPpá
nyilvánították.
A világnap célja, hogy legyen egy nap, amikor a dohányosok nem gyújtanak rá, és a
társadalom figyelme a dohányzásra, annak ártalmaira, egyéni és társadalmi terheire irányul.
Ebből az alkalomból iskolánkban egy-egy biológiaórát projektóra keretében ennek a napnak
szenteltünk. Plakátok készítésére kértük fel a diákokat, és az osztályok szavaztak a kiállított
alkotásokra. Eszerint a győztes plakát a 11. b osztály munkája lett.
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"MOZDULJ SULI!"
Iskolánkban minden évben megrendezésre kerül a “Mozdulj, suli!” Egészség- és Sportnap.
Ezen a napon tanulóink a meglévő egészségi ismereteiket bővíthetik játékos formában. Mint a
versenyeken teremről teremre vándorolnak az osztályok, minden teremben különböző
feladatokat kell megoldaniuk. Így részt vehettek lúdtalp tornán, irányítottan relaxálhattak,
mell-vizsgálatot végezhettek mell- fantomon, tabuk nélkül kérdezhettek a szexről. Anatómiai
puzzle, egészséges táplálkozás, elsősegélynyújtási ismeretek, TRX, gerinctréning szerepelt
még a programban. A Lipóti és a Tony pékség biztosította számukra a tízórait, valamint
tanulóink által hozott gyümölcsökből, gyümölcssalátát készítettek és fogyasztottak. A nap
Tai- chi bemutatóval ért véget, ahol a diákok kipróbálhatták ezt az új mozgásformát.
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Egészségügyi és Szociális Szakmai
Nap
A Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája megrendezésében 2018. december 1-jén került sor az V. egészségügyi
és Szociális Szakmai napra, ahol sor 9 egészségügyi és/vagy szociális szakképzést folytató
iskola részvételével, akik összesen 16 csapatot indítottak a különböző kategóriákban.
Ezen a pénteki napon az iskola diákjainak tanítás nélküli munkanap van, csak a segítők
jelennek meg. A rövid regisztráció után a zsűri tartott egy rövid köszöntőt, majd elkezdődött a
verseny. Először írásbeli fordulóval, majd szóbeli, gyakran szituációs játékos feladatokkal.
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Karácsonyi készülődés
Ismét eltelt egy év, és elérkeztünk az év legszebb hónapjához, amely a szeretet ünnepét hozza
el. Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó
világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és
minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az
elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra
gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. A
karácsonyvárás, az Advent feldolgozásának már sok évre visszamenő hagyománya van az
intézményünkben. A régi hagyományt megtartva, új elemekkel színesítik mindazt az élményt,
amely erre az időszakra korlátozódik.
A diákönkormányzat megszervezi a saját Mikulásunkat és kísérőit. Ők december 6-án
osztályról osztályra járva bekopognak, szaloncukrot osztanak megfelelő karácsonyi dal
fejében. A nap 2. felében néhány diák elviszi a szaloncukrokat a kórház gyerekosztályára,
felöltöznek pirosba és Mikulás-sapkában futják le a távot. Ez a mi Mikulás-futásunk.
Az osztályok feldíszítik a termeket, megjelennek a tanári asztalokon a gyertyák, adventi
koszorúk, főleg felelések, számonkérések előtt. Szintén a diákönkormányzat teaházat
üzemeltet az aulában, ahová kellemes karácsonyi zene mellett bárki beülhet beszélgetni,
teázgatni.
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Feldíszítik az iskola karácsonyfáját is, és elkezdődik a mézeskalács-díszítés. Természetesen a
díszítés, a gyümölcsvágás közbeni kézmosással, a kötény és a kendő használattal a higiénés
szokásokat is fejlesztik. A tanulók munka közben beszéltek családtagjaikról és azok
munkájáról, valamint otthonukról és annak jellemzőiről. Felidézték élményeiket családjuk
ünnepeivel kapcsolatban, milyen illatok, ízek, hangulatok élnek emlékezetükben, így jobban
megismerhették egymást.

