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AZ ÉN 2021-EM
Január elsején mindig elgondolkozom azon, milyen terveim vannak erre az évre. Ilyenkor
felidézem az előző év eseményeit, mert ez segít a tervezésben.
2020 számomra nehéz volt. Januárban az írásbeli felvételire készültem és nagyon izgultam.
Az egész családom elkapta az influenzát és nehezen gyógyultunk meg. Márciusban a
koronavírus miatt az egész országban karantént rendeltek el. Az online oktatás
kényelmesnek tűnt, de volt olyan tananagy, amit könnyebb lett volna az iskolában
megérteni. Sajnos nem találkozhattunk személyesen a barátainkkal, ismerőseinkkel.
Anyukám nem volt boldog, hogy minden nap főznie kellett, Apukám pedig megtanult
kenyeret sütni. Unalmasnak éreztem bizonyos napokat.
Szerencsére húsvétkor kaptunk egy kiskutyát, aki színesebbé tette a karanént. Lizi eleinte
nehezen szokott be, de sokat foglalkoztunk vele. Végül ő is családtag lett!
Kiderült, hogy felvettek a Bethlen 6 osztályos gimnáziumába, ami szuper hír volt!
A nyár Szarvason telt a Körös-parton, a nyaralóban. Nem tudtunk elutazni Olaszországba, de
legalább láthattam a rokonaimat!
Ősszel elkezdődött a suli. Októberben elkaptuk a koronavírust és az egész család
megbetegedett. 5 hét karantén! November és december folyamán maszkban jártunk
mindenhova és a nappalok nagyon egyhangúak, szürkék voltak.

2021-ben szerencsére nem kell izgulnom a felvételi miatt. Szeretnék egészségesen élni,
többet sportolni, ezért elkezdtem futni és egy új csapatban kosarazni. Tanulom a jógát. Jó
lenne többet találkozni a barátokkal és a rokonokkal, ezért többször felhívom nagyszüleimet
és remélem, tavasszal többször meglátogathatom őket. Csináltam Viber-csoportot a
családomnak és így üzengetünk egymásnak.
A családommal és a kutyával kirándulásokat tervezünk a hétvégékre. Már voltunk kétszer is
kirándulni a Pilisben unokatestvéreimmel. Lizivel hétvégente elmegyek futni és sokszor
tanítom, játszok vele az udvaron.
Megfogadtam, hogy időben megtanulok és fekszem le este. A kishúgommal is igyekszem
szépen beszélni! Tavasszal pedig szeretném elhívni a barátaimat hozzánk, ha már nem lesz
karantén.
Még mindig álmom Olaszországba utazni: szeretném látni a Colosseumot, Pompeit, Baiaét, a
fürdővárost stb. Persze a Körösben is szeretnék fürdeni, aztán szalonnát sütni utána…
Anyáék tervezik a teraszbeépítést. Remélem, ez idén még készen lesz. Jó lenne kiülni a
teraszra Lizivel és nézni az esti csillagokat.
Remélem, meg tudom 2021-ben a terveimet, álmaimat valósítani. Kívánom, hogy
mindenkinek sikerüljön!

Tapodi Kata
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Egy kihívásokkal teli év
2019 szilveszterén még nem is
sejtettük,
hogy
milyen
megpróbáltatások várnak majd
ránk 2020-ban. Minden év hoz
magával jó és rossz dolgokat is.
Ha 2020-at egy szóval kéne
jellemeznem,
akkor
én
az
„alkalmazkodás”
szót
választanám, hiszen csupa új
dolgokhoz kellett igazodnunk.
Ilyen például az online oktatás, a
maszkviselés
és
a
kijárási
tilalom. Sokunknak nehéz volt
hozzászokni az újabb és újabb
szabályokhoz, feltételekhez.2020
márciusában, amikor megjelent a
Covid-19
nevet
viselő
világjárvány, akkor a törvény új
szabályokat fogalmazott meg.
„Az
iskolák
bezárnak
határozatlan ideig”. Az iskolák
ezentúl online alapon működtek,
sok
gyerek
örömére.
Ez
nehezebben ment a tanároknak,
hiszen a tanárok zöme idősebb
és nem nagyon ismerik a digitális
eszközök használatát. A diákok
ezt kihasználva jól szórakoztak
az online órákon. Eljátszották,
hogy lefagyott a képernyőjük és
gyorsan
elmentek
valami
rágcsáért.
Különféle
ismert
zenéket játszottak be, amin a
tanulók jóízűen nevettek.
„A maszk viselése boltokban és
az áruházakban kötelező”. A
maszkok vészesen fogyni kezdtek
az említett törvény bejelentése
után pár nappal. A maszkban
nehezebben lehetett lélegezni,
sokszor fáradtabbak, álmosabbak
lettünk. Ráadásul a maszk a
szemüvegeseknek külön kihívást
jelent a mai napig.
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„TANULJUNK A
TEGNAPBÓL, ÉLJÜNK
A MÁNAK ÉS
REMÉNYKEDJÜNK A
HOLNAPBAN.”
ALBERT EINSTEIN
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„Kijárási
korlátozás
lép
érvénybe”. A mozik, színházak,
sportközpontok,
szórakozóhelyek
és bevásárlóközpontok bezártak.
Mivel én szívesen jártam sportolni,
moziba, színházba, ezért én ezt
szomorúan vettem tudomásul. De
feltaláltam magam! Helyette otthon
sportoltam és izgalmas filmeket
néztem az interneten. A kijárási
korlátozás jó hatással volt némely
családra, így a mienkre is, mert
jobban össze tudtunk hangolódni,
több
időt
tölthettünk
együtt.
Anyukám
örömére
sokat
társasoztunk
és
sétáltunk
a
testvéreimmel és a szüleimmel,
amit én nem mindig élveztem
annyira, de ők legalább igen. Úgy
hallottam, hogy sok családnál
nehezebben telt az együtt töltött
idő. A szülők többet veszekedtek,
nagy nehézséget okozott a tanítás,
az összezártság.
Összességében elmondható, hogy
az emberek és mi is sikeresen
alkalmazkodtunk
a
legújabb
helyzethez, hiszen ez az életben
maradás egyik záloga. Sajnos
mások
ebben
az
időszakban
életüket vesztették. Az élet nem
mindig
úgy
alakul,
ahogyan
akarjuk, ezért élvezzük ki minden
egyes percét!

írta: Nagy Bendegúz

Szabó-Kalmár Sarolta & Szőke Fruzsina

10+1 tipp, hogy
túléld az online
oktatást
1. KELJ KORÁBBAN!

Ha esetleg nincsen első órád, akkor se az utolsó
pillanatban kelj fel, mert így tudsz nyugodtan
reggelizni, felkészülni a következő órára és nem
kómásan ülsz be az aznapi első foglalkozásodra.

2. RELAX
Amikor stresszes órád van, felelsz, vagy csak dogát
írsz, akkor gyújts meg egy gyertyát, vagy igyál
nyugtató teát, mert sokat segíthet az idegesség
leküzdésében, és ezáltal koncentráltabb leszel, az
eredményed is jobb lesz.

3. ZENE
A zene nagyon sok embernek segít a tanulásban.
Órai beadandód, házi feladatod megírása közben
hallgass aláfestő zenét, így talán kedved is több
lesz a feladat elvégzéséhez!

4. FRISS LEVEGŐ + FOLYADÉKBEVITEL
Igyál elegendő folyadékot és étkezz rendesen, a
reggelit sose hagyd ki! Szünetenként egy pohár víz
és egy gyors szellőztetés segíteni fog a tanulásban
és az odafigyelésben.

5. NAPI RUTIN
Mindenképp alakíts ki egy napi rutint, amit próbálj
meg szigorúan betartani, így nem fog az otthoni és
az iskolai életed sem széthullani a karantén alatt.
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Szabó-Kalmár Sarolta & Szőke Fruzsina

10+1 tipp, hogy
túléld az online
oktatást
6. SZOCIALIZÁLÓDJ!
Tartsd a kapcsolatot a barátaiddal, ismerőseiddel,
így nem fogod magad egyedül érezni és a kedved is
sokkal jobb lesz.

7. KÉNYELEM
Öltözz nyugodtan kényelmesen, hiszen a kamerában
általában csak az arcod látszik és hidd el, senki sem
fog a ruhádra figyelni!

8. EDZÉS
Mozogj rendszeresen, akár minden nap, így a
felesleges stresszt és az energiádat is le tudod
vezetni, és nem utolsó sorban a karantén végére
olyan alakod lesz, amilyet te szeretnél!

9. EMLÉKEZTETŐ
Állíts be emlékeztetőt a leadandóidra, hogy még
véletlenül se késd le a határidőt és kapj rossz jegyet
miatta.

10. HOBBI
Próbálj ki új dolgokat, találj egy új hobbit, amivel a
felesleges idődet hasznosan töltheted el! Például:
sütés, főzés, barkácsolás, alkotás.

