1. Szám (2021-2022-es tanév )
2022 április

Kedves Diákok, Tanárok, Munkatársak!
Köszöntünk mindenkit, aki eme sorokat olvassa! Na de
mi is ez? Örömmel jelentem be, hogy a füzetszerű
papírköteg, melyet kezetekben foghattok, illetve a 20
oldalas dokumentum, mely a kütyüiteken foglalja a
tárhelyet, nem más, mint a régóta várt, új iskolaújság
első száma! És rögtön van egy jó hírem: havonta
szeretnénk megjelenni, így ugyan idén még csak 3,
mert már a második félévet tapossuk, de jövő évtől
minden bizonnyal- 9 hasonló formájú újságot tarthattok
majd kezetekben, még elektronikus formában is!
Nos, most, hogy ezt így megbeszéltük, nézzük miért is
kellünk mi? Mit is fogunk csinálni? Egyáltalán hogy
tervezzük? Haladjunk sorjában:
Miért kellünk mi?
Rengeteg iskola rendelkezik ilyen mókás
dolgokkal, mint az iskolaújság és iskolarádió. Úgy
gondoltuk, hogy egy ilyen buliból nem
maradhatunk ki, és kezdhetnénk az iskolaújsággal.
A Diákönkormányzat igényfelmérésében
szerencsére sokan jeleztétek, hogy igényt
tartanátok hasonló jellegű dologra az iskolában, és
nagy örömmel hallottam, hogy vannak, akik
jelentkeznének is a szerkesztőségbe újságírónak,
riporternek és fotósnak egyaránt. Így sikerült
elindulnunk egy úton, mellyel az iskolában az
áhítaton kívül is együtt lehet az iskolából mindenki.
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2. Mit is fogunk csinálni? Egyáltalán hogy
tervezzük?
Újságot. Az újság a wikiszótár szerint egy:
“nyomtatott kiadvány, a média egyik eszköze.
Általában nagy alakú, kötés és fűzés nélkül
összerakott lapokra nyomtatott képeket és
írásokat tartalmazó nyomdai termék. Nagy
példányszámban jelenik meg különféle
időközökben.” Rovatokból, cikkekből, képekből
áll. Mi is ezt fogjuk csinálni; ha tovább lapoztok
majd (még ne!), különféle rovatokat láthattok,
azokon belül pedig cikkeket, interjúkat, egyéb
írásokat, képeket. A lapban 3 rovat is lesz,
melyekbe Ti is írhattok (Cáfolat, Alkotóműhely,
Apró). Írásaitokat majd magyartanáraitoknak (Adri
néni, Balázs bá’ és Tomi bá’) adhatjátok oda,
majd ezeket a szerkesztőségi ülésen megvitatjuk
és közös megegyezés alapján döntünk a sorsáról.
Ne aggódj, ha az éppen megjelenő számba nem
kerülne be az írásod! Lehet, hogy éppen a
következőbe fog bekerülni! Az újság minden
hónap első/második hetén megjelenik, a
publikálás előtt legkésőbb egy héttel beadott
dolgok kerülhetnek bele az aktuális számba,
úgyhogy figyeljetek a határidőre! A többi rovat
vegyes felépítésű: lesz szórakoztató és komoly
témákkal foglalkozó, tájékoztató és egyéb jellegű
is. Lesznek olyan rovatocskák is, amelyek csak
esetlegesen lesznek benne, ha szükségesek, így
ne lepődjetek meg, ha új dolog kerül szembe
veletek.
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3.
FONTOS!!!
Az újságban ugyan sajtó- és szólásszabadság van,
de a beküldött alkotásoknál a stílusra figyeljetek! Az
indokolatlanul túlzottan trágár nyelvezetű írásokat
sajnos nem tudjuk elfogadni. Meg lehet azokat
igényesen, szépen és virágnyelven is fogalmazni.
Így, hogy mindenkinek kellően elege lett belőlem,
hogy mennyit fecsegek, le is zárnám ezt a
beköszöntőt, ígérem a továbbiak izgalmasabbak és
érdekesebbek lesznek, mint ez!
Szép napot és kellemes szórakozást kívánok
mindenkinek a továbbiakhoz!
でもまたね！[Demo mata ne!]