Az utolsó tanítási nap, 2018. december 21-én, az első órákon az osztályokon belül
megajándékozzák egymást. Utána a 10. osztályosok műsora következik. Végre sikerült
megvalósítani, amiről az ünnep szól! A műsorban miden 10. osztály, ki-ki képességének
megfelelően, szerepelt. Először a 10. b osztályból emlékeztek meg a karácsonyról, 10. c
osztály táncolt és énekelt, majd a 10. b osztály adott elő egy rövid betlehemes színjátékot,
hatalmas sikert aratva. Végül a 10. a , 10. b, 10. c minden tagja együtt köszöntötte énekkel az
iskolát.
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Advent 2018
December 1-jével idén is elkezdődött már az Advent időszaka, amelynek lényege a készülődés
a Fény eljövetelének a megünneplésére, azaz a karácsonyra.
Évszázadokkal ezelőtt kezdődtek az első adventi vásárok, ahova egyrészt a környék parasztjai
hozták be a karácsonyi menü kellékeit, másrészt ahol a díszítéshez szükséges cukorkákat,
szalagokat, árvalányhajat és egyéb kellékeket lehetett megkapni a városi iparosoktól. Ezen felül
itt találkozhattak egymással a polgárság képviselői.
A karácsonyi vásárok hagyománya Ausztria és Németország városaiból indult, mára azonban
meghódított számos Európai nagyvárost is. Sőt, hazánkban is számos helyen tartanak adventi
vagy karácsonyi vásárokat, amelyek mindig szigorúan utcai, bódés felállásban hódítanak.

Ahogy hűl az idő, egyre nagyobb jelentőséget kapnak a finoman átmelegítő ételek és italok,
így az adventi vásárokon sosem elhanyagolható a mindenütt fellelhető lacikonyhák kínálata,
amelyek tüzes forralt borral és más melengető italokkal is várják a vendégeket.
A szabadtéri vásár jellegét mindenhol a világon igyekeztek megőrizni, és ennek megfelelően
mindenhol erőteljes törekvés az utcákat rovó vendégek átmelegítése étellel-itallal,
élményekkel, szeretettel, látvánnyal és különleges szórakozással. A vásárokban szinte minden
megtalálható, a kézműves szappanostól, a gyertyástól a fazekason át a szőtteseket kínáló
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néniig. A karácsonyi vásárok gasztrokínálatának a húzótermékei mindenütt a forralt bor, a tea,
a kürtőskalács, lángos.
A győri adventi vásár is gyönyörű, de úgy gondoltuk, hogy ez a családok, közeli barátok
számára program. Mint minden évben az iskola némettanárai szerveztek programot Bécsben,
illetve néhány osztály látogatta meg az adventi vásárt Budapesten, ami elnyerte Európa
második legszebb adventi vására címet.

Miért jó az adventi vásár, pedig nagyon drága? Mert egyre több családban a karácsonyt
nemcsak a méregdrága ajándékok begyűjtése jelenti, hanem a finom ételek, tetszetős és ízletes
sütemények, valamint a dekoráció kiválogatása és elkészítése teszi ki, amely fényessé és
bensőségessé varázsolja mindenki számára az ünnepet.
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Disputa
A dispután, vagy vitaversenyen egy tételmondat helyességét kell érvekkel, korrekt és
intelligens kommunikációval megvédeni, illetve megtámadni a csapatoknak aszerint, hogy a
vetélkedő döntnökei milyen szerepet szánnak a csapatnak. Tehát, az egyébként 3 diákból álló
disputagárda tagjainak érvekből és ellenérvekből is alaposan fel kell készülni.
A verseny arra szolgál, hogy a diákok megtanulják azokat a technikákat, amelyek
elengedhetetlenek a kritikusan gondolkodó, aktív állampolgár számára. Arra tanít, hogy az
egyén boldoguljon egy nyitott, demokratikus társadalomban, de mindezt másokkal együtt
gondolkodva tegye. Olyan időtöltés, ami gazdagítja a műveltséget, miközben szórakoztat. A
vita elsődleges célja a tanulás, s ez elsőbbséget élvez a győzelemmel szemben
A disputa megtanít arra, hogy a vita nem veszekedés, hanem probléma-feldolgozó eljárás.
