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HÍREK

SZALAGAVATÓ
Január 7-én megrendezésre került a 12. évfolyam szalagavatója.
Nagyon szépre sikerült, mindenki nagyon élvezte az előadásokat.  

SÍTÁBOR
A sítábor a járványügyi intézkedések miatt sajnos elmaradt. A
diákok sajnálják, de remélik, jövőre már utazhatnak.

FELVÉTELI
Január 22-én került megrendezésre a középiskolai írásbeli
felvételi. Iskolánkban idén is sok diák írt felvételit, természetesen
betartva a járványügyi intézkedéseket.

SZENDVICSAKCIÓ
Decemberben is megrendezésre került a +1 szendvics nap, ami
ismét sikeresen szerepelt. A +1 szendvics nap minden hónap 2.
keddjére esik, de az iskolarádióban mindig emlékeztetünk rá
titeket, hogy otthonról hozott szendivcseitekkel segíteni
tudjatok a rászorulókon. 

A cikket készítette: Tschürtz Anna
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Téli olimpia

     A 2022-es téli olimpia idén február 4-től február 20-ig fog
tartani. Az eseménynek PEKING ad majd otthont, a versenyek
több helyszínen fognak majd zajlani. 
     Az egyik ilyen helyszín a Pekingtől északkeletre fekvő
JENCSINGI SÍPÁLYA. Itt elég kevés a havazás esélye, ezért a
lejtőket már decemberben elkezdték hóágyúzni. A
huszonnegyedik téli olimpiát curling versenyekkel kezdik, majd
jégkorong és síakrobatika következik. 

Magyar szemszögből 6 kategóriában remélhetőleg 11
versenyzőnek szurkolhatunk majd. Rövidpályás
gyorskorcsolyában LIU SHAOLIN SÁNDOR, LIU SHAOANG,
KRUEGER JOHN-HENRY, JÁSZAPÁTI PETRA, műkorcsolyában a
CHTCHETININA IOULIA—MAGYAR MÁRK páros, és sífutásban
KÓNYA ÁDÁM és PÓNYA SÁRA utazhat ki biztosan. Alpesi síben
TÓTH ZITA és KÉKESI MÁRTON, illetve snowboard kategóriában
KOZUBACK KAMILLA-nak szurkolhatunk.
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     COVID szempontjából elég szigorú szabályokra számíthatunk.
A nyári olimpiához hasonlóan a versenyzők megérkezésük után
egy úgynevezett buborékba kerülnek; ez annyit jelent, hogy a
szállás, az étkezés és a versenyhelyszín között csakis az olimpia
saját buszait vehetik igénybe, nem mehetnek el turistáskodni;
kizárólag a rendezvény helyszínén mozoghatnak. Külföldi
szurkolók nem látogathatják az eseményt. Jelen állás szerint kínai
állampolgároknak megengedett, de csakis maszkban és oltási
igazolással, de ez még változhat.

Téli olimpia

Idén BING DWEN DWEN fogja az olimpikonokat és a szurkolókat
elvarázsolni a cukiságával, ő a 2022-es téli olimpia kabalája.

A cikket készítette: Szőke Fruzsina

4



HOVA TŰNT A HÓ?

Télen a havazás 40 évvel ezelőtt teljesen hétköznapinak számított.
Nagyszüleink, szüleink rengeteg havas telet tudhatnak maguk

mögött, de a mi generációnknak ez nem adatik meg. Az elmúlt
években fehér karácsonyról már nem is álmodoztunk, telente

legfeljebb egy-két havas napnak örvendhettünk. A hólapátólókra
már nincs szükség, hiszen ha nincs havazás, minek egyáltalán ember,
aki ellapátolja? A hópelyhek pedig másodpercek alatt elolvadnak a

kabáton, csak latyakot hagyva maguk után. De vajon miért?
 

TELEK ENYHÜLÉSE
120 év alatt jóval enyhébb teleket mutatnak az adatok. 1901-hez
képest 1,26 Celsius-fokkal melegedtek a telek országosan. Az
emelkedő hőmérséklet miatt kevesebb hó hullik, ritkábban alakul ki
hótakaró. Ha esik is, a téli csapadékban kevesebb a hó aránya,
gyakoribb az eső, az ónos és havas eső.
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HOVA TŰNT A HÓ?

A HÓ FONTOSSÁGA
A hónak, – azon kívül, hogy fontos élményekkel gazdagíthat –,
fontos szerepe van a felszín energiamérlegében. A hó képes
ideiglenesen csapadékot tárolni, valamint a benne lévő
vízmennyiséget késleltetve átadni a talajnak. Így meghatározó
szerepet játszik a talajnedvesség időbeli alakulásában, a
párolgásban és az édesvíz-elérhetőségében. Ráadásul a
mezőgazdaság szempontjából is jelentőségteljes, mivel
befolyásolja a talajhőmérsékletet, amin nagyon sok múlik: ha a
talaj túl hideg, akkor néhány mag nem fog rendesen kicsírázni.
Például a paradicsommagok melegebb talajt igényelnek, mert a
nyirkos, hideg talajban könnyedén szétrohadnak. Mivel a hó
hőszigetelőként viselkedik, arra is képes, hogy megvédje a
növényeket a fagykártól.

Úgy tűnik, hogy az egyes országok jelenlegi vállalásai alapján a
felmelegedés mértéke nem állítható meg 3 Celsius fok alatt. 

GLOBÁLIS FELMELEGÉS ELLEN

Ahhoz, hogy a globális hőmérséklet
emelkedését 2 Celsius-fokon
megállítsuk, a kibocsátáscsökkentési
vállalásokat meg kéne
háromszorozni. Ahhoz pedig, hogy
1.5 fokra korlátozzuk, meg kellene
ötszörözni.

A cikket készítette: Séd Luca
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KREATÍV KÖRNYEZETVÉDELEM

A DÁNIÁBAN élő Tobias bérbe adja a saját kajakjait, hogy a
folyó megtisztuljon a szeméttől. A térítés nélkül
kölcsönadott kajakok már több tonna szemetet juttattak ki a
vízből.
Egy SRÍ LANKÁN élő nő talált egy módszert arra, hogy az
elefánt ürülékéből papírt készítsen. Egy ezzel foglalkozó
céget is alapított. A módszer híre bejárta a világot, már egy
prágai állatkert is ezt a módszert alkalmazza.
A GALÁPAGOS-SZIGETEKEN élő Miguicho több százezer
cigarettacsikket gyűjtött össze, amelyekből szobrokat
készített. Így tartja tisztán a szigetét.
A SEYCHELLE-SZIGETEK lakói korallokat ültetnek az
elpusztultak helyett, hogy újjáélesszek az óceánt.
TANZÁNIÁBAN egy Lou nevű hölgy üveghulladékból készít
építőelemeket.
A PÁQUA ÚJ-GUINEÁBAN élők kiszórják az utcára a
fémdobozokat, majd áthajtanak rajtuk autóval. Így
hasznosítják újra őket.

Talán néha te is érezted úgy, hogy hiába élsz
környezettudatosan, iszol kulacsból PET palack helyett, használsz
vászontáskát nejlonzacskó helyett, az egész semmit sem ér,
egyre csak jönnek a negatív hírek – erdőtüzek, száradások,
áradások mindenhol. Ennek ellenére a háttérben egyre több és
több ember tevékenykedik a bolygó jövőjéért. Nem mindenki
pusztítja a Földet, a világ minden táján találunk olyan
embereket, akik ez ellen dolgoznak nap mint nap. Az alábbi
listában összeszedtem pár igazán leleményes, és rendkívüli
példát:

A fiatalok sem tétlenkednek!
ECUADORBAN néhány srác szemétből
háztartási cikkeket készít. Egy egész házat
felépítették 1.500.000. tejesdobozból.
PERUBAN Marino tisztítja a vizet a
szennyeződésektől és az algásodástól.
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KREATÍV KÖRNYEZETVÉDELEM

COSTA RICÁBAN például megszüntették a katonaságot,
hogy fejlesszék az egészségügyet, az oktatást és a
környezetet. Ez az ország nem rendelkezik hadsereggel, de
legalább tiszta.
IZLANDON olyan erőműveket építettek, amelyek vulkanikus
vizek energiájával működnek.
Egész SZINGAPÚRBAN rendkívül felelősségteljesen, abszolút
környezetbarát módon kezelik a hulladékmennyiséget.
Emiatt ez az ország egy igazi földi paradicsom.
MAGYARORSZÁG is elindult ezen az úton, hazánkban is
egyre több a megújuló energiahordozókkal működő erőmű. 

Nemcsak néhány ember támogatja a környezetet, hanem egész
országok:

Az emberek egyre jobban nyitnak a környezetvédő életmód
felé, egyre többen gyűjtik szelektíven a szemetet, víztakarékos
csapokat használnak, és igen: kulacsból isznak PET palack helyett.

NE KÉSLEKEDJ, CSATLAKOZZ TE IS!

A cikket késztette: Laborczi Sára
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BOYAN SLAT, dán mérnök még csak tizenhat éves volt, amikor
egy búvárkodás során felfedezte, hogy több műanyagot talált,
mint halat. Egy évvel később már a delfti TEDx-konferencián
beszélt arról, hogyan lehetne megoldani a problémát. 2013-ban,
mindössze tizennyolc évesen megalapította a THE OCEAN
CLEANUP NONFIT SZERVETEZET, aminek célja, hogy olyan
technológiát fejlesszen ki, ami segíthet megszabadulni az óceáni
műanyag minél nagyobb részétől. A projektet összesen 160
ország 38.000 támogatója segítette, így 2018 októberében a
System 001-re keresztelt prototípus megkezdhette első útját a
CALIFORNIA és HAWAII között húzódó, Texas méretű csendes-
óceáni szemétsziget felé. Sajnos azonban decemberre kiderültek
a rendszer hibái, például, hogy a műanyag egy részét nem tudja
felszedni. Egy évvel később kiadtak ez nyilatkozatot, miszerint
megtalálták a hibát, és gőzerővel dolgoznak a szerkezet
tökéletesítésén. Idén júliusban a 002-es, a FOREST GUMP
főszereplője után Jenny névre keresztelt verzió is vízre
szállhatott, és megkezdődtek a tesztelések. A következő
mérföldkő októberben érkezett el, amikor Slat bejelentette,
hogy a rendszer eddig hibátlanul működik, és összesen 28.000
kilogramm szemetet gyűjtött össze tavasz óta. 

TÉNYLEG SIKERÜLHET FELTAKARÍTANI A
CSENDES ÓCEÁNI SZEMÉTSZIGETEKET?
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TÉNYLEG SIKERÜLHET FELTAKARÍTANI A
CSENDES ÓCEÁNI SZEMÉTSZIGETEKET?

Bár az első rendszer szinte teljesen automatizálva használta a
hullámokat, áramlatokat és a szelet, a mostani verzióhoz két hajó
legénységére van szükség, és mindegyiknek megvan a maga
szerepe a szemét kiemelésében, szétválogatásában, és
újrahasznosításában. Miután a félköríves, három méterrel a
felszín alá érő háló összegyűjtötte a szemetet, az a centerbe
áramlik, amit a The Ocean Cleanup VISSZATARTÁSI ZÓNÁNAK
hív. Ide gyűlik össze a műanyag, amit később kihalásznak, majd a
hajón szétválogatnak.
Felmerülhet a kérdés, nem káros-e mindez a tengeri élőlényekre
nézve. Nos, a feltalálók erre is gondoltak. A szerkezet középen
teljesen nyitott, így a hálóba került tengeri élőlények egyszerűen
ki tudnak úszni belőle. 

MIÉRT IS FONTOS, HOGY MÍNÉL TÖBB MŰANYAGOT
TUDJUNK KIHALÁSZNI AZ ÓCEÁNBÓL?
Szeretjük magunkat abba a kényelmes hitbe ringatni, hogy amit
nem látunk, az nincs ott. Így van ez a szeméttel is. Amíg nem
látjuk, hogy még az óceán egyik legmélyebb 
felfedezett pontján is ott van a szemetünk, addig
nem is fog tudatosulni bennünk, miért fontos,
hogy védjük vizeinket. Arról nem is beszélve, hogy
azok a mérgező anyagok és mikroműanyagok,
amiket az óceánba kerülve a halak megesznek,
később a mi szervezetünkbe is bekerülhetnek. 
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TÉNYLEG SIKERÜLHET FELTAKARÍTANI A
CSENDES ÓCEÁNI SZEMÉTSZIGETEKET?

MILYEN HATÁSAI LENNÉNEK, HA TÉNYLEG SIKERÜLNE
MEGTISZTÍTANI AZ ÓCEÁNT A SZEMETÜNK NAGYOBB
RÉSZÉTŐL? 

KIEGYENSÚLYOZOTTABB LENNE AZ IDŐJÁRÁS ÉS A HŐMÉRSÉKLET 1.
A tengeri áramlatok játsszák
az egyik legnagyobb szerepet
abban, hogy a bolygó
éghajlati övezetei
megfelelően működhessenek.

2. TISZTÁBB HALAT EHETNÉNK
Hiszen tisztább lenne a víz, a
halak tápláléka, és így a mi
táplálékunk is.

3. ELŐRELÉPÉSEK LENNÉNEK A RÁKKUTATÁSBAN
Sok tengeri élőlény, úgy a polipok és más mélytengeri állatok
is nagy szerepet játszanak abban, hogy a tudósok újabb és
újabb lépéseket tehetnek a daganatos 
megbetegedések gyógyítása érdekében.
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Miután mindezt a szemetet KISZEDIK, SZÉTVÁLOGATJÁK, majd
apróra DARÁLJÁK, NAPSZEMÜVEGET KÉSZÍTENEK belőle. Boyan
Slat szerint ez azért fontos, hogy mindenkiben tudatosítsák: a
szemétből lehet valami mindannyiunk számára hasznos is, ha
hajlandóak vagyunk megdolgozni érte. Plusz érdekesség, hogy
minden napszemüveghez tartozik egy egyedi QR kód is, amivel
az ember megnézheti, honnét halászták ki a műanyagot, amiből
a szemüvege készült. 

TÉNYLEG SIKERÜLHET FELTAKARÍTANI A
CSENDES ÓCEÁNI SZEMÉTSZIGETEKET?