Forrás: Google képek

Baljer Dorottya 12.c

A bibliai időkben nyilván nem volt újság, noha a
híreket elújságolták egymásnak a Jézus korabeli
emberek. A bibliai időkben iskolaújság még úgysem
lehetett, iskolába is csak a rabbikhoz jártak
tanulni kevesek, ott és akkor is általában csak Isten
dolgai kerültek szóba.
Jézusról egyszer írja csak a Szentírás, hogy írt,
mégpedig a porba, egy bottal.
Ez akkor történt, mikor egy parázna nőt meg akarták
kövezni a farizeusok, és ehhez szerettek volna
kérni tőle spirituális felhatalmazást. Jézus a válasz
helyett porba ír. Azt, hogy mit írhatott, senki nem
tudja. Talán csak időhúzásként tette, vagy a hatás
kedvéért. Amikor csend lett, és mindenki rá figyelt,
akkor szólalt meg: - „Az dobjon csak követ az
asszonyra, aki bűntelen.” Mindenki letette a kezében
lévő követ.
Jézus tanítványai viszont már írták a hírt. A „jó hírt”,
azaz az evangéliumot. A Jézusról szóló
történeteket, amelyekből erőt merítettek újra és újra,
mert ezeket a történeteket a Szentlélek felhevítette
és a szívükre helyezte. Ahogyan teszi ma is.
Pál apostol 12 levelével a kora újságíró „doajenje”
lehetett volna, teljesítménye miatt talán még a
nyugatosok is befogadták volna, ha Budán, vagy
Pesten született volna cirka 1900 évvel később.
Mi lehet fontos és bibliai, egy induló iskolaújság
fiatal újságírói számára?
Először talán az, hogy írjanak jó hírt. Rosszból van
elég.
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A jó hír valahol civil tükre a „jó hír”-nek, azaz az
evangéliumnak.
Másodszor talán az, hogy vegyék komolyan, és ne
vegyék komolyan az újságírást. Nem mindegy, hogy
valami laza, olvasmányos, vagy pedig bulvár.
Harmadszor talán az, hogy igazat írjanak és valódit.
„Fake news”-ból így is van elég, hosszútávon mindig
az igaz a hiteles.
Jó, és „féktelen” újságírást kívánok!
És nagyon örülök Nektek!
Mácsodi Ferenc