10 + 1. PIHENÉS
Ha kész vagy minden tanulnivalóddal, akkor
kapcsold ki a géped, rakd le a telefonodat, és keress
olyan elfoglaltságot, ami nem erőlteti túl a
szemeidet!
-
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Az iskolai
bántalmazás

Az iskolai bántalmazás két különböző

Van megoldás?

formában nyilvánul meg: offline- és az

Igen! Nem lehet elégszer hangoztatni,

online-bullying.

hogyha valaki ennek az áldozatául esik,

A

bullying

szó

jelentése:

erőszak,

akkor szóljon! De kinek is kell szólnia?

bántalmazás.

Akár egy barátjának vagy a szüleinek,

Mik lehetnek a kiváltó okok?

tanárainak, akárkinek, akiről úgy gondolja,

Például, ha az egyik gyerek kinézete eltérő

hogy tud segíteni. Sokan ezt nem teszik

a

esetleg

meg, mivel félnek a következményektől. A

túlsúlyos. Túl jó tanuló vagy éppen túl

zaklatott pedig el kell érje, hogy a zaklató

gyenge valamiből, de az irigység is el tud

úgy

vezetni odáig, hogy valakit elkezdjenek

próbálkozik.

bántani.

Ha esetleg áldozat vagy, ne feledd: mindig

Mi az az offline bullying?

van megoldás!

Ide

többiekétől,

sorolhatjuk

túl

vékony,

a

érezze,

hogy

feleslegesen

piszkálódást,

gúnyolódást, kirekesztést és a fizikai
bántalmazást. Ez minden korosztályban
létezik, de leginkább az alsósokra és a

Szöllősi Zoé &

kisiskolásokra jellemző.
Mi az az online bullying (cyberbullying)?

Urbancsek Zsófia

Ebbe a kategóriába tartozik az internetes
zaklatás, fenyegetés és minden, ami az
online térben történik. Ez a kamaszok és a
gimnazisták körében elterjedt.
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ONLINEOKTATÁSLÉLEKTAN
KÖPF EMMA

Magyarországon a diákok
kisebb megszakításokkal, de
már egy éve élnek az online
oktatás rendszerében, és
napról napra úgy tűnik, a
helyzet nem fog hamar
változni. Ez komoly
megpróbáltatásokat okozhat
mind diáknak, mind szülőnek
és tanárnak. Hajlamosak
vagyunk az új oktatási
rendszernek negatív oldalára
koncentrálni, miközben a
figyelmünket nem kerülhetik
el a pozitív hatások sem. Az
erősen szorongó vagy iskolai
bántalmazást tapasztaló
tanulók számára kifejezetten
megkönnyebbülést okozhat,
ha nem kell bemenniük az
intézményekbe. Kevesebb
lesz az életükben a stressz és
napjaikat lelkileg
kiegyensúlyozottabban
élhetik. Azoknak, akik
ingerszegényebb
környezetben jobban tudnak
koncentrálni, megugorhat a
tanulmányi átlaguk.
Családokban, főleg ott, ahol a
felnőtt vagy felnőttek
reggeltől estig dolgoznak,
lehetőség nyílik mélyebb
kapcsolatok kiépítésére,
leginkább ott, ahol a felek
képesek megtalálni a köztük
lévő érzelmi egyensúlyt.
Ennek pontosan a fordítottja
történik viszont ott, ahol a
gyerekek otthoni
bántalmazásban szenvednek.

Itt jönnek képbe a hátrányok és a negatív hatások,
amikből sajnos rengeteg van.
Extrovertált személyiségek levertek, szomorúak,
ingerlékenyek lehetnek, amiért nem tölthetnek
időt a társaikkal. Főleg az idősebb, gimnazista
korosztály érezheti úgy, kihagyja azt az évet,
amikor partikra, koncertekre vagy akár egy jó
közös nyaralásra kellene menniük a barátaikkal.
Kritikus szempont lehet még a tanulási motiváció
fenntartása,
ami
nem
minden
esetben
egyszerűbb.Sok diáknak nehezére eshet az online
térben való berendezkedés. Óránként negyvenöt
percet a képernyő előtt tölteni nem egészséges,
fejfájáshoz,
alvási
zavarokhoz
vezethet,
ennélfogva mindenki fáradtabb, ingerlékenyebb.
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Másik nagy probléma a
kamera órákon való
bekapcsolása. Nem mindenki
rendelkezik erre a megfelelő
eszközökkel, vagy aki igen, az
esetleg frusztrálva érezheti
magát, ha meg kell mutatnia
az ő vagy közvetlen
környezetének kinézetét a
karantén ideje alatt.
Az iskolai és privát élet között
elmosódtak a határok.
A legnagyobb veszélyt a
diákok lemaradása jelenti.
Erre főleg olyan szegényebb
településeken láthatunk
példát, ahol vagy egyáltalán
nincs vagy csak egyetlen
elektronikai eszköz található a
családban. Ha a diák vészesen
lemorzsolódik a többiektől, az
iskolába visszatérve kevésbé
érezheti magát sikeresnek és
ez komoly önértékelési
problémákhoz vezethet.
A föntebb említett témáknak
egy részét kiküszöbölhetjük
egy jól felállított napirenddel,
amit minél szorosabban
igyekszünk betartani, továbbá
megfelelő mennyiségű
sportolással, természetesen
csak biztonságban,
szabadtéren.

Így hat ránk a karantén
Történetek a vírushelyzetből
Az elmúlt időszak sok próbatétel elé állított
bennünket: online iskola, bezártság,
korlátozások és még

sorolhatnánk. Ezért úgy döntöttünk, hogy
megkérdezzük néhány iskolatársunkat,
ismerősünket,
miként élik meg ezt a pandémiás
időszakot. Sok különböző aspektusból

vizsgálhattuk a válaszadók

Iskolánk sok sportolóval dicsekedhet.
Az első hullám idején a bezártságot
számukra megnehezítette,
hogy nem űzhették szenvedélyüket. A
második hullám abból a szempontból
szerencsésebb, hogy
legalább az igazolt sportolók edzhetnek.
Iskolánk egyik vízilabdás tehetsége azt
nyilatkozta, hogy:

nézeteit. Kérdeztünk sportolókat,
testvérpárokat, végzősöket és olyanokat is,
akik bejárnak az
iskolába.
Sokak szerint a rendkívüli helyzet a végzős
diákoknak lehet a legnehezebb, mivel nekik
az érettségi
miatt plusz teher is van a vállukon. Közülük
kérdeztünk egyet, hogy ő miként viseli,
mennyire fél és
mennyit találkozik a barátaival.
„Igazából tanulás szempontjából nagyon
is lehet fényezni a Bethlent, hiszen
nagyon jól megoldották ezt az egész
online oktatást. Szerintem olyan
szempontból jobb ez a fajta oktatás, hogy
könnyebb jegyzetelni, hiszen a tanár
általában el is küldi a jegyzetét, így
könnyebb számomra a tanulás is. Ami
még nagyon tetszik, hogy az órák sokkal
színesebbek lettek, a tanárok több online
feladatot adnak, videókat kell nézi és így
jobban élvezhető és könnyebb is a
tanulás. Az érettségitől persze azért
tartok, hiszen sok múlik rajta, de nem
nehezítő körülményként fogom fel a
bezártságot. Nekem az otthoni tanulás
olyan szempontból segít, hogy nem kell
annyit utaznom az iskolába, így ez alatt az
idő alatt tudok pihenni és tanulni is, és ez
számomra nagy segítség. Az egyetlen,
ami rossz, az az, hogy kevesebb a
szociális program, emiatt pedig gyakran
rossz a kedvem.”

„Szerencsére tudtuk folytatni az
edzéseket és a bajnokságot is.
Egyelőre nincs nagy változás a
sportágban. Nekem az edzés
szempontjából ugyanolyan az élet,
mint a karantén előtt. Edzések
továbbra is heti ötször vannak,
meccsek meg szinte minden
hétvégén, ez is változatlan maradt. A
meccsek viszont zártkapusok lettek,
edzés és meccs előtt maszkot kell
hordani”

Tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy
szinte minden testvéri kapcsolatot
megváltoztatott ez a helyzet valamilyen
módon. Vannak olyan kapcsolatok,
melyek mélyebbek és őszintébbek
lettek, de vannak sajnos olyanok, amik
kicsit megromlottak.
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„Jól éljük meg tesókként a
pandémiát, szerencsére nem kell
digitális eszközön
osztozkodnunk. Minket közelebb
hoz egymáshoz az új helyzet,
mert egy-egy lyukasórában a
másikhoz át tudunk menni és
együtt hallgathatjuk az órát.
Például az is sokkal jobb, hogy le
tudunk ülni együtt ebédelni.”
„Azt nagyon sajnáljuk, hogy a
karantén felborította az eddigi
életünket, mivel ezelőtt tudtunk
együtt
suliba és edzésekre járni, de a
karantén miatt sajnos már nem,
ezt nagyon hiányolom. Egy
dolgot
szeretek a karanténban, ami
pedig az, hogy kényelmesebbek
lehetnek a mindennapjaim.
Vitázni nem
szoktunk, mert egyikünk sem
irigyli a másikat a jelen helyzet
miatt. Eddig is jól kijöttünk
egymással,
de így picivel több időnk van
egymásra, néha leülünk
társasozni is, amit mindketten
nagyon
szeretünk” – nyilatkozta a
nagyobb testvér.