HIÁNYOSSÁGAI
A technológia természetesen NEM TÖKÉLETES. Nem találtak
például még megoldást arra, hogyan kéne feltakarítani az óceán
alján ragadt szemetet anélkül, hogy kárt tennénk az ottani
növényekben és állatokban. 
Az is FONTOS szempont lehet majd a továbbiakban, hogy az
annyi kárt okozó mikroműanyagokat hogyan lehetne kiszűrni.

MI TÖRTÉNIK A MŰANYAGGAL, MIUTÁN KIHALÁSZTÁK?

A cikket készítette: Kéri Boglárka

12



ELŐSZÖR MIMON ZSÓFIA 12/B OSZTÁLYOS TANULÓT
KÉRDEZTÜK:
1. HOL RENDEZIK A SZALAGAVATÓT?
Az idei szalagavató a Klauzál Gábor Művelődési Központban
lesz megrendezve Budafok-Tétényben. Annak reményében
szavazta meg az évfolyam ezt a helyszínt, hogy egy művelődési
házban esetleg családiasabb hangulatot lehet teremteni, mint
egy sportcsarnokban. 

2. MIÓTA KÉSZÜLTÖK AZ ESEMÉNYRE?
A keringő és az osztálytánc próbák is körülbelül október közepe
óta zajlanak. 

3. MILYEN HANGULATÚAK A PRÓBÁK?
A legtöbb keringő próbánk pénteken az utolsó órában volt, ami
egy egész napos iskolai koncentrálás után nagyon jól esett
mindig nekünk. Kicsit felszabadultunk az egész hetes stressz alól,
és jó hangulatban, hétről hétre egyre több volt meg a
koreográfiából, amit pont ezen a pénteken (december 17.)
sikerült befejeznünk, és nagyon jó érzés már látni így összeállva
az egészet.  

A SZALAGAVATÓ VÉGZŐS SZEMMEL

Az idei évben január 7-én megrendezésre került a szalagavató.
Ennek kapcsán úgy gondoltuk, érdekes lenne megkérdezni néhány

12.-es diákot, hogyan éli meg az előkészületeket és az egész
helyzetet. 

Az osztálytáncot, amit nekünk, a 12.b-seknek
egyébként egyik osztálytársnőnk tanított be
hétről hétre pár tesi óra keretében, szintén
hasonlóan jó és felszabadult hangulatban
tanultuk.
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A SZALAGAVATÓ VÉGZŐS SZEMMEL

4. NEM FÉLTEK ATTÓL, HOGY EL FOG MARADNI AZ ESEMÉNY,
MINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN?
Év eleje felé talán még nagyobb volt bennünk a félsz és a
bizonytalanság, hogy esetleg elmaradhat. De most így pár héttel
előtte már kezd nagyon közeledni, és reménykedünk benne, ha
eddig nem volt, ezek után sem lesz olyan járványügyi intézkedés,
ami esetleg megakadályozná a rendezvény megvalósítását. Ha
mégis, valószínűleg teljesen nem fog elmaradni, mert egy másik
időpontban igyekszünk majd bepótolni.

5. MIT GONDOLSZ, MILYEN ÉRZÉST FOG KIVÁLTANI BELŐLED A
KERINGŐ PILLANATA?
Ezt így előre nem tudom megmondani, de az biztos, hogy egy
nagyon megható pillanat lesz mind a szülők, mind nekünk, a
diákok számára is.

MAJD SZINTÉN AZ IDEI VÉGZŐSÖK KÖZÜL BÁRCSAK
PÉTER 12/B-S DIÁK MESÉLT ARRÓL, HOGY Ő FIÚ
SZEMMEL MIKÉNT VÉLEKEDIK UGYANERRŐL

A szalagavatót a Budafoki Klauzál Gábor Művelődési
Központban rendezzük.

1. HOL RENDEZIK A SZALAGAVATÓT?

2. MIÓTA KÉSZÜLTÖK AZ ESEMÉNYRE?
Szerintem a készülődés már régóta tart, úgy
emlékszem, hogy már 11. osztály elején
megkezdődtek a szavazások a helyszínről,
ruhákról, de aktívabban idén szeptembertől
foglalkozunk a témával. 
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A SZALAGAVATÓ VÉGZŐS SZEMMEL

3. MILYEN HANGULATÚAK A PRÓBÁK?
A mi osztályunknak külön tanár tanítja a keringőt, illetve
osztálytáncot. Előbbit, a korábbi években is itt szalagavató
táncot tanító tanárnő tartja. Ezek az órák jobban hajaznak egy
megszokott iskolai tanórára. A másik táncot egy lelkes
osztálytársunk vállalta betanításra. Néha kicsit nehezen lehet
velünk bírni, de mindig megbirkózik ezzel a feladattal, és egy
felszabadult légkört hoz létre. 

4. NEM FÉLTEK ATTÓL, HOGY EL FOG MARADNI AZ ESEMÉNY,
MINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN?
Úgy gondolom, hogy nagyon kreatív osztályfőnökünk és
osztályközösségünk van, szóval biztos találnánk módot,
időpontot ami az esetleges korlátozások után mindenkinek
megfelel, és le tudjuk bonyolítani ezt az ünnepet. 

5. MIT GONDOLSZ, MILYEN ÉRZÉST FOG KIVÁLTANI
BELŐLED A KERINGŐ PILLANATA?
Mivel én még sosem táncoltam közönség előtt, biztos lesz
bennem egy kis izgulás, de szeretem a kihívásokat, szóval
biztosan élvezni fogom.
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Viszont sajnos tavaly elmaradt a szalagavató a járványügyi
intézkedési miatt. Ennek kapcsán a tavaly végző gimnazistákat
kérdeztük, hogyan élték meg, hogy elmaradt a szalagavatójuk,

és ez milyen hiányérzetet okozott bennünk.

ENNEK KAPCSÁN MEGKÉRDEZTÜK ÖTVÖS KINGA VOLT
DIÁKTÁRSUNKAT, HOGY LÁNYKÉNT MENNYIRE VISELTE MEG
ŐT AZ ELMARADT SZALAGAVATÓ
1. NEM HIÁNYZOTT A SZALAGAVATÓ? NEM VOLT BENNED
ROSSZ ÉRZÉS EMIATT?
Szerintem mindenkinek hiányzik még mindig az elmaradt
szalagavató, mert egész gimis év alatt azt a napot vártuk, mert
az a nap csak rólunk szól, a lányok fehér keringőruhában vannak,
a fiúk frakkban/öltönyben. Csalódott voltam, hogy elmaradt, a
szalagunkat is csak áprilisban kaptuk meg, így kicsit olyan volt,
mintha nem tartoznék a végzősök közé.

2. BÁNTÁL VALAMIT ABBAN, HOGY ELMARADT EZ AZ
ESEMÉNY, ÉS HA IGEN, MIT?
A keringőt és az osztálytáncot nagyon sajnálom, mert nagyon jó
ötleteink voltak, de sajnos nem valósíthattuk meg. Amit a
legjobban bánok az, hogy sosem tanultam meg keringőzni.

3. JOGOSNAK ÉRZED, HOGY ELMARADT?
Nem, mert volt olyan iskola, aki tarthatott szalagavatót, mert
korábbi időpontra tették a szalagavatót. 
Próbált az osztályfőnökünk sakkozni az
időpontokkal, hogy meg tudjuk tartani, még
tavaszi időpontot is foglaltunk, de sajnos akkor
sem lehetett megtartani.

A SZALAGAVATÓ VÉGZŐS SZEMMEL
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4. HA LEHETNE, MOST UTÓLAG SZERETNÉD, HOGY
MEGTARTSÁG?
Én nem szeretném. Most már nem lenne olyan a hangulata, és
ez az év már nem rólunk szól.

5. TARTOTTATOK VALAMI BULIT A SZALAGAVATÓ HELYETT?
A szalagavató helyett lett egy nagyon jó, minőségi bankettünk,
ami kárpótolt minket, meg hát melyik évfolyam mondhatja el,
hogy két ballagása volt?!

6. VOLT-E OLYAN IDŐSZAK AMIKOR REMÉNYKEDTÉL ABBAN,
HOGY MEGTARTJÁK? HA IGEN, MEDDIG VOLT EZ A
REMÉNYKEDÉS?
Mi novemberig reménykedtünk, de amint jött az újabb lezárás,
tudtuk, hogy nem lesz. A következő időpont április lett volna, de
abba már senki sem élte bele magát.

VÉGÜL BUNGHARDT MÁTÉ MESÉLT, HOGY ÉLTE MEG
EZT A HELYZETET
1. NEM HIÁNYZOTT A SZALAGAVATÓ? NEM VOLT BENNED
ROSSZ ÉRZÉS EMIATT?
Mint az éremnek, ennek a dolognak is két oldala van: egyfelől
bánom, mert biztosan egy életre szóló élmény lehetett
volna...de másfelől a legkevésbé sem sajnálom, hogy ezen
megspóroltunk sok-sok időt és energiát.
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2. BÁNTÁL VALAMIT ABBAN, HOGY ELMARADT EZ AZ
ESEMÉNY, ÉS HA IGEN, MIT?
Ez lehetett volna az osztályunk közösségi életének egyik utolsó
mérföldköve - gondolok itt a felkészülésre és a megvalósításra
egyaránt.

3. JOGOSNAK ÉRZED, HOGY ELMARADT?
Kevés vagyok ahhoz, hogy ezt megállapítsam, de így alakult, hát
elfogadtuk.

4. HA LEHETNE, MOST UTÓLAG SZERETNÉD, HOGY
MEGTARTSÁG?
Már nem érezném igazinak, úgyhogy nem szeretném.

5. TARTOTTATOK VALAMI BULIT A SZALAGAVATÓ HELYETT?
Osztály/évfolyam szinten nem tartottunk helyette semmit.

6. VOLT-E OLYAN IDŐSZAK AMIKOR REMÉNYKEDTÉL ABBAN,
HOGY MEGTARTJÁK? HA IGEN, MEDDIG VOLT EZ A
REMÉNYKEDÉS?
Egész ősszel bíztunk benne, hogy talán mégis, de szépen lassan
realizáltuk, hogy sajnos esélytelen a helyzetünk.

ÖSSZESSÉGÉBEN ÚGY GONDOLJUK, HOGY
EZ EGY JELENTŐS ESEMÉNY MINDEN

EMBER ÉLETÉBEN, MERT EZ EGY ÖRÖK
EMLÉK MINDENKI SZÁMÁRA

A cikket készítette: Tschürtz Anna és Vavra Noémi
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Interjúnkban egy volt Bethlenes diákkal beszélgettünk. Samu
mesélt az egyetemi életről, a Bethlenes múltjáról és elárult
nekünk néhány régi titkot is. Végül beszélgettünk kicsit a

közösségi platformokon végzett munkáiról és a jövőbeli terveiről
is. 

MIÉRT PONT A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA SZAKOT
VÁLASZTOTTAD A CORVINUSON?
SERES SAMU: Én mindig is nagyon szerettem szerepelni, már
általános iskolás korom óta. Kicsit exhibicionista vagyok és úgy
voltam vele, hogy ez a szak mind a jog-, mind a
politikatudományban ad majd egy alapot. Van egy pici közgazdasági
alapozás is, és erre ráépül egy médiaképzés, amiben
megismerkedünk a hazai médiapiaccal, tartalomgyártással,
különböző trendekkel. Weboldalak készítésétől kezdve az EU-s
pályázatok írásáig mindent érintünk. Soha nem 
akartam úgy műsorvezető lenni, vagy
bármilyen más pályára indulni, hogy nincs
mögötte szakmai alap. Azt szerettem volna,
hogy hiteles legyek, amikor a képernyőn
vagyok.

19



INTERJÚ VOLT DIÁKUNKKAL, SERES
SAMUVAL

ÉS EZZEL UTÁNA HOL FOGSZ TUDNI ELHELYEZKEDNI?
S.S.: Az a helyzet, hogy a munkaerőpiac picit máshogy néz ki,
mint ahogy azt talán gondolnátok. Hogyha kommunikáció és
média szakra mentek és ott diplomáztok, azzal tulajdonképpen
elmehettek utána bárhova: felkereshettek egy fejvadász céget,
dolgozhattok marketingesként, social-media felületeket is
kezelhettek, tehát ez egy nagyon-nagyon sokrétű diploma,
amivel egy kicsit mindenbe belelátunk. Tévézéshez, rádiózáshoz,
újságíráshoz is kapunk alapozó képzést, szóval a médiában is el
lehet ezzel helyezkedni, nekem is ez a tervem.

HOGYAN ZAJLANAK MOST AZ ÓRÁID, ONLINE VAGY
SZEMÉLYESEN? ÉS AZ EGYETEMEN MELYIKET SZERETED
JOBBAN?
S.S.: Nekem minden élőben van, mert a Corvinuson a százötven
fő feletti előadásokat tartják online. Én nagyon szeretem az élőt,
mert az nagyon személyes, ugyanakkor pont a digitális oktatás
végére már megszoktam, hogy otthon, kényelmesen vagyok,
előveszem a laptopot, nem kell felöltözni, nem megyek sehova.
De akkor is nagyon jó ott lenni, látni az embereket, vitatkozni,
összeröhögni valamin, szóval nyilván inkább élőben a király.
AZ EGYETEMEN SZERINTED SOKKAL TÖBBET KELL TANULNI,
MINT GIMIBEN?
S.S.: Sokkal több anyag van, de nem folyamatosan kell tanulni, és
házit írni, inkább csak a vizsgaidőszak a
 nagyon brutál az átlagnak. Egyetemen
nem figyelnek ránk annyira, nekik
tökmindegy, hogy mi hogy osztjuk be az
időnket, csak legyenek meg a tárgyaink.
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 Aki okos, az minden órájára bejár és jegyzetel, az évközi
beadandóit megcsinálja, hogy megajánlott jegyet kapjon. Szóval
mindenképp úgy érdemes szerintem, hogy ott vagy az óráidon,
csinálod az évközi feladataidat, de nem lehet azt mondani, hogy
több, mert teljesen más, mivel nektek itt folyamatosan kell
tanulni, ott meg inkább ritkábban és többet, de ez is csak
időbeosztás kérdése. De azt tudom ajánlani, hogy aki egyetemre
megy, az járjon be az óráira és ne a végére hagyjon mindent!