Segít a másik ember véleményének, álláspontjának pontos, előítéletektől mentes
megértésében is.
December 6-án zajlott iskolánkban a Disputa-nap, amelynek tételmondata: A versenysport
elvesz a sportolás örömét. 7 csapat indult, és különösen élénk vita alakult ki.
A diákok, akik a sport kérdéseivel pro és contra foglalkoztak, rendszerint nem tettek
különbséget sport, versenysport és élsport között, így gyakran téves fogalmakkal operáltak.
Ítéletet mondtak a sportról anélkül, hogy észrevennék: milyen alapvető különbség van az
egészségi és versenysport között. Ezért a városi disputa napra a tételmondat változni fog: A
versenyzés elveszi a sport örömét.
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Könyvajánló
Stephen King - Owen King
Csipkerózsikák
Stephen King és Owen King szuperprodukciójában, apa és fia közösen írt könyvében a fő
kérdés: mi történhet, ha a nők eltűnnek a férfiak világából?
Valamikor a jövőben a nőket elalvás közben beburkolja egy ismeretlen fehérjéből képződő
hártya, olyan, mint a selyemgubó. Ha a Csipkerózsikákként alvó nőket felébresztik, vagy
bármi módon megsérül a gubójuk, akkor állatiasan vadak és erőszakosak lesznek. Alvás
közben viszont egy másik, a miénknél jobb világba jutnak, ahol harmónia uralkodik, és szinte
nincsenek konfliktusok. A történet központi helyszíne egy női börtön, itt tartják fogva a
regény egyik főszereplőjét, Evie-t, aki immunis a betegségre. Gyönyörű, vonzó nő, ráadásul
rendelkezik egy különleges képességgel is, ért az állatok nyelvén. Lepkéknek parancsol. De
vajon az ő esetében orvosi anomáliáról van szó, amit tanulmányozni kellene, hátha megoldást
ad erre az egész alvásproblémára? Vagy talán Eve Black démon, a megmagyarázhatatlan
jelenség okozója, és a legjobb lenne megsemmisíteni? A magukra maradt, egyre inkább ősi
ösztöneikre hallgató férfiak egymással vetélkedő frakciókra szakadnak: ki megölni, ki
megmenteni akarja Eve-t. Mások a zűrzavart kihasználva személyes ellenségeiken állnának
bosszút. A csupa férfivilágban elszabadul a pokol és tombol az erőszak...
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Filmajánló
Én, Tonya
Tonya Harding bulvártörténete a kilencvenes évek amerikai médiaeseményeinek egyik
legnagyobb port kavart sztorija volt. A tehetséges fiatal műkorcsolyázó karrierje ragyogóan
ívelt felfelé, amelyben a sportoló elszántsága mellett elvitathatatlan része volt a nem éppen
finomkodó nevelési és edzői módszereket alkalmazó szabad szájú anyjának. Aztán Tonya egy
nap megismerkedett egy férfival, s az élete innentől meredeken más irányt vett. Például egy,
legnagyobb riválisa elleni merényletig. Tonya egyszeriben a legnagyobb közellenséggé vált,
pedig lehet, hogy ő is csak egy áldozat volt, neveltetése és ex-pasija áldozata. Az Én, Tonya
az események szatirikus feldolgozása.

Ez film azt a Hardingot mutatja meg, akit egy olyan átlagember, ha nem rajongója a sportnak,
vagy nem amerikai, nem ismerhetett. Egy egyszerű ember, aki büszke arra, hogy olyan,
amilyen, és soha, sehol, semmilyen körülmények között nem fogta vissza magát. Akkor sem,
amikor tizenévesen már sokkal jobb volt, mint bárki az országban, és úgy szórta a triplákat,
mint senki más: de a viselkedése, a prolisága és a kézzel, magának varrt fellépőruhája (meg a
gyerekként levadászott nyulak irhájából varrt bundája) nem felelt meg annak a képnek, amit
az amerikai műkorcsolyaszövetség látni akart. Azaz a habos-babos ruhában mosolygó,
tökéletesre sminkelt Disney-hercegnőket, akinek tipp-topp anyja és öltönyös apja összesen 64
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foggal mosolyog a lelátóról. Harding anyja ezzel szemben egy megkeseredett, többször elvált
vidéki nő volt, aki csikkről gyújtott rá, és a reggeli kávét nem cukorral, hanem whiskey-vel
ízesítette. A lányát verte, és azért vitte jégre, mert látott benne annyi potenciált, hogy abból
pénzt láthasson, legalább annyit, hogy ne neki kelljen a lányát eltartani. Harding úgy nőtt fel,
hogy ha szüksége volt valamire, azt el kellett vennie, mert odaadni senki nem adta oda neki.