Kíváncsiak voltunk néhány olyan ember
véleményére, akik bejárnak az iskolába.
Legfőképp az
érdekelt minket, hogy ők ezt
pozitívomként vagy negatívumként élike meg. Emellett azt is kíváncsian
hallgattuk, hogy hiányolnak- e minket az
iskola közösségéből.

„Fura, hogy nincsenek bent a nagyok,
mivel vannak gimiből is barátaim,
akikkel az udvaron focizni szoktam.
Fura az is, hogy üres termek vannak
velünk szemben, és nem halljuk a
gimisek zsongását nap mint nap. Alig
várom, hogy végre minden
visszatérjen a régi kerékvágásba! Én
szeretem a rendes iskolát, örülök, hogy
nekünk nem kellett hazamenni, mert
szeretem az iskolámat, klasszak a
programok, és soha nem unatkozom.”

Interjúink során azt tapasztaltuk, hogy az
online oktatás előnyeit és hátrányait is
jól átlátják a diákok,
ám megosztó, hogy kinek merre dől el a
mérleg. Jó volt meghallgatni olyan
diáktársainkat is, akik
hasonlóképpen vélekednek, mint mi.

„Szerintem az online iskola nem olyan rossz, mint tavaly tavasszal volt,
viszont a rendes jelenléti
oktatás sokkal jobb. Én sokkal jobban és hatékonyabban tudtam tanulni,
amikor rendes oktatás volt. Ami megvisel most, az az, hogy nem vagyok
közösségben.”

„Nem örülök, hogy itthon kell tanulni, mivel amikor bejártam, sokkal
intenzívebben tudtam tanulni.
Egy dolognak örülök, hogy nem kell annyira korán kelni, és hogy
kényelmesen tanulhatok otthon.”

Összeségében azt látjuk, hogy mindenkinek teljesen megváltozott az élete ettől a
helyzettől. Azzal
kapcsolatban már sok az eltérés, hogy kik mennyire élvezik és melyik tanítási módot
preferálják. A mostani helyzetben az a pozitívum a múlt tavaszi karanténhoz képest,
hogy az igazolt sportolók járhatnak edzeni és így számukra sokkal könnyebben
átvészelhető a sok korlátozás. Bár szerintünk teljesen érthető, hogy ebben a
helyzetben miért vannak bezárva az iskolák, természetesen mi is tapasztaljuk a
bezártság negatívumait. Viszont fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ezzel a témával
kapcsolatban nincs két egyforma vélemény. Ezért is kérdeztünk meg másokat is a
témáról, hogy minél több ember véleményét tudjuk átadni nektek.

Szeretnénk köszönetet mondani

mindenkinek, aki interjút adott nekünk:
Illés Hubának,
Kornya Gergelynek, Kornya Mátyásnak,
Bunghardt Máténak és a további
anonim személynek is.
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Készítette:
Vavra Noémi és
Meizl Emma

„Az lettem, ami igazán akartam lenni és
azt csinálom, amit igazán szeretek
csinálni.”
INTERJÚ ÁBEL BÁCSIVAL
– Miért lett AC Milan-szurkoló?
– Hát, ezt nem is tudom elmondani, hogy
történhetett.Volt az a 2003-as Bajnokok
Ligája-döntő, amikor a Juventus meg a
Milan játszott egy rendkívül unalmas
meccset. A végén tizenegyesrúgásokkal
a Milan nyerte meg a BL-t, és akkor
nagyon tetszett nekem az a játékos, akit
úgy hívtak, hogy Sevcsenko, aki
Rebrovnak volt a csatárpárja Kijevben.
Akkor elkezdtem nézegetni ezt a
csapatot és láttam, hogy egész jó:
szimpatikus volt, hogy gyors, agresszív,
okos focit játszanak, a piros-fekete színek
pedig eléggé
tetszenek nekem – de nem azért, mert
szebb, mint a zöld-fehér, hanem mert a
székelyekre is hasonlító színkombináció
jellemző – tehát nagyon megkedveltem
őket. Egyébként voltam kint meccseken
is Milánóban, úgyhogy beleszerettem a
csapatba.
– Mióta rajong a Fradiért?
– Gyermekkorom óta. Nagyapám, édesapám
és mindenki a családban Fradi-szurkoló volt.
Meg most is az, már a fiam is
tudja, hogy „Hajrá Ferencváros!”. Először 1987ben voltam egy Ferencváros– Békéscsaba
mérkőzésen, 3-1-re nyertünk, erre tisztán
emlékszem. Akkor voltam 14 éves.
– Isael vagy Uzuni játéka jobb?
– Uzunié.
– A következő bajnokságban a Fradi–Loki
meccsekre ki fog jönni? A vendégszektorban
lesz valaki, aki integetni fog.
– Kimegyek és visszaintegetek Zoli bácsinak,
mindenképpen.
– Bajnok lesz a Milan?
– Nem hiszem, de én bízom benne azért.
Nem elég jó a keret, az is csoda, hogy így állnak.
De ha megnyerik a bajnokságot, az olyan csoda
lesz, mint amikor ’99-ben megnyerték.
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– Ennyit a fociról, éles témaváltás jön.
Miért a tanári pályát választotta?
– Nagypapám, édesanyám, édesapám,
öcsém és bátyám is tanárok, úgyhogy
csak ezt a mintát láttam otthon, nem is
volt kérdéses, hogy nekem ez jó, úgy
értem, megszoktuk azt, hogy az egész
család ezt a munkát végzi. Én ebbe
születtem bele és nem is nagyon
gondolkodtam másban.
Persze, azért felmerült, hogy majd
zongorista meg focista leszek, de ezek
azért gyorsan lekoptak. Maradt ez a
dolog, és ezt nagyon szeretem is csinálni.
– Van olyan időszak, amit kimondottan
szeret tanítani?
– Igen, az Árpád-kor, a magyar kora
középkor.

– A tanár úr sokszor mondja, hogy
évszámfanatikus. Mi a kedvenc történelmi
dátuma, illetve korszaka?
– Kedvenc dátumom 732, a poitiers-i
csata. A frankok megállították a muszlim
előrenyomulást Európában.

„Kedvenc korszakom pedig
a szabadságharc.”
– Mit gondol, mi a legfontosabb tantárgy
hosszú távra?
– Hú... Ezen mindig jót nevetek. Egy tantárgy
jó-e hosszútávra? Valószínűleg az a tárgy lenne,
hogy pénzügyi ismeretek, csak
ilyen nincs. Úgy gondolom, az elég hasznos
lenne. Azért van pár tanóra, amibe
ez bele van rejtve. Hát, nem tudom...
Ez egy rendkívül nehéz kérdés, mert
esetleg megbántok valakit, ha pont mást
mondok, tehát azt gondolom, hogy a
pénzügyi ismeretek lenne az.
– Nem nagy nehézség ilyen messziről eljutni
az iskolába?
– De, fárasztó. Igaz, az utazás
megadja nekem azt a lehetőséget, hogy már
idefelé is tudjak gondolkodni az
iskolai feladataimon – bár lehet, hogy
hajnalban is azt szoktam tenni – és
ezenkívül kirázza az emberből azokat a
dolgokat, amiket meg kell emésztenie.
És ez az egy és negyed óra „rázódás” a
villamoson, meg a HÉV-en pontosan elég arra,
hogy otthonra már ne vigyem el a munkahelyi
problémákat.
– Mit gondol, mikor fog folytatódni a
tanulás/tanítás rendes keretek között?
– A húsvéti szünet után, de nem tudom.
Én azt gondolom, ez lenne az észszerű, ha már
eddig visszafogták.
– Gyermekkorában is szerette a történelmet?
– Egy olyan családban, ahol az apukám
történelem-magyar szakos tanár és engem
tanít általános iskolában végig, ott
nem volt kérdéses, hogy megszereti-e az ember
a történelmet. Nagyon könnyen ment,
mert állandóan olyan könyveket kaptam az
édesapámtól, amelyekben történelmi
személyek vagy mitológiai történetek voltak.
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„Nagyon sok olyan
szöveget olvastam,
amihez mások nem
jutnak hozzá, mert otthon
nem ez a környezet.
Nekem nem volt nehéz
dolgom.”
– Hogyan éli meg a diákok csibészségeit,
esetleg a saját kamaszkori dolgaira is
gondol közben?
– Könnyen, mert az óra végével el is
felejtem, mert utána mennem kell egy
másik osztályba, másik órára. Nem
szoktam
rajta
rágódni
egyáltalán.
Ötévente van egy-egy olyan eset, amikor
kiakadok, de az annyira durva kell, hogy
legyen, hogy akkor már azért morcos
vagyok.

-

Általában óra végére el is felejtem ezeket.
Azt kell, hogy mondjam, ebből a
szempontból jó a természetem, de más
szempontból nem. De mondom, ez nagyon
könnyűvé teszi nekem a munkát. Jelenleg
semmi olyan esetre nem emlékszem, ahol
nagyon-nagyon kiakadtam volna. 20 év alatt 2
ilyen embert tudnék mondani, de
nevet persze nem említek. Csak két olyan
alkalom volt, amikor véresen komolyan
vettem valamit.
– És ha már nevek. Voltak olyan osztályai,
diákjai,
akiket
kimondottan
szeretett
tanítani?