MIÉRT SZERETTÉL A BETHLENBE JÁRNI, MIÉRT PONT EZT A
SULIT VÁLASZTOTTAD ANNO?
S.S.: Hetediktől nyolcadik félévig én az ELTE Trefort Ágoston
Gyakorló Gimnáziumba jártam, ami egy relatíve jó giminek
számít, csak nekem az nagyon poroszos volt, ami azt jelenti,
hogy egy kemény, régivonalas struktúra uralkodott, nagy volt a
verseny a diákok között, és nagy elvárások voltak velünk
szemben, és én nem is éreztem magam olyan jól ott. Az akkori
legjobb barátom viszont a Bethlenbe járt, miatta jöttem ide. Ő
mondta, hogy nagyon szereti ezt a sulit, szép lányok vannak,
nagyon családias a környezet, nincsenek sokan, és jó az udvar.
Akkor írtam egy tesztet, eljöttem, és nagyon tetszett, bevált. A
Bethlenben az a nagyon jó, hogy sok figyelmet kapunk az
évfolyamfelelőstől, és mivel kicsi a suli, így megvan az a családias
hangulata, amit nagyon szerettem; na meg persze a büfét, Ákit,
egyszóval sok minden nagyon király volt. Az utolsó
években a barátnőm a Nemes Nagy
Ágnesbe járt, és akkor mindig
romantikusan találkoztunk a közös
udvaron, meg volt, hogy reggelit
szerveztem neki, zenei kísérettel, és ott
ettünk az udvaron. 
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KI VOLT A KEDVENC TANÁROD, AKI ESETLEG VALAMI
FONTOSRA TANÍTOTT AZ ÉLETBEN??
S.S.: Mindenki megtanított valamire. Jóra, rosszra. De szerintem
Fatime tanárnő volt a legjobb tanárom. Nem találkoztam még
ennyire jó tanárral. Olyan jól felkészített minket, hogy
tizenkettedikben egyből emelt érettségit csináltam. Nekem ő
volt a legnagyobb példakép tanárként. Lazán, kedvesen, de
mégis kellő szigorral tanított minket, mindig vártuk az óráit.

VALÓSZÍNŰLEG TÖBBEN LÁTTAK MÁR A KÜLÖNBÖZŐ
PLATFORMOKON. SZÓVAL BESZÉLJÜNK KICSIT ERRŐL! MIÉRT
KEZDTÉL EL TEVÉKENYKEDNI A KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLETEIN,
MI HOZTA MEG AZ ELSŐ NAGY SIKERT?
S.S.: Én mindig tudtam, hogy exhibicionista vagyok, ami azt jelenti,
hogy nagyon szeretek előadni, adni valamit az embereknek, akár
csak egy jó vitatémát vagy egy érvet, hogy gondolatot tudjak
ébreszteni az emberekben. És szórakoztatni is szeretek. Az egyetem
első évében kezdtem el videózni a YouTube felületén, gondoltam,
megtanulok főzni, és Samu Konyhája néven indítottam egy
csatornát, hogy a főzést és a videózást egyszerre tudjam elsajátítani.
Akkor még sokat edzettem, és sokat ettem. Szóval ekkor
elkezdődött ez a YouTube-vonal, de az motoszkált mindig bennem,
hogy értéket szeretnék teremteni, mert a közösségi médiában
kevesen foglalnak állást különböző közéleti vagy társadalmi
kérdésekben, és én ezen szerettem
 volna változtatni.
A főzős videók után elkezdtem picit a
médiatudatosság irányába átmenni,
tudatosítani olyan fontos kérdéseket,
amikről nem beszélnek az emberek, ezzel 
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úgy gondoltam, hogy kiélem az előadói vágyaimat, ugyanakkor
adok is valamit az embereknek.
Később, egy költözésnél feltöltöttem egy TikTok-videót arról,
hogy a nagymamám nagyon aranyosan felcímkézett dolgokat
küldött nekünk, hogy mi melyik dobozban van, és ehhez nagyon
vicces üzeneteket fogalmazott meg. Ezt videóra vettem, és
ebből lett a “Hmm... köszi, Nagyi”. Ez volt 2020-ban, én pedig
elkezdtem rövid, csattanósabb videókat gyártani. Próbálok
evickélni aközött, hogy valami szórakoztató és értéket képvisel,
és ezeket összegyúrni. Ez a misszióm a közösségi médiában.

AZON KÍVÜL, HOGY ÉRTÉKEKET KÉPVISELJ, VAN VALAMI MÁS
CÉLOD IS A VIDEÓZÁSSAL? 
S.S.: Nap mint nap azon gondolkozom, milyen videót lenne
érdemes csinálni, milyen új platformra tudnék tartalmat
gyártani, milyen műsort lehetne készíteni. Leültem már több
Tiktokerrel beszélni, hogy csináljunk érthető közéleti tartalmat
fiataloknak, vagy olyan ötletem is volt, hogy az ún. roast-ot
hozzuk be Magyarországra, csak az a baj, hogy kevés a
közszereplő, akit szét lehetne oltani. Nagyon szeretnék dolgozni
valamelyik nagyobb YouTube-csatornánál is akár, de az is benne
van, hogy felépítek egy komolyabb oldalt TikTokon, vagy live-
olok Twitchen, ahol egy ideig csináltam is kvízműsorokat, de
később is biztosan az előadói pályán maradnék.

HA FELKELTETTE AZ ÉRDEKLŐDÉSEDET,
BÁTRAN KUKKANTSATOK BELE TI IS

SAMU VIDEÓIBA!
 

KÖSZÖNJÜK AZ INTERJÚT!

A cikket készítette:Vavra Noémi, Meizl Emma, Vimmer Zsombor
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Szerkesztőségünknek szerencséje volt
beszélgetni iskolánk egykori magyar-

francia szakos tanárnőjével, aki szívesen
mesélt nekünk az itt eltöltött éveiről.

Erzsi néni egész karrierje során a
Bethlen tanári karát erősítette, másfél

évvel ezelőtt tőlünk ment nyugdíjba. Az
interjúból kiderül, milyen elképzelései

voltak a tanári pályáról, milyen kihívások
tarkították munkásságát, illetve hogyan

képzelte el magát korábban
nagymamaként. 

MIÉRT LETT TANÁR ÉS MIÉRT PONT MAGYARTANÁR?
Roppant egyszerű magyarázata van: az édesanyám is az volt.
Ebben nőttem fel. Ennek picit ellentmond az, hogy négyen
vagyunk testvérek, és senki más nem lett magyartanár, csak én...
Édesanyám azt mondta, hogy a tulajdon kezével fojt meg, ha
magyartanár leszek, mert ez a világ legnehezebb pályája.

ÉS IGAZA VOLT?
Abszolút igaza volt. De az is igaz, hogy ez a világ legszebb pályája is.
Annál jobbat nem tudok elképzelni sem, hogy az anyanyelvedet
oktathatod. 

 

Ez maga a csoda, higgyétek el nekem! Csak nagyon
nehéz, és nem fizetik meg. Persze a többi tanárt
sem. Csak a magyartanároknak sokkal többet kell
javítani, és ez sok időt vesz igénybe. Talán még a
matektanároknak van ennyi javítanivalója. De sosem
bántam meg!
Ugyan nem kérdeztétek, de elmondom: azért
lettem  franciatanár is, mert anyukám beszélt
franciául.
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MIK VOLTAK A PÁLYA SORÁN A LEGNAGYOBB NEHÉZSÉGEK?
Az első órámra nem mertem bemenni. Becsengettek, és kint
álltam a folyosón. Az osztály őrjöngött: egy nyolcadikos rém
társaság volt. Az igazgató pont arra kóricált, és megkérdezte,
hogy mit csinálok itt. Elmondtam neki, kizárt dolog, hogy ide
bemenjek. Ekkor kinyitotta az ajtót, megfogott és behajított
úgy, hogy a tanári asztalnál landoltam. Na, így kezdődött, innen
csak felfelé lehetett menni.
Igazából a gyerekeknek volt inkább velem bajuk, nekem a
gyerekekkel soha. Azok a gyerekek, akik nem voltak
magabiztosak, rettegtek tőlem. Miután rájöttek, hogy nem
emberevő vadállat vagyok, akkor már kialakultak a dolgok. Egy
új osztállyal mindig az eleje nehéz, hogy megtaláld a közös
nevezőt, a hangot, de azért éreztesd, hogy te vagy az úr.
Néhány gyerek mindig volt, akivel ez nem sikerült, de ez
egyértelműen az én hibám, nem a gyereké. A tanár is ember, és
ebből adódóan nem tökéletes. 

VANNAK KIMONDOTTAN JÓ EMLÉKEKE?
Eszméletlen sok. Az a jó a tanári pályában, hogy minden osztály
más. Elméletben mindig ugyanazt tanítod, de a gyakorlatban
mindig mást, mert másképp reagálnak a gyerekek. Az évek
során azért a tananyag is sokat változott. Volt olyan, hogy 10
évig a görög mitológiát és a Bibliát kellett tanítanom. Imádtam!
Volt egy osztályom, akinek péntek 6. órában volt ez a nagyszerű 
irodalomóra. Ekkor már minden bajuk volt, ezért
azt mondtam nekik, hogy bármit lehet csinálni,
csak hallgassák, amit mesélek. Mindenki felvette a
mesélő pózt.  Jobbra-balra dőltek, hasaltak a
padon, és én csak olvastam nekik. Komolyan
mondom, elképesztő hatással volt rájuk. 
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Nem is akartak hazamenni, azt kérték, hogy még olvassak. Mert
nagyon fontos, hogy egy adott korban a megfelelő irodalmat
ismertessük meg a gyerekekkel, ami közel áll hozzájuk, megértik,
tudnak belőle építkezni. 
Nem elég, hogy szereted a gyerekeket és tudod a tananyagot,
emellett meg kell tanulni tanítani. Mindennek az alapja a
fegyelem. Azt is az anyukámtól tanultam, hogyan kell tanítani.
Az alap, hogy tudod a szakmádat. Aztán eleinte nagyon kemény
vagy, és amikor már megteremtetted az alapfeltételeket, akkor
szépen lazíthatsz a gyeplőn. A végén már volt olyan, hogy
leültem a legutolsó padba, és onnan tanítottam, mert azzal az
osztállyal eljutottam olyan szintre, hogy fel sem merült bennük,
hogy rosszalkodjanak. Az embernek van egy jelleme: nem tud
mindenki szigorú lenni. Ezt nem tudod megváltoztatni: senki
sem lesz más, mint amilyen alapvetően. Ott a diákoknak kellene
ezt felfogni és együttműködni, de persze nem várható el tőlük,
hiszen gyerekek.
Egyébként a tanárnak sem jó, hogy keménykedni kell, és úgy
éreznie magát, mind egy csendőrőrmester, vagy mintha csak
egy ostor hiányozna a kezéből. De néha a cél szentesíti az
eszközt.
Egy másik maradandó élményem, amikor a Bibliát tanítottam az
egyik osztálynak, és már kicsöngettek, majd be is csengettek a
következő órára, de mi még mindig Káin és Ábelről
vitatkoztunk. A matektanár ott állt az ajtóban, és nem jött be a
saját óráját megtartani, mert akkora vita folyt, hogy úgy érezte,
ez most fontosabb, mint az elsőfokú egyenlet.
.Egyszer egy 7. osztályban a Szózatot olvastam fel,

amikor egy szőke fiú azt mondta: „De hiszen ez szép!".
Csak úgy önkéntelenül jött belőle. Sosem fogom
elfelejteni. 
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Olyan is sokszor volt, hogy megtapsoltak a gyerekek, miután
felolvastam valamit, mintha egy nagy előadóművész lettem
volna. 
Amikor osztályfőnök voltam egy április 1-jei tréfa alkalmával a
gyerekek az ajtó fölé felraktak egy kis vödröt. Amikor beléptem
az ajtón, meghúzták ezt a vödröt. De nem víz, hanem színes
konfetti hullott rám.
Van egy komódom, ami tele van azokkal a dolgokkal, amiket a
gyerekektől kaptam, amiket ők készítettek nekem. Ezeket mind
őrizgetem, mert ez nekem az iskola. Azzal, hogy nyugdíjba
mentem, nem az iskolát, a gyerekeket hagytam ott, csak egy
épületet. Elképesztően sok szeretetet kaptam a gyerekektől, és
ez minden pénzt megér

A SZÜLŐKKEL KAPCSOLATBAN VAN ESETLEG VALAMI (MA
MÁR) VICCES TÖRTÉNET??
Vicces nem. De egyszer bejött egy apuka hozzám fogadóórára.
Semmi mást nem akart, csak kezet csókolt, és megköszönte,
hogy tanítom a gyerekét. Ilyen is volt. Nem vicces, de nagyon
szép történet.
Volt olyan, aki azt mondta, hogy egy varázsló vagyok, hogy az ő
gyerekéből mit varázsoltam ki. De a szülők inkább panaszkodni
jöttek, hogy milyen szigorú vagyok. De végül – néhány szülőt
kivéve - ők is belátták, hogy csak a gyerekekért küzdök, hiszen
ez a dolgom. És bizony régen az alapítványi bálokon nagyokat
buliztunk a szülőkkel, akár hajnali 2-ig vagy 3-ig is. 
Ott nem tanár és szülő voltunk, hanem csak bálozók. 
Jók voltak ezek, mert megismertük szülőket, és ők is           
 minket.
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SOK ÉVIG VOLT A PÁLYÁN. NEM HIÁNYZIK BEMENNI A
TEREMBE ÉS TANÍTANI A GYEREKEKET?
Nem, mert online továbbra is tanítok, rengeteg tanítványom
van. Nem tudom, honnan tudnak rólam, mert nem vagyok fent
semmilyen fórumon. De egyszerűen csak felhív egy apuka vagy
anyuka, hogy elvállalom-e a gyerekét. Én mazsolázhatok, és csak
olyan gyereket tanítok, ahol a szülő szeretné, hogy tanuljon, és
ott áll a gyermeke háta mögött. Természetesen ezekre az
órákra is ugyanúgy készülök, ezért egyáltalán nem érzem úgy,
hogy egy semmittevő nyugdíjas vagyok.

AZ NEM HIÁNYZIK, HOGY OSZTÁLYOKKAL FOGLALKOZZON?
Ezt a traumát akkor éltem át, amikor bejött az évfolyamfelelősi
rendszer, és nem voltam tovább osztályfőnök. Úgy éreztem
akkor, hogy mellőzve vagyok, nem tartozom sehova, „csak lógok
a levegőben". De ez már nagyon régen történt. Ma már más
foglalkoztat, elsősorban az unokám.  