Iskolánk igazgatójával, a mindenki által szeretett
Gyuri bával beszélgettünk lapunk első számának
aktuális rovatában. 3 téma került terítékre: az
iskolaújság, a szalagavató és természetesen
március 15.
Dorottya: Mi a véleménye az iskolaújságról? Az
Ön iskolájában volt iskolaújság? Volt erre való
törekvés a diákévei alatt? Hogy fogadta a hírt,
miszerint itt a Letenyeyben lesz iskolaújság?
Gyuri bácsi: Én még a múlt rendszerben kezdtem a
tanítást a szocializmus időszakában és akkor
mindenhol volt iskolaújság, mert muszáj volt.
Rendkívül cenzúrázott, életszerűtlen volt, benne
hamis dolgokkal, ezért sem találták érdekesnek a
diákok. Az iskolaújságnak egy vonalat kellett
követnie, amiről egy arra kinevezett felügyelőtanár
gondoskodott, nehogy valami olyan kritika
fogalmazódjon meg, aminek nem szabad. Tehát
kimiskárolták az iskolaújságunkat, de kellett lennie
hivatalból, mert a diákságnak szerveződni kell, ha
jól esik neki, ha nem, ha van értelme, ha nem. Aztán
a rendszerváltás után már fölszabadultak a diákok.
Én Pécsen egy Zipernowsky Technikumba, Ipari
szakképzőbe jártam, itt éltem meg a múlt rendszert
és a rendszerváltást is, amiután a diákok
felszabadultak. A cenzúra, a külső, fölső ellenőrzés,
nyomás, hogy az kifelé mutatható legyen, elmúltak.
Valahogy azonban mégse éledt meg a dolog,
szétfolyt, érdektelen lett… Voltak mindig nagy
nekibuzdulások, aztán valahogy a
közérdektelenségen megfeneklett.
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Utána a református gimnáziumba kerültem már
vezetőként, de ott se működött. Teljesen
személyfüggő, ki mennyire veszi komolyan, meg
tudja-e szólítani a diákságot. Mire vevő a diákság?
Van, aki komolyabb dolgokra is, van, aki ki sem lát a
fejéből. Az iskolaújság írásához lelkesedés és
kitartás kell, mert a legnagyobb ellensége az
érdektelenség. Örülök ennek a próbálkozásnak, ám
bár szkeptikus vagyok, de amint látni fogom, hogy
működőképes, felvállalom és támogatom. Kívánok
hozzá nektek sok sikert és kitartást, mert nem lesz
egyszerű.
D.: Köszönjük! Iskolánkban végre 1 év
kihagyással újra megrendezésre kerülhetett a
szalagavató. Milyen nehéz volt újból
megszervezni ezt az ünnepséget? Milyen
akadályokba ütköztek? Milyen érzései voltak a
szalagavatóval kapcsolatban?
Gy.b.: Idő, energia egy ilyen horderejű dolgot
megszervezni. Sok probléma felmerült az elején,
lehet-e egyáltalán, vagy korlátozott létszám,
maszk,...stb. Én annak voltam a híve, hogy vagy
szalagavató, de akkor teljesértékű, vagy semmi.
Nem mindenki értett velem egyet a vezetőségben,
csúsztattuk novemberből decemberbe, hátha
okosabbak leszünk. És akkor hál’istennek, az idő
megérett hozzá, hogy teljeskörűen megtarthattuk. Itt
azért nagy szerencsénk van a Puskás Akadémia
Konferencia- és Sportközpontjával, mert az 600
embert úgy elnyelt, hogy mindenkinek volt ülőhelye.
Viszonylag lazán ment szerencsére a logisztikai
része is, mert nem először csináltuk és van ide
vonatkozó gyakorlatunk.
D.: Hogy értékelné az idei ünnepséget? Felért az
elmúlt évek szintjéhez, vagy érződött a
sajnálatos kihagyás?
Gy.b.: Amióta én itt vagyok, vagyis a kezdetektől,
mindig színvonalas volt a szalagavató is, meg a
ballagási rendezvényünk is. Az idei szalagavató
jobb volt talán, mint az összes előbbi, pedig azok is
nagyon-nagyon jók voltak, ezt hangsúlyozom.
Miért? Mert jobban tudtuk értékelni. 40 éve tanítok,
de ilyet még nem hallottam, hogy egy tanévnek
szalagavató/ballagás nélkül lett volna vége. Attól,
hogy elmaradt, olyan hiányérzetet keltett, hogy nem
is gondoltuk, hogy ez nekünk ennyire fontos. Amit
megszoktunk, a mindennapok része ott nem állunk
meg rádöbbenni, hogy “hú, micsoda nagyszerű
dolog ez!”, az természetes. De amikor
akadályoztatás, valami miatt kimarad, nincs, akkor
jobban tudjuk becsülni és értékelni, úgyhogy ha
hiszitek, ha nem, végülis ez egy nagyon-nagyon jó
szalagavató volt. A lelkiségét, a színvonalát, a
koreográfiáját, benne titeket…. Egyetlen -persze
mindenben találok kifogást és hibát, ebben is van-,
a táncokra nem gondoltam volna, hogy fölülről,
kívülről oda kellene kicsit jobban figyelni, olyan
szinten koordinálni csak, hogy ne ugyanazt
táncoljátok.