„Van nekem egy jó
szokásom: gyakran
mondom az osztályoknak,
hogy Ti vagytok a
kedvenceim.”
Ezt azért is teszem, mert
egyrészt így próbálok motiválni, másrészről
meg azért is, mert akkor azt érzem,
hogy tényleg olyan jól dolgoznak, és ez a
kedvencemmé teheti őket. Valójában 20
éve tanítok (most már 21. éve) és nem is
emlékszem olyanra, akire azt mondtam
volna, hogy a kedvencem. Azért titokban
minden tanárnak vannak kedvenc
osztályai, szerintem kedvenc diákjaik is, de
soha nem fogják bevallani, mert az
nem lenne jó, problémákat okozna. Ezért
például az én gimnáziumi osztályfőnököm
azt mondta, hogy majd megmondja a 10 éves
osztálytalálkozón, hogy ki volt az ő kedvence.
Megkérdeztük, és azt mondta rá, hogy várjunk
még 10 évet.
– Miért vágatta le a haját?
– Már nagyon hosszú volt. Az egyik
barátom felajánlotta, hogy ő majd levágja, én
meg nem hittem neki, ezért ő tényleg levágta
a copfom.
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És akkor, amikor már levágták a copfját az
embernek, az annyira borzasztóan állt,
hogy kénytelen voltam másnap elmenni a
szomszéd hölgyhöz, hogy nyírja le úgy a
hajamat, hogy az normálisan nézzen ki.
Most gondoljatok bele! Milyen már az,
amikor az embernek levágják a copfját, és
csak
így össze-vissza lóg a haja?! Úgyhogy akkor
úgy voltam vele, hogy mivel úgysincs
annyira sok hajam, maradhat a rövid..
– Mi volt a legnagyobb csíny, amit
tinédzserkorában csinált?
–
Kollégista
voltam
gimnáziumban,
úgyhogy rengeteg csínyt követtem el.
Harmadikos gimnazistaként – ma ezt úgy
hívjuk, hogy tizenegyedikes – nagyon
szerettem a barátaimmal kóricálni a
városban. A kollégiumban mindig az van,
hogy legkésőbb fél tízkor be kell
menni, ha kimenőd van, akkor is, kivéve, ha
színházba mész, mert akkor
meghosszabbítják. Mi lekéstük ezt az
időpontot és úgy döntöttünk, hogy akkor
úgy csinálunk, mintha reggel jöttünk volna
be a koleszba, tehát mintha otthonról
jöttünk volna vissza, ezért egész éjszaka
sétáltunk a városban. Pestszentlőrincről
egészen a Keleti pályaudvarig, aztán meg
ki Kelenföldre. Persze elfáradtunk, de a
lényeg az, hogy úgy álcáztuk a dolgot,
mintha aznap reggel érkeznénk be a
kollégiumba, így nem kaptunk fejmosást
ezért. Mást is csináltunk persze, de az
általában a lányok után való futásról vagy
ilyesmiről szólt.
– Mit gondol, hogyan látják Önt a diákok?
– Na, ezt nem tudom.

„Azt gondolhatják,
hogy mindent odaadnék
egy jó szóviccért, de ez
nem így van.”

Meg azt is gondolják, hogy szeretem csinálni,
amit csinálok, és remélem, az azért látszik,
hogy ebbe apait-anyait beleadok, ha már ott
vagyok. Hát, ez most nehéz
kérdés... Szerintem következetesnek látnak,
de nem szigorúnak.
– És ezzel van valami baj?
– Nem, nincs. Nincs vele baj, hiszen

nem kell feltétlenül
szigorúnak lenni ahhoz,
hogy átadd azt, amit
szeretnél.

Köszönjük szépen az
interjút és sikerekben,
lelkes diákokban gazdag
éveket kívánunk!
Az Interjút készítette:
Vimmer Zsombor

Következetesnek kell lenni, mert az egy olyan
kapaszkodó a gyerek számára, hogy
tudja, hogy mit miért kap vagy mit miért nem
kap meg – mondjuk osztályzásban
–, tehát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb.
Szeretem, ha tudok élményszerűen
tanítani, ha át tudom adni azt a lelkesedést,
ami bennem van – mert még van
bennem lelkesedés ennyi idő után is –, ha ez
sikerül, én már boldog vagyok.

Ha az érettségi után csak
4-5 ember mondja azt,
hogy egész jó volt ez a
történelem,
ez a 6 év, akkor én már
rendkívül elégedettnek
érzem magam.
– Ha újra kezdhetné, akkor is a tanár lenne?
– Hát, figyelj, zongorista akartam lenni, focista
vagy tanár. Zongoristának nem lettem volna
jó, ahhoz iszonyú sok gyakorlás kell, akkora
kitartást igényel, mint az őrület, focistának
meg azért nem, mert a fizikumom nem lett
volna
elegendő
hozzá.
Ezek
nyilván
vágyálmok voltak, de nagyon szép dolgok. Az
lettem, ami igazán akartam lenni és azt
csinálom, amit igazán szeretek csinálni.
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KVÍZ A TANÁRAINKRÓL
MELYIK IGAZ MISS KATE-RE?

HOGY HÍVJÁK FRUZSI NÉNI KUTYÁJÁT?

A

20 éve vegetáriánus

A

Yukon

B

egy hónapban egyszer
böjtöl

B

Yeti

C

van egy 10 éves kutyája

C

Yakari

HOL DOLGOZOTT ÉRETTSÉGI UTÁN K.
ORSI NÉNI?

K. ORSI NÉNINEK VOLT EGY IDEIGLENES
KUTYÁJA, AMIT BEFOGADOTT ____ ÉVE.

A

McDonald’s/Burger King

A

3

B

cipőbolt/pizzéria

B

7

C

újságnál/médiánál

C

10
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Vellai Boglárka

KVÍZ A TANÁRAINKRÓL
MELYIK ANDI NÉNI KEDVENC ÁLLATA?

MI IGAZ FRUZSI NÉNIRE?

A

nyuszi

A

a nővére a Bethlenben
érettségizett

B

cica

B

félévkor megbuktatta egy
diákját

C

kutya

C

a húga a Bethlenben
érettségizett

ANDI NÉNI
NEM SZERETI
A ______ ILLATÁT/SZAGÁT.

K. ORSI NÉNINEK MINDEN GYEREKE
UGYANAZON HÓNAPBAN SZÜLETETT.
MELYIK EZ A HÓNAP?

A

cigarettafüst

A

október

B

fahéj

B

december

C

virág

C

július

-

1 6

-

Vellai Boglárka

ARANYKÖPÉSEK
MARTON KINGA

NAPOCSKÁS, SZÉP JÓ REGGELT MINDENKINEK! –
SCHMERCZ ZOLTÁN TANÁR ÚR
TIME IS MONEY, SCHNELL, SCHNELL! –
NYÍRŐ CSILLA TANÁRNŐ
A MATEK LEGYEN VELETEK! –
SCHMERCZ ZOLTÁN TANÁR ÚR

FEJEDELEM = YOUR HEAD IS BATTERY –
UGRON ÁBEL TANÁR ÚR
HOZZÁM KÉPEST A PAPAGÁJ EGY KEZDŐ –
ÁKOSNÉ VRÁBEL MÁRIA TANÁRNŐ
NEM VAGY EGY NAGY IQ-FIGHTER... KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ
EBBE BELEBUKTÁL, MINT HIKOMATOS PINGVIN A
HÓBUCKÁBA – KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ

TE LÓFEJŰ EDWARD –
PÁRICSKA ZOLTÁN TANÁR ÚR

KÜZDESZ, MINT MALAC A JÉGEN! –
KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ
-
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ARANYKÖPÉSEK
MARTON KINGA

ÉS MI LESZ A HAJADDAL? MERT MOST ÚGY NÉZ KI,
MINT EGY FELIZGULT BUDIKEFE! –
KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ
HA ILYET BEÍRSZ, KIADJA A SZÁMÍTÓGÉP, HOGY
HÜLYE VAGY – KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ

S T U P I D

OLYAT KAPSZ, HOGY MIRE MAGADHOZ TÉRSZ, AZ
ÖSSZES GÚNYÁD KIMENT A DIVATBÓL! –
KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ
FÖLÉKÖPTÜNK, ALÁÁLLTUNK... –
KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ
AZ ÉN HÁZIM HIBÁTLAN, ÉS A TIED? –
KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ

TE NEM TUDOD… ÉN TUDOM… –
KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ

VEGYÜNK EGY MEZEI TRAPÉZT... –
KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ

A SZEZONT A SZEZONNAL, A JAZONT A JAZONNAL
VONOM ÖSSZE – KULCSÁR ELLA TANÁRNŐ

CSIBEPÓK – UGRON ÁBEL TANÁR ÚR
-

1 8

-

ÖTSOROS VERSEK AZ
EGYÜTTÉRZÉSRŐL
SZABÓ-KALMÁR SAROLTA
Együttérzés olyan érzés, ami mindenhol ott van,
Próbáljuk meg átérezni, mit kell átélnie másnak a bajban
Ítélkezés helyett folyamodjunk ehhez
Másokat bántani nagyon lejárt lemez
Nem könnyű ez, megértem én, de hidd el, hozzáállás kérdése az egész.