 

ÉLVEZI A NAGYMAMI FELADATOKAT?
Imádom! De az benne a legjobb, amikor beülök az autómba és
hazamegyek. Mert nem az enyém a felelősség. Egy gyerek az
anyukának 24 órás szolgálat, de a nagymamának nem. Csak
odamész, egy pár óra jut neked, amit szeretettel, játékkal és
nevetéssel töltesz el. Aztán az anyukája majd „szórakozik"       
 vele, ha éjjel nem alszik... 

28



INTERJÚ ERZSI NÉNIVEL

EL TUDTA EZELŐTT KÉPZELNI MAGÁT NAGYMAMAKÉNT??
Nem, egyáltalán nem. Nem gondoltam, hogy ennyire fog nekem
tetszeni, de azt sem, hogy a férjem nagypapaként ilyen lelkes
lesz. Valahogy ez a pici lány őt is megérintette. 

ENGEDÉKENYEBB NAGYMAMAKÉNT, MINT KORÁBBAN
ANYUKAKÉNT?
Sokkal. A lányom is kérdezi: „Mama! Nem veszed észre, hogy
mást csinálsz, mint amit mondasz?" Neki mindig mondom, hogy
tessék szigorúnak lenni, nem nézhet tévét, időben le kell
feküdni… Viszont amikor átmegyek, és az unokám azt mondja,
hogy tévézni szeretne, bizony bekapcsolom neki a tévét. A
neveléshez szeretet és szigorúság kell. De egy nagymama nem
nevel, csak szeret. (Ezt az anyósomtól tanultam.) Sokkal
könnyebb nagymamának lenni. Elsősorban emiatt nem bánom,
hogy otthagytam az iskolát.

VAN ESETLEG OLYAN TÖRTÉNETE, AMIRE SZÍVESEN EMLÉKSZIK
PÁLYÁJA SORÁN?
Rengeteg kedvenc történetem van. Elmesélem életem első
ajándékát nektek. Kezdő tanár voltam, és akkor mentem férjhez.
Egy ötödikes kisfiú egy kis csomaggal jött hozzám, hogy ez
nászajándék nekem. Ebben egy kis egyszerű műanyag sótartó
volt.  Azt mondta, azért kapom, mert ezt minden nap használni
 fogom, és ő is minden nap eszembe fog jutni.
 És látjátok: most is emlékszem rá.
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MINDEN DIÁKHOZ EGYFORMÁN TUDOTT VISZONYULNI?
Nem. Aki ezt állítja, az hazudik. Mindig vannak kedvencek,
mindig van, akit valamiért felkarolok. Ezt az anyukámtól
örököltem. Anyukám is ilyen volt: hazaállított egy tanítványával,
vagy éppen ruhát adott neki. Én is ilyen karitatív vagyok. Én is
vittem haza gyereket, és ruhát is vettem nem egynek. Volt,
amikor diákomnak a szalagavatóra én fizettem ki a ruháját, mert
tudtam, hogy nem engedheti meg magának. Vagy épp
kifizettem az osztálykirándulás költségét. Erről ők nem tudnak,
és nem is fogom elmondani nekik, mert nem azért tettem.
Szerintem ezek hozzátartoznak a tanári pályához, és egy igazi
tanár észreveszi, ahol segítenie kell. Ennyi év alatt sok olyan
diákot ismertem meg, aki különösen kedves lett a szívemnek.
Közülük többel a mai napig találkozom, vannak, akik tényleg
megmaradtak hosszú távon is.
 
VOLT OLYAN GYEREK, AKIVEL ELEINTE NEM SZIMPATIZÁLT, DE
EZ KÉSŐBB MEGVÁLTOZOTT?
Igen, nagyon sok ilyen volt. Például volt egy lány, akivel az első
francia röpdolgozatnál sikerült összeveszni, mert „csont 1-est" írt.
Amikor megkapta, nagyon kiborult. Mondtam neki, hogy semmi
gond, valószínűleg nem jöttél rá, hogy kell tanulni.
Elmagyaráztam, hogyan tanuljon és kapott lehetőséget a
javításra. Ezután kijavította ötösre, és most az ELTE Francia
Tanszékén tanít.

VANNAK OLYAN DIÁKOK, AKIK AKÁR FRANCIÁBÓL
AKÁR MAGYARBÓL TÖBBRE VITTÉK EZEN A TÉREN?

 

Igen, szinte minden évfolyamból volt. Ezek jó dolgok,
azt látod, hogy nem éltél hiába. De volt egy olyan
diákom is (a mai napig jóban vagyok vele), aki magyar
szakra ment az egyetemre és visszajött kistanárnak
hozzám. Miután sikeresen hospitált, azt mondta 
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nekem, hogy sosem lesz tanár. Megkérdeztem, hogy miért nem.
Azt válaszolta, hogy azért, mert olyan jó sosem leszek, mint te.
És rossz nem akarok lenni...És nem is lett tanár.

MI A LEGNAGYOBB ELISMERÉSE A PÁLYÁN?
Semmi. Sosem ismert el senki. Elismerést csak a gyerekektől
kaptam. Ők mindig éreztették velem, hogy jó vagyok. (Persze
nem mindenki.) Egyszer megkérdezte egy kollégám, hogy
mondd már, mit csinálsz, hogy senki nem kap virágot, a te
asztalod meg dugig van. Én csak annyit mondtam neki, hogy
szeretek tanítani, és ezt a gyerekek érzik.

MI VOLT A KEDVENC TANTÁRGYA GYEREKKORÁBAN?
Akkor is csak a magyarral foglalkoztam. Fizikaórán is az anyám
egyetemi magyar tankönyveit olvastam. A matekot még
szerettem, de kémia- és biológiaórákon tanultam meg az összes
József Attila-verset. Imádtam olvasni a pad alatt. 7. osztályban
határoztam el, hogy magyartanár leszek. Nem értettem az
egyszerű mondat elemzését, ezért anyukám elmagyarázta
nekem egy délután. Ekkor megvilágosodtam. És én is azt
mondtam az anyukámnak, hogy „de Mama, ez szép”. Innentől
kezdve másképp álltam a magyartanuláshoz, de mindig a
nyelvtan állt valamiért közelebb hozzám.  A legtöbb
magyartanár nem szereti a nyelvtant, én imádom. És a kollegák
elismertek. Az egyik fiatal kezdő tanár – évekkel ezelőtt – azt
mondta, én vagyok a „nyelvtan nagyasszonya" az iskolában. Jó
lenne, ha 
valaki átvenné ezt a stafétabotot...
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MENNYIRE VOLT NEHÉZ AZ ONLINE OKTATÁST MEGSZOKNI?
Először azt hittem, hogy kiugrom az ablakon. Ha nem
informatikus a férjem és a gyerekem, akkor tényleg nem tudom,
hogyan oldottam volna meg. Olyan messze áll tőlem, hogy azt
elmondani nem tudom. A tanításnak az a lényege, hogy bemész
egy terembe, ahol gyerekek vannak. Ez online nem lehetséges.
Ahhoz, hogy így is eredményt érjek el, vért izzadtam. Abban az
évben volt nálam egy kistanár. Ő már így tanult az egyetemen,
kirázta a kisujjából. Azt csináltam, hogy például megírtam egy
feladatlapot, felvettem a kistanárt a tanulói listára, és elküldtem
neki, hogy meg tudja-e nyitni, ennyi idő alatt meg lehet-e
csinálni stb. Ő visszaküldte nekem, én pedig ellenőriztem, hogy
átjön-e. Eközben meg mindenki máshova szerette volna, hogy
felírjam a házi feladatot, a gyerekeknek nem működött a
laptopja, elment az internet, a kutya elrágta a zsinórt stb. stb...
Én meg sikoltoztam. 

HOGY ÉRZI: SIKERÜLT VÉGÜL EZT ELSAJÁTÍTANI
Igen. De elképesztően sok munka volt. Utoljára kezdő koromban
készültem ennyit órára. Ez idő alatt 10 kg-ot fogytam: csak
virslit ettem, mert nem volt másra időm. De meglett az
eredménye. Később Gábor Judit tanárnő azt mondta, szépen
megtanulták a gyerekek az adott anyagot. Volt olyan osztály,
ahol megcsinálták egymásnak a feladatokat. Ezért itt nyolcféle
feladatlapot készítettem a számonkéréshez. Volt olyan, hogy a
fiamat éjfélkor hívtam fel, hogy segítsen, mert minden „elszállt",
nem találom sehol a gépemen, amin egy álló napig dolgoztam. 

Rettentő sok problémám volt vele, de most hasznát
veszem a tudásnak, mert online tanítok. Az ember
sose tudhatja, miből milyen jó dolog sül ki. Ezért
kell mindent megtanulni. (Mai napi bölcsességemet
hallották...)
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VÉGIG A BETHLENBEN TANÍTOTT? HOGYAN KERÜLT IDE?
Protekcióval. Állást kerestem a XI. kerületben a lakásunkhoz
közel. Egy családtagunk iskolaigazgató volt, és körbekérdezett a
kerületben. Két nap múlva felhívott, hogy van egy állás a Bartók
Béla úton. Amikor először mentem az iskolához, azt hittem
eltévedtem, mert a környéken akkor még semmi sem volt.
Először próbaidőre vettek fel, magyarszakos állásra, aztán
egyetlen egy órámra bejött az igazgató. Másnap kinevezett.

MAGYARBÓL MI A KEDVENC TÉMÁJA VAGY AMIT A
LEGJOBBAN SZERET TANÍTANI?
A Nyugatosok, azon belül is József Attila. Vecsei H. Miklósnak
van egy önálló estje a Pesti Színházban a Mondjad, Atikám! Azt
még vagy kétszer meg fogom nézni, úgy érzem. A következő
generációkból is van egy-egy mű, egy-egy költő, de en bloc a
Nyugatosok és József Attila magasan verik a mezőnyt.

MIÉRT NEM SZERETI A MACSKÁKAT?
3-4 éves lehettem, kertes házban laktunk, amikor egyszer éjszaka
mentünk haza. Apukám a nyakában vitt, de letett, hogy kinyissa
az ajtót. Ekkor, ebben a 3 másodpercben rám ugrott egy macska
a fáról. Annyira megrémültem, hogy csak üvölteni tudtam, mint
a fába szorult féreg, és csak rohantam, el se tudtam mondani, mi
történt. Azóta rettegek a macskáktól, most is átmegyek a másik
oldalra, ha jön egy macska velem szemben. Pedig a család
mindent megtesz, hogy megszeressem őket. 
A kandallópárkány körbe van véve kis szobrokkal:
ahová mennek, a világ bármilyen tájáról macska
figurákat hoznak nekem. Meg egyéb elképesztő,
macskával kapcsolatos ajándékot kapok (pl.: zokni,
bor stb.)
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 Még a karácsonyfánkra is kerül egy fehér cica a gömbök mellé.
De ez mit sem változtat a helyzeten: változatlanul rettegek, és
valószínűleg ez már így is marad.

MIT GONDOL? A TANÁRNAK A SAJÁT TÁRGYÁN KÍVÜL AZ
ÉLETRE IS TANÍTANIA KELL A DIÁKOKAT? ? ESETLEG VAN
OLYAN BÖLCSESSÉG, AMIT KIEMELNE?
Abszolút. Meg kell találnod azt a munkát, ami Te vagy, amit
szeretni fogsz. Különben frusztrált ember leszel, hiszen az életed
nagy részét végigdolgozod. Ha az igazán értékes idő 80-90
százalékát azzal töltöd, hogy minden nap úgy mész be a
munkahelyedre, hogy remeg a gyomrod, gyűlölöd azt, amit
csinálsz, akkor boldogtalan ember leszel. A hapsik és nők jönnek-
mennek, a gyerekeid felnőnek, elmennek, járják a maguk útját,
barátokat annyit szerezhetsz, amennyit akarsz, diplomát,
amennyihez erőd van. Ami igazán számít, az az, hogy az életed
nagy részét mivel, hogyan töltöd el. Az a legfontosabb, hogy a
munkádat szeresd! Mert ha az jól működik, kihatással van a
magánéletedre, minden nap mosolyogni fogsz, és
kiegyensúlyozott, boldog ember leszel. Ez az élet nagy titka: azt
kell csinálni, amit szeretsz. A te feladatod „csak" annyi, hogy ezt
megvalósítsd. És ha elsőre nem sikerült rátalálnod az utadra,
engedd meg magadnak azt a luxust, hogy kezdd újra. Megéri!

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN AZ INTERJÚT!