Jens Martensson

5

Tudniillik az, hogy kétszer táncoltok az nagyon jó,
és annak megvan a története. Viszont, hogyha
mindenki ugyanazt táncolja, ugyanazt a zenét, akkor
az sok. Az elsőben karót nyeltetek, izgultok mint a
fene, azt se tudjátok, hogy mi-merre, de a
másodiknál van az az önfeledtség, az amikor már
élvezed is. Abba az irányba kell fejleszteni a dolgot,
hogy más és más legyen. Egyiknek tangó, másiknak
bécsi keringő, palotás, ó, az nagyon-nagyon jó
lenne!
Amelyik szülőnek vagy hozzátartozónak nem
tetszett, azt küldjétek hozzám, ezt nem tudom
elképzelni, mert még az igazgatói beszéd is
viszonylag rövid volt és fogyasztható szerintem. Ez
egy nagyon kitalált, és nagyon megtervezett
esemény. Én voltam a Ciszter szalagavatón
Pécsen, a lányaimnál, ahol nem láttunk semmit,
nem hallottunk semmit, csak lökdöstük egymást;
ellenben nálunk méltóságteljes megjelenés volt, a
szülők premier plan-ban nézhették saját gyermekük
nagy pillanatát.
D.:Ezen a csodás ünnepélyen mindig el szokta
mondani a szalagavatózás történetét. Milyen volt
az ön szalagavatója? Ha visszautazhatna az
időben oda, megtenné? Min változtatna, ha
megtehetné?
Gy.b.: Nekünk egy rendkívüli szalagavatónk volt.
Életem egyik meghatározó eseménye volt, a felnőtté
válásom szempontjából fontos; de politikai
eseményekkel függött össze. A szalagavató estéje
nálunk egy szenvedéstörténet volt, ami után
elmentünk lerészegedni, de nem az After-buli miatt,
amit ti csináltok. Nálunk a szalagavatónak az volt a
nagy eseménye, hogy úgy indult, hogy végre mi
csinálhatjuk. Összeálltunk szalagavató-műsort
csinálni -ami egy komoly irodalmi műsor volt- és
akik ott a 3 végzős osztályból összeálltak azok máig
örök barátságban vannak, mert ez elhatároló volt
életünkben, azt gondoltuk, hogy megmondhatjuk a
világnak, hogy mit érzünk. A Debreceni Református
Kollégiumról beszélünk, az egyetlen református
egyházi iskola a Kádár-korszakban a szocializmus
időszakában. Nagyon-nagyon ütősre sikerült, de
természetesen utolsó pillanatban betiltották.
Betiltották. Kivették a kezünkből, egészen más
történt. Ez a dolog egy olyan dacot váltott ki
belőlünk, hogy ha mi nem mutathatjuk, mondhatjuk
el magunkat, így nem is a mienk, így nem kell. Ezért
mentünk kocsmába és hagytuk ott a szalagavatót.
Ez a gyász az összetartozásnak egy olyan élményét
hozta, amit ma már elképzelni se lehet.
D.:Következő témánk pedig természetesen a
március 15. Mit érez így, az ünnep közeledtével?
Hogy készül az iskola az eseményre?
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Gy.b.: Lelkiismeret-furdalást. Az életem úgy
alakult, hogy nem mindig van azon a helyen a
március 15-e, mint volt. Arról van szó, hogy érthető
legyen, hogy ez a március 15-e nagyon fontos volt
nekünk gimis korunkban -kicsit rokon a szalagavatósztorimmal, arra a történetre hajaz-, március 15ében fejezhettük ki a kritikánkat a rendszer ellen,
Petőfiékkel. Ez volt a fedőneve, ezzel fejeztük ki,
hogy mennyire nem szerettük a rendszert. Nekünk
megint a legfontosabb nemzeti ünnepünk volt.
Akkoriban olyan ünnepterv volt, össze volt
maszatolva március 21-ével, a Tanácsköztársaság
dicső, Kun Bélás ünnepével, ami hajmeresztő;
nemzeti életünk egyik legkatasztrofálisabb,
botrányosabb időszaka ez a Kun Bélás
Tanácsköztársaság. A forradalmi ifjúság és a
március 21., meg a március 15., az ‘48……
Megéreztük, hogy a ‘48 márciustól félt a rendszer.
Betiltani nem merte, munkaszüneti napot nem
kaptak az emberek, de az iskolákban tanítási
szünetet adott, hogy ne legyenek egyben a
gyerekek. De mi ott voltunk, mert hova menjünk
haza egy napra Debrecenből Baranyába, mert ugye
egyetlen református iskola az országban, tehát
mindenhonnan voltak, és csak háromszor
mehettünk egy évben haza: karácsonyra, húsvétra
és vakációra. Lényeg a lényeg: március 15-e mindig
alkalmas arra, hogy a hatalmat, a mindenkori
hatalmat, szembesíteni lehet azzal, hogy hogy is
állunk a magyarság és a szabadság ügyével. Ugye
nyilván még most is érdekes ünnep ebből a
szempontból, és ez a fajta fontosság, hogy mi
március 15-ei műsort illegálisan csináltunk, és akkor
majdnem a fejünket vették emiatt. Fél hétkor, mikor
mentünk le reggelizni, félretoltuk az asztalokat és ott
felolvastuk az előadásunkat. A személyes
életemnek is fontos eseménye volta az a bizonyos
március 15-e, diákkorom minden március 15-éje,
mióta eszmélődtem, 9.-ben még elég buggyant
voltam, 10.-ben se értettem a világot, 11.-től
számítom magam komolyabbnak, és 12.-ben pedig
kialakultam úgy, ahogy most vagyok, csak a testi
formáció változott azóta. Amivel kezdtem, hogy a
lelkiismeret… Az utóbbi években egy kicsit úgy
elültem, egy kicsit úgy elment a dolognak ez a tüze,
és ez nem jó. Mindig szerettem a március 15-ét,
történészként is szerettem. Mondhatom, hogy az
iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy színvonalas,
jó legyen az ünnep. Kipipálás szintjén rendben van,
mert tartalmas, szól arról, amiről kell. Az a fajta élet
nincsen benne, mert mikor jó egy ünnep? Egy
március 15-e akkor jó, ha üzen, mond valamit, ha az
ember húsába vág, hogy basszus, ez az én
életemről szól valamilyen szinten. Vagy megtalálom
vele a kötődésemet és akkor ér valamit, vagy
maximum üres ismeret lesz, vagy még az se, mert
azt tapasztalom, hogy ha 10 év után megkérdezem,
hogy ezt miért ünnepeljük, akkor az alapsztorit se
tudja. De ti c-sek azért nem ilyenek vagytok, ugye?
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D.: Hát nem. Mivel szokta tölteni a 15-ét?
Gy.b.: Hát remélem. Régebben mindig bementünk a
városba, amikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor
március 15-én mindig beszéltem róla, kokárdásan
részt vettünk a rendezvényeken, de ezek
elmaradtak. Nem azért, mert én lettem lusta, hanem
a rendezvények színvonala csökkent, átalakult, nem
arról szólt, amiről kellene szólnia. Úgyhogy már
családi életben, megemlékezés szintjén vagyunk,
nem jelenünk meg a nyilvánosságnak tartott
műsorokon. Emiatt is van ilyen lelkiismeretfurdalásom, hogy vissza begubóztam családi
közegbe és már az is előfordult, hogy március 15-én
metszettem, meg kertimunkát végeztem, noha
kokárdával és ilyen márciusi lelkülettel, de egy kicsit
hűtlenkedve a diákkori március 15-ei
hagyományomhoz.