MOLNÁR EMESE
Együttérző személy vagyok,
A társaimat támogatom,
Bármi is van, megoldom,
Nem hagyom, hogy szomorkodjon,
Mert együttérző személy vagyok.

CSATÓ REGINA
Nem tudom pontosan, neked milyen rossz,
De azt látom, hogy a sarokban zokogsz.
Keresem a szavakat, hogyan segítsek,
Benned meg tombolnak az érzések.
De én segítek majd véget vetni a szenvedésnek.

GYÖRGY VIRÁG
Együttérzés... mi az, ha nem jó dolog?
Mikor társad támogatod, és boldog,
Ott vagy, mikor kell, hiszen ez a dolgod,
Átöleled, és hallod, ahogy zokog,
S karjaidból kikelve újra boldog.

ILYÉS RAMÓNA
Együttérzek veled,
Ki az utcán egyedül kéregetsz,
Csendben leülsz a fal mellé,
Nyújtod kezed,
Mit boldogsággal töltök én meg.
-
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VAVRA NOÉMI
Együttérezni olykor túl nehéz.
Félve kérdem én, mitől félsz?
Lehet egy kedves szó neked túl kevés,
De lehet másnak épp ez a menedék.
Bár néha többet ér egy ölelés.

SZÉKELY KLÁRA

Ha neki fáj érezd át te is
Ami neked könnyű
Lehet neki nem is
Tehát segíts neki elmondani
Van miért élni

MIMON ANNA
Együttérzés
Nagy dolog?
Dehogy, azt csak gondolod!
Légy ott,
Hol szükség van rád!

PETIK HUNOR
Együttérezni nem nehéz
Ezért nem értem én
Hogy az embereknek
Miért esik annyira
A nehezükre.

MEIZL EMMA
Az együttérzés fontos a világban,
Ezzel az aprósággal minden vidámabb,
Ezen a Földön senki sem hibátlan,
Mindenki gazdag belső-külső hibákban,
Hát ezért fontos, hogy melletted kiálljak.
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A Gomb
Kihajtogattam a ropogós levélpapírt, majd ráillesztettem a tollat.
Drága Charity!
Tudom, hogy nehéz megérteni, miért vagyok itt, a háború kellős
közepén, mikor Párizsban béke honol. Szerinted ott kell keresnünk a
változást, ahol béke van, azonban én nem békére vágyom. Az emberiség
szörnyűbbnél szörnyűbb dolgokat tesz nap mint nap, és nekem ezt
testközelből kell látnom, hogy elhiggyem, különben sosem fogom tudni megtenni.
Vagy
csak meg akarom győzni magam, hogy az lenne a helyes, ha megnyomnám a gombot? Nem
tudom. De akkor miért nem tettem még meg? Ha ennyire undorodom ettől a világtól, miért nem
tudom megtenni?
Számtalanszor feltettem már magamnak a kérdést, vajon miért pont nekem adta? Hiszen én
tépelődők. Miért nekem? Miért nem valaki olyannak adta, aki azonnal megnyomta volna vagy
gondolkodás nélkül elpusztítja? Miért olyasvalakinek, aki nem tudja, mit kezdjen vele és még
a legjobb akarata ellenére sem tudja megtenni? A filmekben a kiválasztottak mindig tudják,
mit kell tenniük, sosem haboznak, hiszen tökéletesek, emberi gyengeségnek nyoma sincs
bennük. Pedig gyengék vagyunk, Charity, hiába hívod hatalomnak azt, amim van, én is éppen
olyan gyenge vagyok, mint mindenki más.
Meg kéne nyomnom, igaz? Végül is hány embernek adatik meg, hogy helyreállítsa az
egyensúlyt? Hány vírusnak ajánlották fel, hogy elpusztíthatja magát, így megmentve a
gazdatestet? A bökkenő csak az, hogy míg egy vírus nem elég intelligens hozzá, hogy felfogja,
ha meghal a gazdatest, ő sem élhet tovább. Mi ezt nagyon is jól tudjuk, mégsem teszünk
semmit.
Sóhajtva lenéztem a kis gombra, ami most a mellkasomon pihent, egyenletesen liftezve felle, mintha ő maga is lélegezne.
A Föld reset gombja.
Egy közönséges fekete gomb, egy távirányítószerű valamin. Az ember azt várná, hogy
legalább piros lesz, vagy valami. Egy pillanatra megint láttam a beteg férfit, gyengén
nyújtotta felém a gombot álmomban. Akkor megnyugtatott a jelenléte, végtelen békét árasztva
magából. Most ideges lettem, ha eszembe jutott.
– Miért nekem adtad? Miért? – suttogtam magam elé, hogy a többiek a sátorban ne hallják,
majd újra a levél fölé hajoltam.
Tudod, mit írt Eistein, Charity? Hogy nem tudja, a harmadik világháborút milyen
fegyverekkel fogják vívni, de a negyediket biztosan kövekkel és botokkal. Talán igaza volt.
Vajon mit szólna, ha tudná, ugyanolyanokkal vívjuk, mint a másodikat? Nem merjük egymást
tömegesen pusztítani, nehogy még nagyobb károkat okozzunk a vízkészletekben. Az emberi
életek már csak akkor érnek nekünk bármit is, ha egy édesvizű tó mellett állnak. Szánalmas,
nem?
Ha megnyomom a gombot, és minden visszarendeződik, akkor valóban kövekkel és botokkal
fogjuk vívni a következő háborút. Kialakulna egyáltalán az élet újra? Létrejönne az ember?
Vagy csak egy véletlen voltunk? Egy hiba a rendszerben?
Mindenesetre, a bolygó gyógyulhatna.
És mi van, ha már számtalanszor megnyomta valaki a gombot? Mi van, ha ez egy ördögi kör
és az ember nem először, hanem századjára teszi ezt a Földdel? Akkor ez akár lehet a
hatvankettedik világháború is, igaz?
-
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Megint a gombra néztem. Olyan egyszerű lenne megnyomni. Ez se több, mint egy
számítógépet nullázni, nem? Egy vírusos számítógépet.
Akkor miért habozok? Visszadobtam a tollat a táskámba, a levelet pedig gondosan
behajtogattam az egyik zsebébe.
Talán majd holnap.
Megint egy csatáról álmodtam. Egy kicsi revolvert tartottam a kezemben és csak álltam ott
bambán, figyelve az öldöklést. Akármennyire is akartam, a lábaim nem mozdultak, a
pisztollyal pedig hiába lőttem, a golyók nem értek célba.
A háttérben hirtelen valami furcsa fény kezdett derengeni. Hunyorogva próbáltam kivenni
a belőle kiváló alakot. Ha nem tudtam volna, hogy angyalok nem léteznek, valószínűleg
annak hiszem. Fiatalnak tűnt és gyönyörűnek, de nem úgy, ahogyan az emberek, sokkal
inkább, mint a megfoghatatlan dolgok. Ruhája mintha fényből készült volna, könnyedén
lépdelt a mocskos és véres csatamezőn, körülötte megfagyott a világ. A lány megállt tőlem
alig egy lépésre, majd lassan felém nyújtotta a kezét, mintha várna valamire. Zavartan néztem
rá, még mindig nem bírtam mozdulni.
– Te… – motyogtam, miközben az agyam lassan kezdett magához térni. – Te a… a…Nap
vagy? – szörnyen ostobának éreztem magam a kérdéstől, mégis muszáj volt kimondanom.
Nem egy Isten volt, nem is bármiféle magasztos teremtő, inkább valamiféle földanya fény
képében. A jövevény lágyan elmosolyodott.
– Szerintem erre magad is tudod a választ. Kérlek, odaadnád? – szavai kedvesek és lágyak
voltak, akár a puha selyem. Lenéztem a kezemre, amiben már nem a revolver volt, hanem a
kicsiny távirányító, rajta az egyetlen gombbal.
– Meg akarod menteni? – kérdeztem bugyután.
– Kérlek! – Még mindig felém nyújtotta a kezét, kezdett kétségbeesettnek tűnni.
Haboztam.
– Nem bízik bennem? Ezért küldött téged? Hogy megtedd, mert én nem tudtam? – Láttam
rajta, hogy most ő habozik. – Nem is tudja, hogy itt vagy, igaz?
– Kérlek, te vagy az utolsó esélye! – könyörgött tovább, majd lassan folytatta – Pedig azt
hittem, ez majd segít. Egy járvány, ami megmutatja nektek, milyen lehetne a világotok, ha
vigyáznátok rá. Azt hittem, értitek majd, mit jelent a tiszta levegő – a hangja bűnbánóan
csengett, pedig nekem égett a képem a szégyentől. Igaza volt. Kaptunk még egy esélyt. De
eldobtuk.
– Nagyon beteg már. Próbáltam rajta segíteni, de nem tudtam. – Szomorúan lesütötte a
szemét, mint aki nagyon megbánt valamit. – Te is szeretnél segíteni rajta, igaz?
– Hát persze, de… – kezdtem, de nem tudtam befejezni, mert a lány felém nyúlt és
megérintette az arcom. Az érintése meleg volt, mint a napsugarak, és semmihez sem fogható,
amit addig éreztem. Mintha az univerzum egy darabkáját érintette volna. És egy pillanat alatt,
mintha mindent megértettem volna. Egyetlen pillanatig éreztem, mennyire emberiek ők
maguk is, aki létrehoztak, mennyire esendők és hogy szenvednek. Egy pillanatig éreztem,
amit ő, láttam, amit ő látott. Hát ezért választott engem. Pont azért, mert tudta, hogy én
tépelődni fogok.
Nem nyúlt a másik kezem felé, én emeltem fel.
Lassan csúsztattam rá az ujjam a gombra. Haboztam.