A cikket készítette: Meizl Emma,
Vimmer Zsombor, Vavra Noémi 
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"Ökölbe szorul az arca."
 – Páricska Zoltán tanár úr (Földrajz)

"A kacsacsőr tátott szájjal zabálja az ikszet."
 – Schmercz Zoltán tanár úr (Matek)

"Mindenkinek van áram kukulúja."
 – Boka Hajnal tanárnő (Fizika)

"Nem vagy te matektanár, hogy gonoszkodj a többiekkel!"
 – Schmercz tanár úr (Matek)

"Asszem egyesek olyan segítségre szorulnak, amit én nem tudok
megadni."
– Boka Hajnal tanárnő (Fizika)

"Tudásod morzsái hevernek."
– Dunayné Limbek Andrea tanárnő (Kémia)

"Elszállsz, mint a győzelmi zászló." 
– Páricska Zoltán tanár úr (Földrajz)

"Puncsol! Valamit akar!" 
– Ugron Ábel tanár úr (Történelem)

"Sajnos, nem tudok azokon segíteni, akik macskának képzelik
magukat." 
– Boka Hajnal tanárnő (Fizika)

 "Édesség nélkül be nem teszitek a lábatok ide!"
– Schmercz Zoltán tanár úr (Matek)
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"Ennek most már lejár a szavatossága." 
– Dunayné Limbek Andrea tanárnő (Kémia)

"Amit nem látsz, az nincs!"
–Boka Hajnal tanárnő (Fizika)

"Azért, mert nem tud beszélni, még érezhet!"
–Kemenes Anna tanárnő (Biológia)

"De miért ilyen kis bolhatoj rajzot csinál?"
–Pluhár István tanár úr (Földrajz)

"Az iskola nem egy demokratikus intézmény."
–Pluhár István tanár úr (Földrajz)

"Most tényleg újságot olvas? Besz@rok..."
–Pluhár István tanár úr (Földrajz)

"Ha érzed, hogy gázszag van, akkor ne gyújts rá. Meg
egyébként se gyújts rá!"
–Dudayné Limbek Andrea tanárnő (Kémia)

"Nem is az, hogy nincsen megművelve, hanem az, hogy nincs."
–Schein Ákos tanár úr (Történelem)

"Bonyolult rendszer a turmix."
–Dudayné Limbek Andrea tanárnő (Kémia)
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"Jaj, Istenem, hogy jutottatok ti ide?"
–Boka Hajnal tanárnő (Fizika)

"Egy, miért repül papucs?"
–Kemenes Anna tanárnő (Biológia)

"Piaci kofa gondolkodásról szokjunk le!"
–Boka Hajnal tanárnő (Fizika)

"Húzzon bőrt a fogára! Magát nem kérdeztem."
–Pluhár István tanár úr (Földrajz)

"Mi a rákot csinál, kisasszony?!"
–Pluhár István tanár úr (Földrajz)

"Ne rontsd a szemed, már úgy se túl jó!"
–Boka Hajnal tanárnő (Fizika)

"Pöti szösszenet."
–Pluhár István tanár úr (Földrajz)

"Szeretem a humort, de legyen humoros!"
–Pluhár István tanár úr (Földrajz)

"Hát ez a siralmas és a borzasztó között van."
–Schmercz Zoltán tanár úr (Matek)

"Ami a füzetben van, az szentírás."
–Dudayné Limbek Andrea tanárnő (Kémia)
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"A füzeted még nincs nyitva, de már fénysebességgel beszélsz."
–Boka Hajnal tanárnő (Fizika)

"A 'lassan ír' és a 'nem ír' között van egy hangyányi különbség."
–Pluhár István tanár úr (Földrajz)

"Van nekem szívem, hidd el! Csak kőből van."
–Schmercz Zoltán tanár úr (Matek)

"Nem hiányzik, csak nincs itt…"
–Kulcsár Ella tanárnő (matek)

"Nyomja, mint süket a budiajtót."
–Kulcsár Ella tanárnő (Matek)

"Úgy kipróbálnám egyszer a villamos vezetést!"
–Kulcsár Ella tanárnő (Matek)

"Mielőtt elalszol, kérlek, oszd meg gondolataidat!"
–Boka Hajnal tanárnő (Fizika)

A cikket készítette: Marton Kinga, 
Ikafalvi-Farkas Rozália 
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ZÖLDSÉGEK

A CÉKLA: A cékla
népszerű gyökérzöldség,
amelyet a világ számos
konyhájában használnak.
Sok, nélkülözhetetlen
vitamin van benne, és
még finom is!

A SÜTŐTÖK: Szeptembertől januárig
tart a sütőtök szezonja, nevével
ellentétben azonban nemcsak sütni
lehet, hanem finom desszerteket,
leveseket, köreteket is készíthetünk
ebből a vitaminokban gazdag és 
olcsó zöldségből.

A KELKÁPOSZTA: A kelkáposzta nagyon
gazdag vitaminokban. 100%-ban fedezi
egy átlagos ember napi A- és C-vitamin
szükségletét.
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GYÜMÖLCSÖK

AZ ALMA: A leghasznosabb, ha
naponta, reggelire, ebédre vagy akár
lefekvés előtt magunkhoz veszünk
egy mosolygós almát és egészében
fogyasztjuk, mert a benne lévő
anyagok külön-külön korántsem
olyan hatékonyak, mintha együtt
vesszük őket magunkhoz. Az 
almában a héja is fontos! Ne
 hámozd meg! 

A KÖRTE: A körte az egészséges
étrend egyik népszerű szereplője,
hiszen sok benne az antioxidáns,
flavonoid és tápanyag.

A cikket készítette: Ikafalvi-Farkas Rozália 
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Természetesen a vitamin fajtája és mennyisége is korosztálytól
függ. 
GYEREKEKNEK kalcium, vas, A-, B-, C- és D-vitamin szedése
ajánlott. IDŐSEBBEKNEK szelén, cink, magnézium, A-, és a B-
vitamin több fajtájának szedése javasolt. 
TÉLEN viszonylag kevés napfényhez jut a szervezetünk, ezért a
D-vitamin szedése mindenféleképpen szükséges. A HIDEGEBB
IDŐSZAKOKBAN sokszor fázunk meg, ennek megelőzésére C-
vitamint javasolt szedni. A harmadik legfontosabb vitaminnak a
B-vitamint mondják, ez azért felelős, hogy télen se essen le az
energia szintünk, és nagyon jót tesz az idegrendszerünknek. A-
vitamint is érdemes pótolnunk; ez főleg a szemünknek fontos,
valamint gyulladáscsökkentő hatással is bír. 
A vitaminokat alapvetően két nagy csoportra  oszthatjuk:
ZSÍRBAN és VÍZBEN OLDÓDÓAK. A zsírban oldódóakat (D-, E-,
K-, A-vitaminok) túl lehet adagolni,  oszthatjuk: ZSÍRBAN és
VÍZBEN OLDÓDÓAK. A zsírban oldódóakat  (D-, E-, K-, A-
vitaminok) túl lehet adagolni, a  vízben oldódóakat nem, mert

TÉLI VITAMINOK

Szüleinktől biztosan hallottuk már, hogy
együnk sok gyümölcsöt, zöldséget; vagy

hogy a kenyér héjában van a vitamin.
Milyen vitaminokat kell pótolnunk

télen? Túl tudjuk őket adagolni? Ezekre
a kérdésekre keressük a választ.

a felesleges mennyiség távozik a szervezetből.
Természetesen elsősorban zöldségekből és
gyümölcsökből próbáljuk meg pótolni a téli
időszakban a vitaminokat.

A cikket készítette: Szőke Fruzsina
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Az étcsokit tördeld darabokra, majd rakd abba a bögrébe,
amiből majd inni szeretnéd a forró csokit!
A tejszínt forrald fel, és öntsd rá a csokira! Addig
kevergesd, amíg a csoki teljesen el nem olvad!
A forró tej felét öntsd rá és keverd jól el, majd a másik
felét is, így nem lesz darabos.

ELKÉSZÍTÉS:

TÉLI RECEPTEK

Ezeken a téli napokon szerintem mindenkinek jól esik egy finom
forró csoki vagy egy kis süti az olvasáshoz, filmezéshez. A farsang
is közeledik, ha nincs ötleted, hogy mit süss, ez a cikk neked lett

kitalálva.

FORRÓ CSOKI

35 g étcsokoládé
45 ml tejszín
180 ml tej
cukor ízlés szerint
tejszínhab, fahéj, reszelt narancshéj a díszítéshez

HOZZÁVALÓK:

FEHÉR FORRÓ CSOKI
Kedvenc téli italaim közé tartozik, nagyon
szeretem ezt iszogatni egy hideg téli estén.
HOZZÁVALÓK::
5 dl tej
2 dl tejszín
15 dkg fehér csokoládé
1 csomag vaníliás cukor
1 tk fahéj
mályvacukor
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TÉLI RECEPTEK

2.5 dl víz
2 ek barna cukor
1 csipet só
8 dkg vaj
15 dkg finomliszt
2 db tojás
fél tk vaníliaaroma

HOZZÁVALÓK:

SPANYOL FÁNK–CHURROS

5 dkg kristálycukor
2 tk fahéj

A TETEJÉRE:

ELKÉSZÍTÉS:
Egy lábosba öntsd bele a vizet, a barna
cukrot, a sót és a vajat! Kevergetés
mellett várd meg, amíg felforr!
Rakd bele a lisztet, majd keverd addig,
amíg nagyjából össze nem áll egy
tészta gombóccá, ezután vedd le a
tűzről és hagyd kihűlni!
Tedd bele a tojásokat és a
vaníliaaromát, majd keverd el! (Most
már nincs annyira egyben a tészta, de
ez nem baj.)
Forrósíts olajat és készítsd elő a fahéjas
cukrot! Egy csillag alakú habzsákkal
nyomj a forró olajba csíkokat! (Egy
sima ollóval könnyen el lehet vágni.)
Amikor aranybarna lesz, vedd ki,
csöpögtesd le róla az olajat, majd
forgasd bele a fahéjas cukorba!
Készíthetsz hozzá csoki- vagy
vaníliapudingot is! 

ELKÉSZÍTÉS:
A tejet a tejszínnel folyamatos keverés mellett felmelegítjük.
(Nem felforraljuk!) A csokoládét felkockázzuk, majd beleszórjuk
a tejes-tejszínes keverékbe. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot és a
fahéjat, majd addig kevergetjük, amíg a csoki teljesen elolvad
benne. Ha elkészült, poharakba töltjük, majd a tetejére
mályvacukrot szórunk.
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Először is kovászt kell csinálni, 3 ek langyos tejből, 2 ek
lisztből, 1 ek porcukorból, és az élesztőből.
A maradék porcukrot és tojássárgáját keverd habosra, öntsd
hozzá a maradék tejet és a lisztet, majd jól keverd el! Az
olvasztott vajat részletenként add hozzá! Ha összeállt a
tészta, szórd meg a tetejét egy kis liszttel és langyos helyen
hagyd kelni kb. 40 percig!
Egy lisztezett deszkára borítsd ki, ujjnyi vastagságúra nyújtsd,
szaggass belőle köröket (akár egy bögrével), takard le, majd
megint hagyd kelni!
Lábosban melegíts olajat, (ne legyen forró)! Amikor a fánkok
megkeltek, nyomj a közepükbe egy-egy lyukat, de nem kell
teljesen kilyukasztani őket. Úgy rakd az olajba, hogy a fánk
felső fele legyen lefelé és tegyél rá fedőt! Amikor már a széle 

ELKÉSZÍTÉS:

TÉLI RECEPTEK

FARSANGI SZALAGOS FÁNK

50 dkg liszt
1 csipet só
2 dkg élesztő
5 dkg porcukor
5 dkg langyos, olvasztott vaj
2 db tojássárgája
2 dl tej

HOZZÁVALÓK:

is szép piros, vedd le a fedőt, fordítsd
meg a fánkot és fedő nélkül süsd
tovább! Ha kész, egy papírtörlőre
szedd ki őket, szórd meg őket
porcukorral és tölts lekvárt a
közepükbe!
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A megmosott almákat, gyömbért és narancsot vágd
szeletekre és rakd egy lábosba! Önts hozzá 1,5 liter vizet,
rakd bele a cukrot (ízlés szerint rakhatsz bele többet is) a
szegfűszeget és a fahéjrudakat, majd forrald fel!
Ha felforrt, vedd takarékra és lefedve, éppen hogy forrásban
tartva főzd egy órán át!
Szűrd le úgy, hogy egy kanállal átnyomod a gyümölcsök
húsát is! A fűszerdarabokat és a többi maradékot
kidobhatod. Még melegen tálald!

ELKÉSZÍTÉS:

TÉLI RECEPTEK

FŰSZERES ALMAPUNCS

3 db nagy alma
fél narancs
kb. 4 cm-es gyömbér
2-3 ek barna cukor
8 db fahéjrúd
3-4 db szegfűszeg

HOZZÁVALÓK:

CITROMOS, GYÖMBÉRES TEA

2 db citrom
2 ujjnyi gyömbér
fahéj
szegfűszeg
1 l víz
2 ek méz

Hozzávalók:
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TÉLI RECEPTEK

ELKÉSZÍTÉS:
A citromokat kifacsarjuk, a gyömbért meghámozzuk, lereszeljük.
Egy lábasba öntünk egy keveset a citromléből, beletesszük a
reszelt gyömbért, a fahéjat, a szegfűszeget, hozzáöntjük a vizet
és 20 percig fedő alatt főzzük. A forró italt leszűrjük, mézzel
ízesítjük, ha szükséges, öntünk még hozzá 

ROZMARINGOS BIRSALMAPUNCS
Kellemes hangulatot ad egy hideg téli
estén, szeretteinket is fogadhatjuk ezzel az
ínycsiklandó alkoholmentes finomsággal.

4 db kemény birsalma
7 dl almalé
12 dkg barnacukor
2 ág rozmaring
1 db narancs héja
1 rúd vanília

HOZZÁVALÓK:

ELKÉSZÍTÉS:
Az almalevet a cukorral, a vaníliarúd kikapart belsejével és a
rozmaringággal felforraljuk, a meghámozott és felkockázott
birsalmát pedig belefőzzük úgy, hogy  kissé roppanós maradjon
a végén. Hozzáadjuk a narancshéjat. Hagyhatjuk így is,
darabosan, de össze is turmixolhatjuk. Forrón kínáljuk.

A cikket készítette: Vellai
Boglárka,Barna Boróka
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Manapság egy 2 órás műsor is tele van
reklámokkal, gyakran a műsoridő nagy
részét reklámok teszik ki. Így
elkerülhetetlen, hogy időnként bele ne
pillantsunk. De óvatosan kell bánni
velük, 

ONLINE VILÁG – AVAGY MINDENNAPI
ÉLETÜNK LÁTHATATLAN CSAPDÁI

A kütyük, gépek, telefonok egyre jobban meghatározzák a mai
világot. Megszokott, hogy ha üzensz

 valakinek, 1 perc után választ kapsz, vagy hogy másodpercek alatt
kikeresel valamit a böngészőn.

 Hogy tudatosan netezz, elhoztam pár fontos tudnivalót az internet
világáról.

REKLÁM

csapdák is lehetnek! A reklámok lényege a nézők rávétele a
vásárlásra, és hogy abban a tudatba ringassák őket hogy
feltétlenül szükségük van arra a bizonyos termékre. És ha
akarjuk, ha nem, a reklámok bizony befolyásolják döntéseinket.

Nem minden az, aminek látszik

Napjainkban bármilyen effekttel képesek erre. Van, hogy nem is
az eredeti árut mutatják csak azért, hogy jobbnak, szebbnek
tűnjön. 
Nem szabad mindent elhinni, amit a reklámban feltüntetnek;
van, 
hogy sok minden nem az, aminek tűnik és halomnyi
eltérés van a 
reklámokban elhangzott ígéretek és a valóságban létező
tulajdonságok között. Biztos olyan egészséges? Friss?
Szép? Attól még, 
hogy a reklámban tökéletes zenei aláfestéssel mutatják,
gyakran átvernek. Vásárolj céltudatosan, és ne
rendítsenek meg a reklámok!