Az apja nem bírta a gyűrődést, és otthagyta az iszonyatosan káromkodásokat eleresztő
feleségét. Harding 15 évesen beleszeretett egy Jeff (Sebastian Stan) nevű gazemberbe,
onnantól ő verte Hardingot, aki egyik bántalmazótól a másikhoz került, és érezte úgy egy idő
után, hogy mivel őt megint verik, tulajdonképpen biztos megérdemli. A dokumentumfilmnek
álcázott, korabeli, videóra rögzített anyagoknak látszó miniinterjúkkal tarkított film szépen
lineárisan végig viszi Harding életét, és még a klasszikus sportfilmes edzésmontázs is benne
van. Az Én, Tonya amellett, hogy egy tényleg érdekes történetet bont ki, arra is jó, hogy abba
a világba bepillanthassunk, amit nem lehet megtapasztalni, csak akkor, ha benne élünk, vagy
ha olyan jól dolgozzák fel, mint ebben a filmben. És az mindenképpen tragikus, hogy soha,
senki nem próbált segíteni ezen a nőn, és megmutatni neki, hogy amit az anyjától és a férjétől
kapott, az nem normális.
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Sorozatajánló
Lucifer
Bár több évadot megélt, de kifejezetten „csajos” sorozatot akarok nézni az a Lucifer, annyira
lenyűgöző a főszereplő sármja, és annyira ellenállhatatlan.
Lucifer Morningstar, aki szó szerint maga az Ördög, úgy dönt, hogy otthagyja a Poklot és
hosszabb szabadságot vesz ki, és ironikus módon az „Angyalok városába”, azaz Los
Angelesbe megy, ahol egy jól menő éjszakai klubot vezet. Valójában Lucifer is angyal volt
eredetileg, a földön azonban a szárnyait saját maga eltávolította a testéről, és titokban egy
konténerben tárolja őket.
Az első részben egy gyilkosság kapcsán, amiben Lucifer egy korábbi pártfogoltját, egy fiatal
énekesnőt egy bérgyilkos megöli, összefut Chloe Decker nyomozónővel, aki úgy gondolja,
egyszerű az ügy, mivel a gyilkos drogdíler volt, és az áldozat is ugyanazt a drogot
fogyasztotta, vagyis tartozhatott neki, ezért tették el láb alól. Lucifernek azonban még sikerült
pár mondatot váltania a bérgyilkossal, annak halála előtt, és elárulta neki, hogy pénzért
felbérelték a gyilkosságra. Ezért Lucifer úgy gondolja, hogy itt még további nyomozásra
lenne szükség, amire a szerinte korrupt rendőrség alkalmatlan.
Lucifert érdekelni kezdi Chloe Decker munkája, mivel neki mint rendőrnek a bűnösök
felkutatása és megbüntetése a feladata (Lucifer pokolbeli munkájához hasonlóan), továbbá a
nyomozónő nem reagál Lucifer csábos mosolyára, aminek senki más nem tud ellenállni (sem
nők, sem férfiak), és elmondják neki titkos gondolataikat, vágyaikat. Ezek a plusz
információk sokat segítenek a későbbi nyomozásoknál, ezt a nyomozónő is kénytelen
elismerni.
Lucifer eleinte halhatatlan, például a pisztolygolyók csak apró kellemetlenséget jelentenek
neki, később azonban rájön, hogy Chloe közelében ő is halandó, például vérezni kezd a lőtt
sebe és fájdalmat is érez.