-
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DAVID
ATTENBOROUGH:
EGY ÉLET A
BOLYGÓNKON

AZ
ÉVTIZED
FILMJE

„Meg kell
tanulnunk, hogyan
dolgozzunk a
természettel, ne
pedig ellene!"

Azt hiszem, David Attenborough-t senkinek nem kell
bemutatnom. Aki még nem találkozott volna vele, a brit természettudós,
dokumentumfilmes idén ünnepelte kilencvennegyedik születésnapját, és
kétségkívül ő a világ leghíresebb természetfilmese. Elképesztő életművének csúcsa
az a film, ami nem is olyan rég, 2020 októberében jelent meg a Netflixen, és túlzás
nélkül mondható, híre körüljárta a Földet.
A műfaját tekintve dokumentumfilm, de olyan, amilyet
még ember nem látott. Sokkal inkább mondható vallomásnak és rémisztő
jövendölésnek, mint bármi másnak. Valaki olyan vallomását hallhatjuk, aki
végigasszisztálta az elmúlt majdnem száz évet és látott letűnni egy olyan kort,
aminek maradványaival most nekünk kell szembenéznünk. Az ő feladata az, hogy
elmesélje nekünk a történetét, a miénk pedig az lesz, hogy helyrehozzuk
generációja hibáit.
-
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Az első képsorok rögtön a mélyvízbe dobnak
minket azzal, hogy Attenborough a kihalt,
málladozó Csernobilból jelentkezik, mesélve
nekünk a történelem egyik legnagyobb emberi
hibájáról. A kihalt, lakhatatlan épületeket
elfoglalt burjánzó erdő tökéletes allegóriaként
mutatja be, mi történik, ha továbbra is hátat
fordítunk. Attenborough mesél nekünk
túlmelegedő óceánokról, olvadó jéghegyekről,
túlhalászás miatt kihalt fajokról, kámforrá lett
esőerdőkről, meggyilkolt állatok ezreiről.
Hallunk egykor színes, élő korallzátonyokról,
melyek ma már üres, fehér csontvázak, halált,

„AZ IGAZSÁG AZ, HOGY
VELÜNK VAGY NÉLKÜLÜNK, DE
A TERMÉSZET ÚJRA FOGJA
ÉPÍTENI MAGÁT."

nem menedéket nyújtva az élőlényeknek.
Na de mégis, mitől más ez, mint bármelyik
másik olyan film, amitől az embernek
bűntudata támad, de pár nap múlva már el is
felejti. Nos, először is David Attenborough
végig T/1 személyben beszél, nem vonva ki
magát a felelősség alól. Így az egész narráció
nem szidalmazónak, sokkal inkább egy
szomorú tanúvallomásnak hat. Arról már nem
is beszélve, hogy a megszokott "Mindent
elrontottunk, mindent rosszul csináltunk,
biztosan elpusztulunk” helyett egy
cselekvésre buzdító, reménnyel teli
monológot kapunk.

„EGY ÉVSZÁZAD MÚLVA A BOLYGÓNK ÚJBÓL EGY ÉLŐ,
VAD HELY LEHET. ÉS MOST EL FOGOM MONDANI, HOGYAN"
-
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„Amit mi látunk, az csak az utolsó fejezete
egy évezredek óta tartó globális folyamatnak”
-mondja Attenborough, és érezzük, ez már
nem vicc. Az élővilág pusztulásáról szeretjük
azt hinni, hogy egy nem rég elkezdődött,
gyerekcipőben járó folyamat. Valami, amire
még van időnk, valami, amivel még nem kell
foglalkoznunk. De ahogyan az előbb
olvashattuk, ez már csak az utolsó fejezet.

Mindezt olyan lélegzetelállítóan mutatja
be a film, hogy hiába is írnék bármit,
nem tudnám, és nem is akarom
visszaadni azt a csodálatos élményt,
amit a megtekintése nyújt.

„EZ NEM A BOLYGÓ
MEGMENTÉSÉRŐL SZÓL.
EZ SAJÁT MAGUNK
MEGMENTÉSÉRŐL
SZÓL.”

Rajtunk áll, akarunk-e többet.Az embert
ugyanis semmi nem képes megállítani.
Egyedül mi dönthetünk úgy, hogy
megállítjuk saját magunk.
A film testközelbe hozza
azokat a katasztrófákat,
amik körülvesznek minket,
és egy rendkívüli ember
szemén keresztül mutatja
meg az elmúlt évtizedek
tragédiáit. Attenborough
előrevetíti egy olyan világ
képét, amiben az esőerdők
felégtek, az óceánok
kihaltak, az ember pedig a
fennmaradt állatfajokkal
együtt a szakadék szélére
sodródott.

-
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TÚLÉLJÜK-E SAJÁT
MAGUNK?
Miután ezekkel a
gyönyörű képsorokkal
és ezzel a
mellbevágóan őszinte
narrációval még az
életkedvünk is elvette,
a nagy természettudós
kiutat kínál, amibe a
kétségbeesett néző úgy
kapaszkodik, mintha az
élete függene tőle.
Mert az is függ.
Attenborough
bemutatott egy jövőt,
amiben elpusztulunk.
Egy olyat, ahol saját
önzésünk tengerébe
fúlunk bele, ahol az esőerdők puszták, a
jéghegyek eltűntek, és az élővilág belehalt
a hibánkba. Ezután a vízió után pedig
elmondja, mit tehetünk másképp. Mit
tehetünk azért, hogy mindez vízió
maradjon. Elmondja, hogyan élhetünk
harmóniában, békében a
természettel.Olyan gyönyörű jövőt fest le,
ami hallatán az ember talán életében
először úgy érezheti, ezért megéri küzdeni.

ÉS

HOGY

VÉGÜL

DAVID

ATTENBOROUGH

SZAVAIVAL

ÉLJEK:
CSAK

KÉPZELD
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Kéri Boglárka

Hamilton: our day's
biggest musical hit
In 2020, Hamilton: An American Musical became
available on Disney+, and the whole world got to
see it, further inducing its success.
Lin Manuel Miranda, the writer, songwriter, and
the main actor of the show, got the idea for the
production while taking a break from his other
beloved show, In The Heights. He read the
biography of Alexander Hamilton, which he later
envisioned as a musical. The writing process
took several years, then the play was finally
delivered on stage in 2015 at the Public Theatre
in Manhattan, New York City, after being
directed by Thomas Kail. Soon the Off-Broadway
hit became a Broadway one while the runtime
was extended several times, and the popularity
of Hamilton's life as a rap musical reached its
heights. While the cast continuously performed
in Richard Rodgers Theatre, the show won 11
Tony Awards, which is the theatre equivalent of
Oscars.
The news of the musical's fame didn't miss the
White House either, president Obama and his
family experienced the show in their own home.

-
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Critics loved the play, which specialty lies in the
lyrics. Not only the rap shrinks the otherwise fourhour-long show into just two hours and forty
minutes, but every character also has their own
style of singing and beat. Washington sings in
prose, while Lafayette's Guns and Ships is so fast
sometimes that it's hard to follow, all credit to the
amazing actor Daveed Diggs. The members of the
cast brought the second big surprise. While we
know that the history of America mostly features
white people, many famous characters such as Aron
Burr and George Washington were portrayed by
actors of color. But this change was welcomed by
the audition without a problem.

As of 2020, the performances stopped due to
the pandemic but will continue in the May of
2021. However, fans from Europe will likely not
see the show live for several years since we
don't know about any tours planned outside the
USA.

-

2 8

-

Köpf Emma

Raquel J. Palacio:
Az igazi csoda
ÍRTA: MEIZL EMMA
Sokáig gondolkodtam, hogy melyik könyvről
írjak kritikát, de végül a kedvencem mellett és
egyben
amellett döntöttem, ami a legfontosabbakat
tanította nekem az életben. Így esett a
választásom Az
igazi csodára.
Persze most írhatnék olyanokat, hogy „milyen jó
könyv”, mert „aranyos dolgokról beszél” és mert
„egy jó történet”, de ez szerintem annál sokkal
több, ez valahogy maga az élet.
A történetünk főszereplője Auggie Pullman, aki
eldeformálódott arccal született és rengeteg
műtéten
esett át. Auggie 10 éves koráig otthon tanul az
anyukájával, majd ötödikes korában úgy
döntenek a
szülei, hogy beíratják egy iskolába, ami már
alapból
hatalmas
mérföldkő
egy
ember
életében, az pedig
csak ráadás, ha nem vagy átlagos a többi
gyerekhez képest.