!!!!!!
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ONLINE VILÁG – AVAGY MINDENNAPI
ÉLETÜNK LÁTHATATLAN CSAPDÁI

ONLINE VÁSÁRLÁS
Valószínűleg mindenki hallott már az online vásárlásról. A célja,
hogy a vevő egy kattintással hozzáférhessen a szükséges
tárgyhoz,
és ne kelljen utaznia, hogy megvehesse azt. Ez alapjában véve jó
ötlet, de sokszor csapdákat rejthet. Íme pár dolog, amire fontos
odafigyelni:

FIGYELJ ODA, MIT VESZEL MEG!!!   !!!
Az online vásárlás azzal jár, hogy a ruhadarabokat nincs
lehetőségünk felpróbálni. A kívánt tárgy teljesen
különbözhet a képen szereplőtől, ezért javasolt alaposan
átnézni, nehogy meglepetés érjen akár méretben, akár színben.

 
CSAK AZT VEDD MEG, AMIRE SZÜKSÉGED VAN

 

  
!!!
 

  
!!!
 Ne vedd meg, ami nem kell! Színes,csillog-villog, de biztos

szükség van rá? Nem. A tudatos vásárláshoz elengedhetetlen,
hogy tudjunk 
nemet mondani.

48



1. Hogy leszokjunk az állandó telefonellenőrzésről, kezdjük el
felosztani a napunkat elérhető és nem elérhető napszakokra. 
Jelöljünk ki egy offline időszakot, és tudassuk mindenkivel, hogy
akkor nem leszünk elérhetőek. 
2. Keress más hobbikat! Szabadidődben, ha teheted, töltsd
mással az időd! Sportolj, olvass vagy találkozz a barátaiddal!
3. Alkalmazd a “nyugalmi időt”! A “nyugalmi idő” szabásával csak
az általad engedélyezett telefonhívásokat és alkalmazásokat
fogod tudni
észlelni és használni, így csökkentheted a mobilon eltöltött időd. 
4. Kapcsold ki az értesítéseket! Ahhoz, hogy elkerüld, hogy
munka, séta vagy filmnézés közben rögtön a telefonodhoz nyúlj,
ha 
értesítést kaptál, érdemes kikapcsolnod az értesítéseidet. Az
értesítések elvonják a figyelmed arról, amire koncentrálsz.
Tipp: Tanulás közben is érdemes messze elrakni a telefonod,
mert könnyen elvonhatja a figyelmed.
5. Állíts be alkalmazáskorlátokat a mobilodon! Telefonozás
közben könnyen elveszítjük az időérzékünket, gyorsan
elrepülnek az órák; ezzel a funkció segítségével csökkentheted a
képernyőidőt.

ONLINE VILÁG – AVAGY MINDENNAPI
ÉLETÜNK LÁTHATATLAN CSAPDÁI

TELEFONHASZNÁLAT
Könnyen okozhat függőséget az
okostelefonok világa, a téli rossz
időjárás miatt pedig végképp
könnyebben. Íme pár tipp, hogy ne a
mobiltelefonod körül forogjon a világ:

A cikket készítette: Séd Luca
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TALÁLKOZÁS A JÉGEN

     – Halló? – szóltam bele a telefonba, amit hosszas keresgélés
után végre az asztalom kellős közepén találtam meg.
     – Haliii – húzta el a köszönést Netti, a legjobb barátnőm. –
Ráérsz?
     – Attól függ, hogy mire – válaszoltam meglepve az
izgatottságától.
     – Háát, képzeld el, Zsóka most írt, hogy elmehetnénk együtt
korizni!!! – ujjongott, majd még suttogva hozzátette: – És elvileg
Kristóf is ott lesz, szóval én tuti megyek.
     – Jajj, így már értem! – forgattam meg a szemem.
     – Naa, ne legyél már ilyen! Gyere el! A kedvemért! – kérlelt.
     – Jó, figyelj. Megkérdezem anyukámat, hogy van-e valami
program, és hogy elenged-e, aztán majd megírom, hogy mi van,
oké? 
     – Oké!
     – Mikorra menjek, ha tudok?
     – Azt mondja Zsóka, hogy ők 5-re érnek oda.
     – Oké, köszi! Na, akkor megyek megkérdezni Anyát, szia!
     – Sziaa!
     Amikor letettük, fáradtan terültem el az ágyamon, és
elkezdtem gondolkodni: „Biztosan akarom én ezt? Ne már, most
fáradt vagyok! Olyan hideg van kint! Az kéne még, hogy
nyilvánosan hasra essek a jégen!”. De tudtam, hogy Nettinek
szüksége van rám, ezért muszáj elmennem. Így aztán
kicsoszogtam a nappaliba anyukámhoz, hogy beszéljek vele. 
     Miután Anya nagy örömmel engedett el, írtam még egy 
üzenetet Nettinek, majd el is kezdtem öltözni,
mert már késésben voltam. Felhúztam egy
melegebb zoknit, a fehér, kötött pulcsimat és
egy sima farmert. Izgalmas megjelenés,
mondhatom. Felvettem a kedvenc 
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TALÁLKOZÁS A JÉGEN
bakancsomat, a kabátomat és az egyik kistáskámat a vállamra
kapva elhagytam a lakást. Gyorsan lefutottam a lépcsőkön
(egyszer majdnem el is estem), aztán lesiettem az aluljáróba, a
metróhoz. Szerencsére nem lakom messze a jégpályától, ezért
amikor leszálltam, volt még időm egy kicsit nézelődni az utcán.
Nagyon szeretem este Budapestet, vagy legalábbis ezt a részét,
mert nagyon szépen ki van minden világítva. 
     Pont 5 perccel 5 előtt értem oda, és gyorsan ki is
kölcsönöztem egy korcsolyát. Amikor ezzel végeztem, leültem
egy padra, hogy ott várjam a többieket. Zsóka és a barátnői
nemsokára meg is érkeztek. Persze mindegyiküknek volt saját
korcsolyája, ráadásul gyönyörű. Ha jól tudom, Zsóka most
karácsonyra kapta, gondolom, ezért is szervezte ezt a
programot. 

     Úgy döntöttünk, hogy még nem megyünk fel a jégre, csak
majd akkor, ha már Netti, meg a fiúk is megérkeztek.
     – Amúgy kiket is várunk még pontosan? – kérdeztem Borit,
Zsóka egyik barátnőjét.
     – Hát, ugye Zalánt, Kristófot, Vilmost meg asszem, Samu jön
még, és hozza az unokatesóját is. És még nyilván Nettit – sorolta.
     – Samu hozza az unokatesóját? – lepődtem meg.
     – Aha, azt írta, hogy most pont itt van nála, szóval így
legalább mi is találkozhatunk vele – csatlakozott be a
beszélgetésbe Zsóka.
     Addig nem találkoztam még ezzel a fiúval, viszont Samu
sokat mesélt nekem róla, ezért már nagyon kíváncsi voltam rá.
Pár perc múlva be is toppantak Zalánék a melegedőbe. Amikor
már mindenki üdvözölt mindenkit, Samu bemutatta az
unokatesóját.
     – Szóval ő itt Szigfrid, az unokatesóm –
veregette meg a srác vállát.
     – Helló – intett. Senkinek nem jutott az
eszébe bemutatkozni neki, ezért gyorsan
odanyújtottam felé a kezem.
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TALÁLKOZÁS A JÉGEN
     – Szia, én Kitti vagyok – mosolyogtam rá, mire ő is
visszamosolygott és megrázta a kezem.
     – Örülök.
     Ezek után mindenki észbe kapott és gyorsan elmondta a
nevét. Rendes fiúnak tűnt, és tudtam, hogy ha a barátnőm itt
lenne, akkor folyton felém „kacsintgatna”, hogy milyen jól néz ki,
meg hogy rám mosolygott, meg ilyenek. De Netti nem volt
sehol. Én pedig már kezdtem aggódni, ezért elővettem a
telefonomat, és benyomtam a hívást. Kicsöngött egy jó párszor,
de amikor már úgy voltam vele, hogy leteszem, végre beleszólt. 
     – Szia!
     – Hol vagy már? – kérdeztem köszönés nélkül. 
     – Jaa, nem találtam a korimat, de egy öt perc és ott vagyok –
mondta olyan nyugodt hangon, mintha ez teljesen normális
lenne.
     Amikor végre megérkezett, mindenki felment a koripályára,
és körbe-körbe haladtunk, és nagyon jól szórakoztunk.
     – Hé, amúgy ki ez a srác és miért néz minket folyamatosan? –
suttogta Netti úgy az ötödik körünk környékén. – Vagyis inkább
csak téged – tette hozzá összehúzott szemmel, én pedig amikor
felnéztem, hogy kiről beszélhet, majdnem felbuktam a tükörsima
jégen. Szigfrid éppen akkor kapta el a tekintetét, de mivel
valószínűleg látta a bénázásomat, úgy tűnt, hogy küzd, nehogy
elnevesse magát. Elmosolyodtam. Bár jobb lett volna, ha nem
teszem, mert amikor ránéztem a barátnőmre, hogy válaszoljak a
kérdésére, olyan kiguvadt szemekkel nézett rám, hogy féltem,
kiesnek a helyükről.
     – Na jó… Ki ez? 
     – Ööö… Szigfrid – húztam kínos
mosolyra a szám. Na, erre még nagyobbra
nyitotta a szemeit.
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TALÁLKOZÁS A JÉGEN
     – Hogy kicsoda? – pislogott értetlenül.
     – Szigfrid. Samu unokatesója.
     – Okéé – nézett rám furán – És miért bámul? – ismételte meg
a második kérdését egy kis hatásszünet után.
     – Mit tudom én – vontam meg a vállam – Ha annyira
érdekel, kérdezd meg tőle! – forgattam meg a szemem, de
nyilván nem gondoltam komolyan a dolgot. Ellentétben
valakivel…
     – SZIKFRIT!!! – kiabálta a barátnőm.
     – Te megőrültél?? Még csak nem is Szikfrit, hanem Szigfrid! –
néztem rá teljesen elképedve.
     – Mi van?! – hallottuk a fiú válaszát.
     – Miért bámulod Kittit?! 
     – Maradj már csöndben! – ripakodtam rá.
     – Hogy micsoda?! – kérdezett vissza Szigfrid. Nem tudtam
eldönteni, hogy azért kérdezett vissza, mert tényleg nem
hallotta elég jól (mert természetesen a pálya két legtávolabbi
pontjáról próbáltak kommunikálni egymással), vagy egyszerűen
csak remélte, hogy valamit rosszul értett.
     – Gyere ide! – intett neki a barátnőm, én pedig inkább a
kezeimbe temettem az arcom. Szigfrid gyorsabbra vette a
tempót és odacsusszant mellénk (vagyis inkább teli erőből
nekem jött). 
     – Szóval – csapta össze a tenyerét Netti, úgy mintha ez
valami fontos megbeszélés lenne –, azt kérdeztem, hogy miért
bámulod Kittit? – húzta gonosz mosolyra a száját. A fiú csak
összehúzott szemöldökkel nézett rá. – Tehát? – pislogott
„kedvesen” a lány.
     – Te nem vagy normális – mondtam halkan.
     – Egyetértek – hallottam Szigfrid hangját.
     Ekkor már kezdte Netti is érezni a helyzet
kínosságát, ezért elnevette magát, hátha ez 
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TALÁLKOZÁS A JÉGEN

oldja a feszültséget. Szerencsére tényleg javított a helyzeten,
mert ránk is átragadt a vidámság.
     – Egyébként Netti vagyok – rázott kezet Szigfriddel.
     – Szerintem te már tudod a nevem – válaszolt, majd rám
sandított és elnevette magát.
     Ezek után még beszéltünk egy csomót, és egy idő után Samu
is csatlakozott hozzánk. Ráadásul egy pár szót Netti és Kristóf is
váltottak, szóval egész hazafelé úton a barátnőm visongatását
hallgathattam. Persze azért örültem neki, csak néha kicsit
ünnepelhetne halkabban. 
     Abban biztos vagyok, hogy ez volt életem legfurcsább,
legkínosabb, de egyben legviccesebb első találkozása, és ezt
soha nem fogom elfelejteni.

A novellát készítette: Nagy Zoé Leona
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A VONATÚT

Ülök a vonaton, és nézem az elsuhanó tájat. Nézem, bár
nincs sok értelme. A vonat gyors, a táj összemosódik.
Hangosbemondó szól, a városom következik. Nem
szeretnék leszállni. Itt akarok maradni, ülni, nézni,
kikapcsolni. Mindjárt odaérünk. De én csak ülök a
vonaton és nézem az elsuhanó tájat.

A művet készítette:Mosolygó Míra Julianna
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A GHOST STORY

It all started on an average, gloomy and rainy night. It was really
late when I went to bed at around midnight. It was a dark night
with a full moon.
It was Halloween night. It was my first Halloween in this house. It
was a very old, a little ruined and abandoned house. Legend has
it that it was a haunted house. True, it was a little weird but I
didn’t believe the legend. I was almost asleep when I heard a
soft knock. At first I didn’t care about it but the knocking
started to get louder. After a while, I got up and walked slowly
in the direction of the noise. It came from the window. It was
still knocking when I noticed the curtain moving! It was blood-
curdling! I was almost in front of the curtain when I touched it
gently. At that moment some scream-like sound was heard and
the curtain was torn off!  I was  lame dand fell backwards. The
curtain was coming towards me like a ghost. I moaned loudly
and closed my eyes when… the ghost stopped! I was absolutely
petrified. For a few seconds I was watching the ghost and
thought I was going to die, and then… my black cat jumped out
from under the curtain! Oh my god, not a ghost! A huge stone
fell from my heart and I lay back to sleep. 
So, that was my scary story when I thought my cat was a ghost.
Happy ghost-free Halloween to everyone!