A történetben sok konfliktusforrás van: Amenadiel szeretné visszavinni Lucifert a Pokolba,
hogy ott végezze tovább a dolgát, az elhunyt bűnös lelkek sanyargatását, de Lucifer nem akar
visszamenni, mivel az ottani munkát apja kényszerítette rá. Chloe Decker kapcsolata
problémás a volt férjével, akivel naponta találkozik, és gyakran együtt dolgozik egy-egy
ügyön. Válásuk oka az, hogy a férje a munkáját fontosabbnak tartotta a családjánál. Chloe
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Decker szeretné a lányát „normálisan” felnevelni, de a munkája miatti időbeosztása ezt
megnehezíti. Később felbukkan Lucifer anyja (egy meggyilkolt nő, Charlotte testében),
akinek elvileg a Pokolban lenne a helye, de sem Lucifer, sem Amenadiel nem akarja, hogy
oda visszakerüljön. Amenadiel és Lucifer is azt tapasztalja magán, hogy egyre emberibbé
válik, sebezhetőbb, gyengébb lesz. Amenadiel fokozatosan elveszíti a szárnyait.
Lucifer anyja egyre problémásabb lesz, mivel az emberi testben az isteni energiákat nem lehet
sokáig korában tartani. Egy ember emiatt véletlenül meghal. A második évad végén Lucifer
egy kaput nyit neki a semmibe, ahol kedvére elvégezhet egy új teremtést. A hátrahagyott test
Charlotte-é, aki nem emlékszik semmire az elmúlt időszakból.
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Játékos matematika
Mese
Egyes életkorokban mást és mást jelent a játék. Ha bemegyünk egy játékboltba, az eladó
annak megfelelően fog társasjátékot ajánlani nekünk, hogy azt hány éves gyereknek szánjuk.
Ha beírjuk a számítógép keresőjébe, hogy „játék”, akkor 18 200 000 találatot kapunk, de még
a „matematikai játékok” kifejezésre is 154 000-et mutat a számláló. Ezért próbálták a
fakultációs foglalkozásokon a matematikatanárok kihasználni a játékok motivációs erejét, ami
sokat lendíthet a diákok belső elköteleződésén, s így az unalmasabb részeket is érdekesebbé
teheti. Az érdekes feladatokkal megtartott tanóra motiváló, izgalmas élménnyé teszi a
matematika tanulását, miközben a diákok kommunikációs és interperszonális képességei is
fejlődhetnek és kibontakozhatnak. A téli szünidő előtt a csoportoknak mesét kellett írniuk a
megadott matematikai fogalmakból. Íme egy diák által írt matematikai mese:
Matematika előkészítő
Hol volt, hol nem volt még az ideális egyenesen is túl, volt egy öreg exponenciális függvény.
Mikor érezte, hogy az x tartománya a végtelenhez tart, akkor összehívta két fiát, és így szólt
hozzájuk:
Édes fiaim! Nekem már csak néhány periódusom van hátra, ezért el kell búcsúznom tőletek.
Én szegény exponenciális függvény vagyok, nem hagyok rátok nagy értékkészletet, csupán a
logaritmust. Ezen kívül néhány csodás negatív előjelet, aminek nagy hasznát vehetitek.
Értelmezve van valahol egy rokonunk, a gonosz logaritmus, az öregapám deriváltja, aki annak
idején eltékozolta az örökségét, elitta gyökeit, meggyilkolta a logaritmikus egyenleteket, majd
a végtelen felé menekült. Erre ti nem emlékeztek, mert akkor még végtelen kicsiny
exponenciális függvények voltatok, de nagyon vigyázzatok, ha vele valahol találkoztok, mert
gonosz függvény. Hamarosan áttranszformálódom a következő dimenzióba e szavakkal: az
ideális térben lakó jóságos logaritmikus függvény áldjon meg titeket!
Ennyit mondott az öreg exponenciális függvény és megszűnt a folytonossága. A fiúk
tisztességgel eltemették apjukat, és egy plusz előjellel megjelölték a sírt. Hamarosan
létrehozták a logaritmikus egyenlőtlenségeket…(Pongrácz Brigitta 11. B)
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