-

Mint tudjuk, a gyerekek nagyon gonoszok
tudnak lenni, hiszen ők még igazán őszinték, és
ez gyakran egy-egy csúnya beszólásban
nyilvánul
meg. Erről az embert próbáló feladatról szól a
történetünk. Arról, hogy Auggie miként birkózik
meg a
feladattal, nem beszélek, inkább ajánlom a
könyv elolvasását. Na de, hogy nekem miért is
tetszett annyira ez könyv? Először is, utálom, ha
valakit kiközösítenek
bármi miatt is, de azt még jobban, ha valami
olyan miatt, amiről egyáltalán nem tehet és ez a
könyv
pont erről beszél, az elfogadásról és a
barátkozásról szól. Rengeteg nagyon fontos
dologra tanít meg a
könyv, például arra, hogy:

„A jó szó semmibe sem
kerül, mégis
megfizethetetlen”.
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A könyv cselekménye több szálon fut, ugyanazt a
történetet mondja el Auggie családja és barátai,
de mindenki a saját
nézetéből mesél róla, így rengeteg új dolgot
tudunk
és
tanulunk
meg.
Számomra
a
legérdekesebbek
Auggie tesójának, Viának a leírásai voltak, hiszen
nem is gondoltam volna, hogy ennyire nehéz
lehet
egy beteg testvér árnyékában élni, de Via ezt is
remekül teljesíti.
Fontos az is, hogy
bármilyen bajod van, a barátaid mindig ott
lesznek neked és kiállnak melletted, mert ez az
igaz
barátság. A legfontosabb talán az, hogy az
életben mindenki nagy csatát vív, ezért sose ítélj
el senkit
és tudd, mindenki megérdemli legalább egyszer
az életben, hogy megtapsolják. Ez a történet
egyszerre szól a barátságról, a családról, a
szeretetről, a kitartásról és úgy összességében
az életről. A könyvből film is készült, ami kicsit
más módon dolgozza fel, ezért azt ajánlom, hogy
olvassátok el a könyvet, mert például a filmben
Auggie arca nem olyan csúnya. Ja, meg olvasni
szerintem menő, bárki bármit mond. Remélem,
meghoztam mindenki kedvét a könyvhöz!

-
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TheVr
Jani és Pisti 2013. októberében indították el az első
csatornájukat, a TheVR-t, amelyen közel 750.000 követőjük
van. 2014-ben megalkották a második csatornájukat, a
TheVr Tech-et, melyen újabb technológiákat, hardvereket
és érdekes technológiai megoldásokat tesztelnek le.
Magyarországon ez a legnézettebb Tech-es csatorna havi
1.000.000 megtekintéssel. Az utóbbi 5 évben pedig a
Twitchen streamelnek a srácok, melyet utána
feltesznek a TheVR Streamek Official
nevezetű harmadik és egyben
utolsó csatornájukra.

-
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Pár videó
tőlük
BOSTON DYNAMICS SPOT-THEVR TECH
A két debreceni srác felment Budapestre, mivel az
Alzától kaptak egy lehetőséget, hogy
megnézhessék és kipróbálhassák a "Spot"-ot, mely
egy robot és ennél sokkal, de sokkal több, ezt
jobban kifejtik a videóban, melyben még beszélnek
a felépítéséről, működéséről, akkumulátoráról,
funkcióiról és módjairól, használatáról és
problémáiról. A nagy kérdést fel is tette Pisti, hogy
ha ez a gép 17 év alatt ennyit fejlődött, akkor a
következő 17 évben mi lesz majd?
VR HAPPY HOUR - TWITCH
A VR Happy Hourt nevezhetjük egy reggeli
podcastnek, amit a Twitchen közvetítenek 8:30-tól
9:30-ig. Több aktuális témáról kifejtik
véleményüket és a nézők kérdéseire is szívesen
válaszolnak. 2019-ben egy új tag is érkezett a
csapathoz, Balázs, aki a legtöbbet ebben a
videósorozatban szerepel. A reggeli műsorukat
bármikor visszahallgathatod Apple Podcasten,
Spotify-on vagy akár SoundCloud-on is!
BLOODY TRAPLAND ~ MULTICOOP VIDEOS
Akik fanok, azok biztosan tudják, mi is az a
multicoop, de ha valaki nem ismerné, akkor
idéznék a Bloody Trapland 5. részéből : „Amikor
valami már annyira co-op, hogy annál nagyobb coop már nem lehet az a valami". Több videójukban
ketten játszanak, amikben mindig elhangzik
valamilyen ikonikus szöveg. Egyik legismertebb a
„Jani vagyok", amit a Gang Beast játék közben nagy
meglepetésünkre Jani mondott. Mint azt a képen is
láthatjuk, ez sem egy nyugis játék, de Pisti már
2013-ban is játszott egy olyan rage game-mel, ami
a mai napig a legsikeresebb Youtube-videójuk, és
ez nem más, mint a Cat Mario.

-
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A DUNNINGKRUGER-HATÁS
Justin Kruger és David Dunning fedezte fel
1999-ben, a Cornell egyetemen végzett
kutatások után. A jelenség lényege, hogy az
emberek annál hajlamosabbak túlbecsülni
saját tudásuk, minél kevesebbet tudnak az
adott területről. Ez valószínűleg pont azért
van, mert minél jobban elmerülünk egy
adott témában, annál több dologról tudunk,
amit még megtanulhatunk,
megismerhetünk. Ha tehát valamiből
nagyon pengének érzed magad, és azt hiszed,
te már semmit nem tanulhatsz, jusson
eszedbe az alábbi ábra!

TUDTAD?

Epres képviselőfánk
Elkészítés:

Hozzávalók:

1. A vizet és a margarint felmelegítjük egy lábosban,
majd belefőzzük a réteslisztet. Hamar

10 dkg margarin (+ a tepsi

besűrűsödik, akkor jó, ha elválik az edény falától.

kikenéséhez)

2. Egy tálba rakjuk ezt a tésztát, majd egyenként

2 dl víz

hozzáadjuk a 3 tojást és géppel eldolgozzuk.

10 dkg rétesliszt

3. Ezután hagyni kell kihűlni, aztán vizes kézzel

3 db tojás

(vagy inkább két kanállal) közepes méretű

5 dl vaníliapuding

golyókat formálunk belőle.

tejszínhab

4. Egy margarinnal kikent és kilisztezett tepsibe

1 kg eper

rakjuk, nem túl közel egymáshoz, mert megnő.
5. 200 fokos előmelegített sütőbe rakjuk, és
hagyjuk, hogy megnőjön és kicsit barnás színe
legyen. Miközben sül, nem szabad kinyitni a sütőt,
mert összeesik.
6. Ha késznek látjuk, kivesszük őket és hagyjuk
teljesen kihűlni.
7. Ha ez megvan, akkor levágjuk a tetejét, az alját

Barna Boróka

megtöltjük vaníliapudinggal, erre rakjuk a
felvágott epreket és nyomunk rá tejszínhabot, a
tetejét visszarakjuk.

-
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Hozzávalók :
liszt
cukor
kakaópor
víz
olaj
vaníliaaroma

Bögrés süti-brownie

Elkészítés :
1 Öntsük egy kis tálba a

hozzávalókat!
2 Keverjük jól össze,

ameddig csomómentes
nem lesz a massza, majd
öntsük a bögrébe!
3 Ezek után tegyük be a

bögrét egy percre a
mikróba! Ha ezzel is
megvagyunk, akkor
díszíthetjük gyümölccsel,
tejszínhabbal vagy mind a
kettővel. :))
-
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S
O
Z
R
K
O
Ó
H
P-2021
S
E
V
É
KOS - március 21. – április 20.
Szerencsére 2021-ben mozgásba hozhatod a dolgokat, és a
Szaturnusz erősíti önfegyelmed. Támogat a meglévő célok elérésében
és az újak pontos meghatározásában. Így fokozatosan rendezett
utakra terelheted túláradó cselekvésszomjad. Márciusban és
áprilisban rendkívül lelkes leszel, és egyszerre szeretnél ezer irányba

BIKA - április 21. – május 20.

menetelni. Nyáron lassan döntesz a megfelelő útról, mind szakmailag,

Még ha kalandozó típus is vagy, a biztonság nagyban hozzájárul a

mind a szerelemben. Ősszel szünetet kell tartanod,

kikapcsolódáshoz. Ebben az évben kicsit foglalkozhatsz

különösen szeptemberben és októberben. Ebben az évben sem kell

önmagaddal. Az első negyedévben tudatosan összpontosíts az

sport nélkül lenned: mindful Running – magyarul: figyelmes futás –

állandó értékekre. Júniusban, augusztusban és az év utolsó két

megadja a szükséges alapokat ebben az évben.

hónapjában lehetőséged van arra is, hogy jövődet erős alapokra
helyezd. Különben teljes mértékben élvezd az életed – végül is az
élvezet jelenti a Bikák jólétének második garanciáját. Ebben nagy
szerepe lesz egy általad fontos embernek májustól júniusig,
szeptemberben és karácsony előtt. A kiváló konyha, egy nyugtató
masszázs, az illóolajok és egy kis wellness tartós boldogságérzetet

IKREK - május 21. – június 21.

keltenek benned ezekben az időkben.