László-Olasz Bianka Iringó 
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THE TALE OF THE SPIDER'S FOREST

  In the tiny town of Rivendell, Arkansas, the oldest resident of
the town, Mrs Kettles was getting ready for supper. She heard
the door opening, and a bunch of kids burst into her room.
‘Please tell us the tale of the Spiders’ Forest! Please!’
‘Okay but listen carefully!’
‘We will be silent as angels, we promise!’
So, Mrs Kettles began her story about the Spiders’ Forest, and
the kids listened on...
On a warm sunny day, Daniel and Sophie went to have a
romantic picnic on the edge of the forest. They were having a
great time together. The birds were chirping, the sky was
beautifully blue with a light breeze. Suddenly, Sophie noticed
several spiders moving in a line towards the forest. 
‘OMG, Daniel, look! There is a bunch of spiders over there!’,
shrieked Sophie.
‘Don't worry, they are just little spiders, they can't hurt you’,
replied Daniel. ‘Just to show you how harmless these spiders are,
let's follow them into the forest to see where they're going!’ 

Sophie didn't like the idea, but she went along anyway, because
she did not want to be left behind. They kept going deeper and
deeper into the forest, not noticing that the sun was about to
set. It got darker and darker and eventually they got lost. As
they were walking, their feet were getting caught in something
sticky. 

They kept trying to escape from the sticky
thing but got even more entangled instead.
This continued to the point where they could
not move at all.  They realized that they were
in a large cobweb. In the eerie silence, two
ghostly eyes appeared in the mist. They
screamed as the menacing eyes started to
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THE TALE OF THE SPIDER'S FOREST

et closer to them. It was a giant spider! Sophie and Daniel
desperately tried to escape from the cobweb, unsuccessfully. 
 The spider got closer and closer...
‘So? What happened to them?’, asked one of the kids.
‘Nobody knows. They were never seen again...’

Vasvári Sára 
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LONE SCARE RETURNS

  It was the end of October, the first day of November.The sun
wasn’t shining but at least it wasn’t raining. Gray clouds were
carried by the wind, making the leaves on the trees rustle in the
forest. In the middle of the forest, hidden in the shadows, there
was an old stone tower. Tendrils hung from its walls, while moss
grew in the cracks of its bricks. It was said that around this
tower, there was once a castle, but every night a brick
disappeared from its walls and centuries later only the lone
tower remained.
  It was said that this place was haunted by the ghost of the
castle, but a group of wanderers clearly didn’t hear the word
“forbidden” in the “forbidden forest” name and thought that it
would be a good idea to look around the creepy and
abandoned tower. When the group arrived, they realized that
the castle hadn’t disappeared, it was only in ruins. The bricks in
the castle walls were lying around the tower, which was barely
taller than the trees. There wasn’t anything strange there but
cobwebs, yellow and brown leaves and lots of insects. Suddenly,
someone screamed. A woman in white robes jumped out from
behind a tree and with a loud shriek started running towards
the group. The wanderers were so scared that they started to
run in all directions trying to get out of the forest with the
strange woman chasing them. The group ran out of the forest,
only to notice that the white woman had disappeared. They
were so terrified that they walked home to the nearby village.
The night fell, it 
was full moon, people in the village were
sleeping but the wanderers weren’t. They
wanted to go back and so they did. They went
without flashlights, hoping the white woman
would not notice them. They walked down the
road, which led to the 
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LONE SCARE RETURNS

forest, but on a bend of the road they saw someone: the
woman in white with a flashlight was walking home on the road.
The wanderers didn’t think much but hid around the bend of
the road and waited for the woman. When the woman reached
the bend, the group jumped forward and gave out an unearthly
scream. The woman was petrified and the group laughed.
     They accompanied the woman back to the village and told
her never to dare scare people again!

Hortobágyi Soma Márton
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EGY KIS JAPÁN
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ERIHNACHTSFILME

Weihnachtsfilme aus Hollywood kennt jeder. Doch wie sieht’s mit
Deutschland aus –Hier sind deutsche Weihnachtsfilme und ein

spanischer Animationsfilm, die unsere Deutschgruppe gesehen hat.
Wir (Klasse 12.) empfehlen sie sehr.

MERRY CHRISTMAS (16+)
Weihnachten, 1914, deutsche
Westfront: Mitten im
Schützengraben gibt Soldat und
Startenor Nikolaus Sprink ein
Adventskonzert – und die
feindlichen Regimente stimmen
spontan mit ein. Wo eigentlich
Kanonendonner ertönen müsste,
erklingt nun gemeinsam „Stille
Nacht, Heilige Nacht“ und man
einigt sich bis Weihnachten auf 
Waffenstillstand. Doch allen ist klar, dass der Frieden nicht von
Dauer sein kann…Stimmungsvolles Drama nach einer wahren
Begebenheit!

ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN (6+)
Als Weihnachtselch „Moose“ auf einem Testflug
durch den Kamin der Familie Wagner stürzt, sind
der neunjährige Bertil und seine Schwester Kiki
hellauf begeistert: Ein sprechendes Haustier!
Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Nicht
nur, dass der Weihnachtsmann seinen Elch
natürlich zurückhaben will – auch der jagd- und
schießwütige Vermieter Pennecke zeigt ungutes
Interesse an dem Tier…Warmherzig-liebevoller
Weihnachtsspaß für Groß und Klein!
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DEUTSCHE KREUZWORTEATSEL

   

SCHEITELRECHT
1. Fest der christlichen Kirche, mit dem die Geburt Christi
gefeiert wird.
2. etwas Süßes in verschiedenen Formen (Z.B.: Schokolade,
Bonbon, Dragee)
3. Ein Geist in einem Wunderlampe, der nur drei Wünsche
erfüllen kann.
6. Synonyme zu brennen
8. Wenn etwas Speisen, Getränke besonders gut ist.
10. immergrünen Baum, der Nadeln trägt
12. trockenes, haltbares Kleingebäck
13. eine Tageszeit

 
 
 
 

WAAGERECHT
4. Salzige Näscherei im Allgemeinen aus Kartoffel
5. eine Kuchenart
7. weiblicher Name
9. von einer Speise, einem Getränk etwas zu sich nehmen
11. Es ist die Lösung!
14. weiblicher Name
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Miután FERENC JÓZSEFET magyar királlyá koronázták (1867),
egyre fontosabb lett, hogy kibővítsék a VÁRHEGYEN ÁLLÓ
KIRÁLYI PALOTÁT, és valódi uralkodói rezidenciává fejlesszék.
Hauszmann Lajos vette át az építést, neki köszönhető, hogy a
20. század elejére Európa egyik legrangosabb
épületegyüttesévé vált. Nem csak a külső térre figyeltek a
megszépítés során, hanem a belső tereket is királyokhoz méltóvá
alakították. A Palota déli összekötő szárnyában kapott helyet a
SZENT ISTVÁN-TEREM, amely egy valódi ékszerdoboz volt.
Belseje román stílusú, ám bizonyos tereken magyar ornamentika
figyelhető meg. A helyiség központi eleme a monumentális
PIROGRÁNIT KANDALLÓ. A második világháború bombázásai
alatt jelentős károk születtek, amik a Szent István-termet sem
kímélték. A terem teljesen kiégett, berendezése megsemmisült.
A háború utáni évtizedekben sem állították helyre, többek
között tárolóhelynek használták. Viszont napjainkban a NEMZETI
HAUSZMANN PROGRAM keretein belül korhű módon
újjászülethetett. Belső elrendezése, anyaghasználata, díszítése és
bútorzata mindenben az eredeti, hauszmanni elképzelést követi.
Fennmaradt képek és tervrajzok segítségével igyekeztek a
munkások ugyanolyan gyönyörűvé varázsolni, mint a háború
előtt volt. 2021. augusztus 20-a óta a látogatók is
megbizonyosodhatnak ennek a teremnek a szépségéről. 

SZENT ISTVÁN-TEREM

A cikket készítette: Gömöri Lili 9.b   
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ÉRDEKES TÉNYEK AZ OLVASÁSRÓL

Kis túlzással mindennap azt halljuk, hogy az olvasásnak mennyi
jótékony, pozitív hatása van. Ennek ellenére még így is a lakosság
túlnyomó többsége nem ezt a kikapcsolódási formát választja.
Ennek okai kiderülnek az alábbi kutatás eredményéből:

Időhiány (a válaszadók 55%-a)
Nem érdekli a könyv (a válaszadók 45%-a)
Nem köti le az olvasás (a válaszadók 32%-a)
Drágák a könyvek (a válaszadók 31%-a)

1.
2.
3.
4.

Ennek ellenére azért jócskán akad olyan is, amire büszkék
lehetünk: a World Culture Score Index felmérése alapján az első
10 ország között vagyunk olvasásügyileg. A pontos adatok a
következőek: átlagosan hetente 6 óra 42 percig bújjuk a
könyveket.

Az alábbiakban pedig összefoglaltam az olvasás sokat
emlegetett, de talán kevésbé ismert hatásait:

AZ OLVASÁS CSÖKKENTI A STRESSZT: Mivel az olvasás során az
agyunk nem a napközben felgyülemlett problémákra fókuszál,
így egy jó kis regény olvasása közben teljesen ellazulhatunk.
Továbbá csökken a légzésszám, valamint a vérnyomás, ezáltal
nyugodt állapotba kerülünk.
NÖVELI A KONCENTRÁLÓ KÉPESSÉGET:. A mai felgyorsult
világban folyamatosan érnek az információk, olvassuk az
emaileket, üzeneteket, a közösségi médiát, közben akár
beszélgetünk is valakivel, így szinte folyamatosan a multitasking 
folyamatában vagyunk. Ha viszont akár
csak 15–20 percig olvasunk, tehát ennyi
ideig csak erre az egy dologra irányul a
figyelmünk, fejlődik a koncentráló
képességünk. Így sokkal könnyebben helyt
tudunk állni a mindennapok kihívásaiban.
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ÉRDEKES TÉNYEK AZ OLVASÁSRÓL

FEJLESZTI A MEMÓRIÁT: Ha például egy viszonylag hosszabb
történetet olvasunk, meg kell jegyeznünk a történet szálait,
az utalásokat, hogy értsük és élvezzük az olvasottakat. Ezáltal
javul a rövid távú memóriánk, hiszen minden információ,
amit megjegyzünk, fejleszti az agyunknak ezt a képességét.

NÖVELI A SZÓKINCSET: Ez nemcsak arra a szűk értelemben
vett  olvasásra igaz, mint a regények, novellák, versek
olvasására, hanem bármilyen olyan szövegre is, amiben
találunk olyan szavakat, amiket nem ismerünk, vagy csak
elvétve hallunk. Ez lehet akár egy szakácskönyv vagy egy
tudományos cikk is. Az olvasás ugyanakkor nemcsak a
szókincset, hanem a tudásanyagot és a világlátást is szélesíti.
FEJLESZTI AZ ÍRÁSKÉSZSÉGET: Nem árt megemlíteni, hogy
minél többet olvasunk, annál több stílust, technikát,
módszert ismerünk meg. Ez a készség pedig nagyon jól jöhet
a mindennapok során, például egy fogalmazás, hosszabb
szöveg megírásakor.

Egy idézet útravalónak Claude Roy-tól: „Az irodalom
teljesen haszontalan – egyetlen haszna, hogy élni tanít.”  

 

A cikket készítette: Laborczi Sára
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ROBERT LEWANDOWSKI

SZÜLETETT: 1988. augusztus 21-én
Lengyelországban, Varsóban.

SZÜLEI: Krzysztof Lewandowski
(apuka), Iwona Lewandowska (anyuka)

FELESÉGE: Anna Lewandowska

PÁLYAFUTÁSA:

Először a lengyel harmadosztályában játszott 2006-tól
egészen 2008-ig Znicz Pruszkównál, ahol az első szezonban
15 góllal ő lett a gólkirály. A második szezonban már a
másodosztályban játszott, ahol ismét gólkirály lett 21 góllal. 

ZNICZ PRUSZKÓW

LECH POZNAN
2008 júniusában 1,5 millió zlotyért igazolt le a Lech
Poznanhoz 2010-ig. Az első szezonban második lett a
góllövőlistán. A 2009–2010-es szezonban ő nyerte el a
gólkirály címet, illetve csapatával megszerezte a bajnoki
címet.

BORUSSIA DORTMUND
2010-ben három csapat is felkereste Lewandowskit. Végül a
Borussia Dortmund igazolta le 4,5 millió  euróért. A 2011–
2012-es szezonban 34 bajnoki meccset játszott, a 34-ből 22
gólig jutott, meg is nyerték a német 
bajnokságot (Bundesliga). A 2012–2013-
as szezonban 24 góllal a második helyen
végzett a góllövőlistán. A Bajnokok
Ligájában 13 mérkőzésen 10 gólt
szerzett, illetve másodikak lettek a
bajnokságban.
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ROBERT LEWANDOWSKI

BAYERN MÜNCHEN
Lewandowski 2014-ben csatlakozott a
bajorokhoz. Ebben a csapatban is
ment a góllövés, többszörös
Bundesliga gólkirály lett. A 2015–16-
os szezonban 30, a 2017–18-es
évadban 29, a 2019–20-ban pedig 22
góllal nyerte meg a Bundesligában a
gólkirályi címet. A 2019–20-as BL-
szezonban 13 meccsen 15 gólt rúgott,
illetve ebben az évadban BL-
győztesek is lettek. 2015-ben az egyik
meccsen 9 perc alatt 5 gólt szerzett,
így beírta magát a Guinness
Rekordok Könyvébe.

 

A cikket készítette: Valentinyi Dávid Bálint
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 Az emberek többsége Einsteinre, Newtonra, vagy Da Vincire
gondolna,
azonban az ő IQ szintjük meg sem közelíti a kevésbé ismert
zseni, William James Sidis intelligenciáját, akinek 250-300-as IQ-
ja volt. 
William gyerekkorában valóságos sztár volt, később azonban
neve feledésbe merült.
Zseni szülők gyermekeként született, de teljesítménye még őket
is meglepte. 
Szeretett nyelveket tanulni, 6 évesen már 8 nyelven beszélt sőt,
még egy saját nyelvet is kifejlesztett, melyet Vendergoodnak
nevezett. 11 évesen felvették a Harvardra, ahol 16 évesen
diplomázott, majd matematika professzorként dolgozott.
Álnéven több könyvet is írt. Felnőttként a világtól elzártan élt,
46 évesen nincstelenként hunyt el.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy igazi zseni volt.

REKORDOK

Gondoltad volna, hogy a legmagasabb ember
 274 cm volt?

és azt, hogy a legokosabb embernek
 300-as volt az IQ-ja?