2021 a változás éve lesz számodra. A Jupiter egész évben boldog
véletlenekkel lep majd meg, a Merkúr szárnyra kelti a fantáziádat, a
Mars pedig mozgásba hoz, főleg tavasszal. Rég nem voltál ilyen
sportos, lelkesen próbálsz ki számodra új edzéseket. De az
energiaszinted júliustól szeptemberig is jelentős lesz, használd ki ezt
az időszakot, hogy a friss levegőn lehess a szakmai életében is,

RÁK - június 22. – július 22.

Mi lehetne jobb érzés a Rákok számára, mint egy hangulatos otthon?

például innovatív, fenntartható projektekkel. Ebben az évben hajlandó
leszel kísérletezni a szerelemben is. Megtalálod az ideális partnert

Egy még otthonosabb otthon! Különösen januárban és februárban,

kalandjaihoz egy Vízöntő vagy egy Kos személyében.

de májusban is az Uránusz szükségletet teremt benned a
változásokra, amelyeket szívesebben élsz meg a négy fal között.
Most nemcsak kreatív ötleteid lesznek, hanem szabadidőd is, hogy
végre megszépítsd otthonod. Ez teret enged az új dolgoknak a
magánéletében is: márciusban, áprilisban, júniusban és szinte egész
ősszel és télen szerelmes vagy, és kedveseddel élvezed az új

OROSZLÁN - július 23. – aug. 23.

fészket. Különös jelentőséget kell tulajdonítanod a kellemes hangulat
kialakításának a fürdőszobában is. Az aromás fürdők, a lágy

Egyetlen csillagjegy sem érzi olyan jól magát a reflektorfényben, mint

gyertyafény és a romantikus zene tökéletesítik a boldog együttlétet.

te. Idén a siker nem esik az öledbe, de számos lehetőséged lesz
jelentős eredmény elérésére. A Merkúr szinte egész évben ragyogó
ötletekkel örvendeztet meg, a Mars pedig márciustól extra adag
energiával látja el terveid. A Vénusz május közepétől szeptemberig
csapatban is játszik: bájod és karizmád verhetetlen ez idő alatt.

SZŰZ - aug. 24. – szept. 23.

Lehet, hogy júliusban lesz életed fellépése. Köszönet illet egy

2020 rendetlenséggé változtatta a mindennapjaid. A rendezett életet
értékelő Szüzek számára ez külön kihívást jelentett. Annál

csodálatos embert, aki úgy döntött, hogy a közönség előtt is
megmutathatod eredményeid. Tipp: ne felejtsd el az emléktárgyakról

örvendetesebb, hogy az új év ismét több struktúrát hoz életedbe.

készült fotókat, például album formájában!

Még, ha számos változás is történik a házad táján, sokkal könnyebb
lesz rendet tartanod. Munkahelyeden szervezeti tehetséged
biztosítja a várva várt csapat sikert és a jó légkört. Egy családi
ügyben ősszel észszerű megoldást találsz, amelynek mindenki örül
majd. A szerelemben te és kedvesed spontán újításokat találtok ki
júniustól, amelyeknek hosszú távon is van értelme. Csak október
második felében jelentkezhet egy rövid zűrzavar, de szerencsére
novembertől visszatér a mottód, miszerint minden rendben van.
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Akkor érzed magad a legjobban, ha szépség vesz körül. Magad

határozod meg, mit akarsz ezzel kifejezni, minden eddiginél
érthetőbben. Ebben az évben pontosan tudni fogod, mit szeretsz és
mit nem. Ez vonatkozik az esztétikai koncepciókra, valamint az
emberi viselkedésre és a társadalmi fejleményekre is, és kifejezed a

SKORPIÓ- október 24. – nov. 22.

nézeteidet. Sok Mérleg, aki hosszú ideje hallgatott a harmónia

Skorpióként nem sokat tudsz a felszínességgel kezdeni. Inkább a

kedvéért, ebben az évben egyértelmű kijelentésekkel tűnik ki a

nagy mélységekbe merülnél. Az új év számtalan lehetőséget kínál a

tömegből, a munkahelyi értekezleteken, a családi asztalnál, a

dolgok valódi természetének felfedezésére. Míg más csillagjegyek

közösségi oldalakon vagy a színpadon. Ez utóbbi varázslatosan vonz

hagyják, hogy májustól júliusig tönkre tegye őket a Merkúr, te

nyár elején és ősszel is. Állj fel a számodra világot jelentő színpadra,

egyszerűen csak érzelmi oldalról közelítsd meg fontos témákat. Ne

de őrizd meg természetességed. Gyengéd szépségápolási

zárkózz el olyan kihívások elől, amelyek lehetőséget adnak arra,

koncepciók, színek és a vegán kozmetikai termékek támogatnak

hogy személyesen fejleszd önmagad. Mint mindig, az erotika is

ebben.

alapvető szerepet játszik a spirituális tapasztalatok keresésében.
Különösen szeptemberben és októberben szinte misztikus
tapasztalatokra számíthat a szerelmi életedben. Az az érzelmi

NYILAS- nov. 23. – dec. 21.

kapcsolat, amelyet ez idő alatt egy másik emberrel létesítesz, szinte
kimeríthetetlen erőt ad.

Szükséged van ugyan kalandra, de egy biztonságos menedékre is.
2021 mindkettőt elhozza. Tavasszal és késő ősszel új
tapasztalatokra számíthatsz, melyek szélesítik a látóköröd és
amelyek májusban még izgalmasabbá válhatnak. Ekkor hagyd, hogy
valaki, akire támaszkodhatsz, segítse vállalkozásaid. És ki tudja,

BAK - december 22. – január 20.

talán nyáron és szeptemberben ezzel a személlyel akarod tölteni a

Az igazi értékek jó érzéssel töltenek el. Ez mindig is így volt, és

pihenésre szánt idődet? Mindenesetre sok biztonságot és szeretetet

ebben az évben sem fog változni. Tudod, mi a fontos számodra,

fogsz tapasztalni ezekben az időkben és képes leszel regenerálódni.

még akkor is, ha egyesek makacsságként értelmezik kitartásod. Ne

A legjobb meditatív mozgásformákkal pihenned, mint például a jóga,
amely összhangba hozza a testet és a lelket..

engedd, hogy eltántorítsanak, így hosszútávon hozzáállásoddal
sikeres lehetsz. A munkahelyeden még azok is becsülik az
őszinteséged és a megbízhatóságod, akik nem osztják a
véleményed. Ez különösen áprilistól júniusig és szeptembertől
megtérül majd. A magánéletedben is a kitartásod a garancia a

VÍZÖNTŐ- január 21. – február 19.

tartós boldogságra. Tudod, ki az igazi párod, és ne érdekeljen, mit
beszélnek mások. Élvezd a kihívásokkal teli nyarat, és

A jó érzés a fejedben kezdődik. Szükséged van spirituális

megtapasztalhatod a szerelem csodálatos őszét.

stimulációra, hogy boldog legyél. 2021-ben számos izgalmas
beszélgetést várhatsz érdekes emberekkel, nemcsak szakmai
szinten. Tegyél szert új kapcsolatokra, némelyikből barátságok
alakulnak ki, melyek egy életre szólnak, és lesz amiből szerelmi
kapcsolat alakul ki. A közöttetek lévő egyedülállók az első három

HALAK - febr. 20. – márc. 20.

hónapban egy varázslatos találkozás során megtalálhatják

Az álmok birodalma az otthonod, amely biztonságérzetet ad.

álompartnerüket. De akik párkapcsolatokban vannak, náluk is

Szeretsz sodródni az ismeretlenbe a fantázia hullámain, miközben
kényelmesen otthon, a kanapén vagy a fürdőkádban, ideális esetben
rózsafa illata vesz körül, ami serkenti a képzeletet. 2021 elegendő

tavasszal dúlni fognak az érzések. Nyáron és ősszel a többi
emberrel való kommunikációra kell támaszkodnod. Az az inspiráció,
amelyet ekkor megtapasztalsz az Ikrek és a Mérleg jegyek

időt ad a gondolati utazásokra, mert az év sok békét hagy maga

szülötteitől, művészi szinten is ösztönöz majd. Rendkívüli dolgokat

után. Az Urán valóban ösztönzi a kisebb változásokat, amelyet a

érhetsz el, különösen kézművesség vagy írás közben.

saját tempódban valósíthatsz meg. Augusztus közepétől sok minden
magától értetődik a szakmai életedben, a Te javadra. Ami pedig a
szerelmet illeti, már márciusban és júniusban számíthatsz kellemes
változásokra. Az egyéneknek ekkor nyitva kell tartaniuk a szemüket.
Aztán az őszre mély ragaszkodás és erős szenvedély lesz a
jellemző.
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