Na pont ilyenekről lesz szó ebben a cikkben.

A LEGOKOSABB EMBER A VILÁGON
A ZSENISÉG A VÉRÉBEN VOLT
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REKORDOK

A LEGMAGASABB ÉPÜLET
828 M-ES MAGASSÁG, A FELHŐKARCOLÓK KÖZT IS ÓRIÁS 
A Burdzs Kalifa jelenleg a világ
legmagasabb épülete a maga 828
m-es magasságával. A
szupermagas felhőkarcoló
Dubaiban található, és
hozzávetőleg 330 ezer köbméter
betont, valamint 39 ezer tonna
betonacélt használtak föl 22
millió 

A VILÁG LEGKISEBB ORSZÁGA
KEVESEBB, MINT 1000 LAKOS

Talán nem túl nagy meglepetésre a pápai állam a világ legkisebb
országa. Vatikán turistacélponként is az első helyen áll. A turisták
egy részét a pápa jelenléte, másokat a gyönyörű történelmi
város vonz.
1929-től független, államfője a pápa.
Mérete: 0,44 négyzetkilóméter
Lakossága: kb. 900 lakos 

munkaóra alatt a megépítéséhez.
Az építkezéshez egyébként speciális betonra volt szükség, ami
kibírja az akár 50 fokot és a nyomást is. A hatalmas épület 6 év
alatt készült el. Az emeletek közti hatalmas távolságok
legyőzéséről 56 db, egyenként 42 személyes lift gondoskodik.
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REKORDOK

A LEGMAGASABB EMBER
BIZTOSAN ELSŐ VOLT A TORNASORBAN
A világ legmagasabb embere a Guinnes rekordok könyve szerint
Robert Pershing Wadlow volt a, maga 274 cenitiméter-es
magasságával. 
4 éves koráig Wadlow korának megfelelően nőtt, csak ezután
tűnt fel túlzott növekedése, mely egész életéig tartott.
Átlagosan 10 centimétert nőtt évente, 8 éves korára magassága
elérte a 188 centimétert.
Wadlow igazi híresség volt Amerikában, cirkuszokkal turnézott
és fesztiválokon vett részt. Halála után életnagyságú szobrot
emeltek neki.

A cikket készítette: Dávid Csongor

72



 

OSZTRÁK SÍTEREPAJÁNLÓ

Íme, néhány síterep, ahova érdemes ellátogatnod, ha szeretsz a
havon csúszni!

 
 LACHTAL

Lachtal nekem az a síterep, ahol síelni tanultam. Bár
túlnyomórészt piros pályák vannak, a kezdő sízők is megtalálják
a nekik való pályát. Nagyon gyerekbarát síterep, a
varázsszőnyegektől kezdve a mini szlalompályán át a színes
figurákig minden van itt. Összesen 10 lift található, ebből 8
húzós, 2 ülős. Lachtal egyébként 
Stájerország régióban
helyezkedik el, Ausztria déli
részén, Budapestről
mindössze  4 és fél óra az út.
Sípályák hossza: 26,2 km (7,2
km kék pálya, 16 km piros
pálya, 3 km fekete pálya).

ZILLERTAR ARENA
Ez egy hatalmas síterep a maga 146,7 km hosszú
pályáival, persze vannak ennél nagyobb osztrák
síterepek is, de azért nagynak számít. Itt is több a
piros pálya, de ez nagyon sok síterepről
elmondható. Tirolban helyezkedik el, ami egy
kicsit hosszú út (7 óra Budapestről), de itt vannak
a legjobb síterepek. 52 lifttel közlekedhetünk a
hegygerincen, ebből 14 kabinos, 20 ülős és 18
húzós, a csúcsról pedig gyönyörű a táj. 49 km kék
pálya, 87 km piros pálya és 10,7 km fekete pálya
áll a rendelkezésünkre. Egyébként nyáron is
érdemes ide ellátogatni, a sok természeti szépség
miatt, van vízesés, gleccsertó, függőhíd, stb.
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OSZTRÁK SÍTEREPAJÁNLÓ

ZAUENCHSEE
Ez a Salzburg régióban található síterep
egy völgyen helyezkedik el, a
hegycsúcson pedig panorámás látvány
fogad. Itt a kék pályákból van több, de
haladóknak is alkalmas síterep, mivel
világkupát is rendeztek már itt. Kb. 5 és fél óra az út. 16 lift van,
3 kabinos, 6 ülős és 6 húzós, valamint egy úgynevezett „sísikló” is
rendelkezésünkre áll. 45 km a sípályák hossza (23,5km kék pálya,
17,2 km piros pálya és 4,3 km fekete pálya).

RIESNERALM
Riesneralm egy szuper síterep, jó hosszú pályákkal. Bár elég
kevés a pálya, azért lehet csúszkálni. Stájerországban van,
ahova 5 óra az út. Én imádom az osztrák gőzgombócot, és itt
a hegy tetején álló Hochsitz hüttében isteni finomra csinálják.
Itt lecsúszhatunk egy panoráma pályán is, ahol nagyon szép a
kilátás. 7 lift üzemel, 3 ülős és 4 húzós, mellesleg itt van az
ország leghosszabb varázsszőnyege  ami 176 m hosszú. 32,2 km
a pályák összhossza, ebből 20,2 km kék, 9 km piros és 3 km
fekete.

A cikket készítette: Ács-Hanák Zille
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Ez a könyv a világhírű Percy Jackson-sorozat
folytatása. 
A Félvér Táborba három új félisten érkezik,
Jászón, Leó és Piper, akiket kis híján kinyír pár
viharszellem a Grand Canyonnál, és ha nincs
Hedge edző - a szeleburdi, de bátor szatír -
talán nem is élik túl. Ráadásul Jászón a nevén 

KÖNYVAJÁNLÓK

AZ OLIPOSZ HŐSEI
AZ ELVESZETT HŐS

A cikket készítette: Dávid Csongor

kívül nem emlékszik semmire az amnéziája miatt.
Azonban a Félvér Táborban is történtek furcsaságok, melyek
beárnyékolják a táborlakók mindennapjait. Percy Jackson
minden nyom nélkül, egyik napról a másikra eltűnt. Mr. D-nek is
el kellett hagynia a tábort. Az Olimposzt bezáratták. Hérát, az
istenek királynőjét, elrabolták.
Elhangzik egy újabb prófécia, Jászónék pedig küldetésre
indulnak. Küldetésük célja kiszabadítani Hérát az óriások
fogságából, és megakadályozni az Olimposz bukását.

Idézet:
  „Látja hölgyem, Texasban így jár a hó. Rohadtul elolvad.” – Leó 
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A főszereplő, Emily Crane egy 12 éves
lány, aki imádja a fejtörőket, a
rejtvényeket és a könyvvadászatot. A
szülei nagyon kedvelik az utazást, és
mióta az apja szabadúszó lett, a szülei
kitalálták, hogy éljenek mind az 50
államban egy ideig. Emily kicsiként
élvezte az utazásokat, hogy új
helyeken élnek, de most nagyobbként
nem annyira élvezi. Emilynek van egy
bátyja, akivel kicsiként mindent
együtt csináltak, de amióta a bátyja
megtalálta a kedvenc zenekarát, 

KÖNYVAJÁNLÓK

JANNIFER CHAMBLISS BETMAN – KÖNYVVADÁSZOK

eltávolodtak egymástól. Most épp San Franciscóba költöznek,
aminek Emily örül, hiszen ez a város a könyvvadászat központja.
A könyvvadászat lényege, hogy bárki bárhol elrejthet egy
könyvet, és a megtalálója egy online rendszerbe pontot kap.
Hat rang van, a legjobb, a Sherlock Holmes. Amikor Emily
megérkezik a városba, a Könyvvadászat kitalálóját, Garrison
Griswoldot megtámadják, amikor az új játékát készül
bejelenteni. Új barátjával, Jamessel véletlenül rábukkantak a
könyvre, amit Griswold a támadáskor ijedtében elrejtett, de ez
nem egy átlagos könyv. Erre a különleges könyvre nem csak
Emilynek és Jamesnek fáj a foga, 
hanem másnak is. Vajon ki keresi még a
könyvet? Ezt a könyvet szívesen ajánlom, ha
érdekel, hogy mi lesz a könyvnek a sorsa. És,
ha tetszett, olvasd el a folytatást is: A
feltörhetetlen kódot!
A cikket készítette: Tschürtz Anna
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HOLLY JACKSON - JÓ KISLÁNYOK KÉZIKÖNYVE
GYILKOSSÁGHOZ

Azoknak ajánlom, akik szeretik a kicsit krimisebb, de mégis
izgalmas könyveket. 
A könyv főszerepében egy kisvárosi lány jelenik meg, akinek
iskolatársát, Andie Bellt meggyilkolták. A rendőrség úgy tudja,
hogy barátja, Sal Singh ölte meg a lányt, aki később elvileg
öngyilkos lett. 
5 évvel később Pippa, könyvünk főszereplője, ki akarja deríteni, ki
is valójában a gyilkos. Ehhez segítségül hívja Ravi Singhet, aki
először nem akar belemenni, de végül Pippa csak ráveszi. Ketten
együtt végül egyre mélyebbre és mélyebbre ássák magukat a
történtekbe, egyre sötétebb dolgokat tudnak meg az ügyről és
az Andiet körülvevő emberekről. Végül pedig az lesz a gyilkos,
akire senki nem számított: egy fontos személy Andie életében,
aki még Sal megölését is be tudta állítani egy szimpla
öngyilkosságnak, hogy félrevezessen mindenkit. De mint tudjuk:
„Ha túl mélyre ásol, vigyázz, mert lehet, hogy szembe kell
nézned a legsötétebb árnyakkal!”
Jó szórakozást a könyvhöz!

KÖNYVAJÁNLÓK

A cikket készítette: Vellai Boglárka
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LOST IN SPACE - ELVESZVE AZ ŰRBEN

SOROZATAJÁNLÓ

 A Robinson család az Alpha Centauri galaxis felé tart az új
otthonukba, de útközben a Resolute „anyahajó” meghibásodik,
és a legénység nagyrészével együtt lezuhannak egy ismeretlen
bolygóra. A Jupiter 2-es belefagy a vízbe Lucyval, a család egyik
tagjával együtt, aki épp az elemeket próbálja kimenteni.
Eközben Will, a legkisebb fiú megbarátkozik egy idegen
robottal… De nem is akarok spoilerezni…
 A sorozatnak tavaly télen jelent meg a harmadik, befejező
évada, és a Netflixen szinkronosan is megnézhetitek. Szerintem
ennek a sorozatnak nincs felső korhatára, mert kalandokkal teli,
izgalmas és egyben érdekes is, minden korosztálynak élvezetes
kikapcsolódást nyújt.

A cikket készítette: Fazekas Áron
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VICCEK

TINTA
Hajnali kettőkor verik az öreg székely ablakát.
– Ki az? – kérdi álmosan.
– Én vagyok az, Áron bácsi, a Gergő, a szomszéd legény! Van
magának itthon tintája?
– Nincsen fiam – válaszolja, majd megint elalszik.
Húsz perc múlva megint verik az ablakot...
– Ki az? – hangzik a kérdés megint.
– Én vagyok Áron bácsi, a Gergő, hoztam magának tintát…

JÉZUS FIGYEL!
Egy vallásos családot kifigyel a betörő. Megfigyeli, hogy minden
vasárnap reggel templomba mennek, ezért akkor tör be
hozzájuk.
Ahogy gyűjti be az ékszereket, megszólal mögötte egy hang.
– Jézus figyel téged!
A betörő azt képzeli, hogy csak hallucinál, ezért nem totojázik,
rámolja be az ékszereket a zsákjába. A hang újból megszólal.
– Jézus figyel téged!
A betörőnek elege lesz, megfordul, körbenéz és a sarokban
meglát egy papagájt.
– Szóval te játszadozol velem! Csak nem téged hívnak Jézusnak?
– Nem, engem Mózesnak hívnak.
– De mégis, ki ad Mózes nevet egy papagájnak?
– Ugyanaz, aki Jézusnak nevez el egy Pitbullt.

CSERESZNYÉZÉS
– Anya, kimegyek cseresznyét szedni!
– De hát tél van!
– Igen, tudom: sapka, sál…
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VICCEK

SÁRHÁNYÓ
– Pista bácsi! Zörög a sárhányó!
– Nem hallom fiam, mert zörög a sárhányó!

A cikket készítette: Ikafalvi-Farkas Rozália
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TANÁRKVÍZ

1. Melyik tanár a 10. évfolyam évfolyamfelelőse, és mit tanít?
__________________________  -  ______________________

2. Az alábbi tanárok közül kik az iskolánk új tanárai?
a) Schein Ákos
b) Majkó Krisztina
c) Kemenes Anna
d) Soha József
e) Madai Gabriella
f) Páricska Zoltán

3. Melyik tanár mit tanít? Te tudod, melyik a hamis állítás?
(Többet is bekarikázhatsz)
a) Kemenes Anna - földrajz és Biológia
b) Pluhár István - földrajz
c) Soha József - dráma (Dés)
d) Hetzl Andrea - kémia és biológia
e) Farkasné-Forgós Nóra - Matematika

4. Sorolj fel két tanárt, aki általában biciklivel jár az iskolába!

-________________________________

-________________________________
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TANÁRKVÍZ

5. Melyik tanár tartja a színjátszó szakkört?
a) Majkó Krisztina
b) Soha József
c) Árvay Gergely

6. Milyen szakkört tart Majkó Krisztina keddenként?
a) színjátszó szakkör
b) filmes szakkör
c) gombász szakkör

7. Hogyan hívja Dudásné Kass Mária tanárnő a diákjait?
a) CukorMackók
b) Kedveskéim
c) Manócskák
d) Bogyókák

8. Kinek az emlékét őrzi iskolánk matematika versenye, és kinek
az édesanyja volt?
-__________________________-________________________

9. Hova valósi Madai Gabriella tanárnő?
a) Visegrád
b) Miskolc
c) Bakonynána
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A cikket készítette: Fazekas Áron

 

TANÁRKVÍZ

10. Melyik tanár az, aki az ablak helyett az arcodat kéri
becsukni?
a) Soha József
b) Mészáros László
c) Augusztinyi Dániel

+1.  Melyik tanár híres mondása? : ,,A matek legyen veletek”!
-___________________________________________
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