Forrás: Google képek

D.: Köszönöm szépen az interjút!
Baljer Dorottya, 12.c
Ihász Gréta, 10.c

Duskwood - Detektív story
Valósághű bűnügy, közreműködő valós
személyekkel akikkel angolul beszélgetsz.
Időről időre megismered a bűntényt és
érdekesebbé válik számodra a játék. A
történet Hannah Defort eltűnéséről szól, és
barátainak te segítesz. Te tudsz választani
Hannah barátai közül, hogy ki jó, vagy ki
rossz, kivel leszel jóban, kivel nem. Több
epizódból is áll a játék. Hogy tovább tudj
haladni a történettel, játszanod kell különféle
játékokkal, amikkel fájlokat, képeket tudsz
meg az eltűnt személyről.
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Nitti Zoé 11.A
Hogyan zajlik egy ilyen verseny?
A Letenyey iskola szervezte ezt a gasztronómiai
csapatversenyt, amely szakács, cukrász, pincér
kategóriában lett kiírva. A meghívott iskoláknak
mindhárom kategóriában kellett indítani tanulókat.
A verseny színhelyén a felkészítő tanár nem lehetett
jelen, éppúgy, mint a szakvizsgákon. Így a diákoknak
segítség nélkül kell a versenyfeladatokat teljesíteni.
Szakmákként külön zsűri bírálta el a tanulók munkáját.
A zsűri által adható maximális pont 100, ebből az a
csapat, aki a legkevesebbet veszít, az nyer!
Volt olyan, ami nehézséget okozott a
felkészülésben?
Szerencsére semmi sem gátolta iskolánk
növendékeinek a felkészülését. Szemben jó néhány
iskolával, akiknél több diák is a felkészülés alatt
megbetegedett, ami nehezítette a hatékony
munkavégzésüket.
Mit szokott érezni egy verseny lezajlása után?
Ezen verseny után rendkívüli büszke voltam a
diákjainkra, a felkészítő tanárokra, és azon
kollégáimra, akik részt vettek a verseny és a szakmai
nap szervezésében és lebonyolításában. Tudniillik a
zsűri és a versenyző iskolák képviselői
egybehangzóan nagyon magas szintű versenynek
minősítették. Ez az elismerés mindenkinek szól.
Milyen eredményekre számított iskolánk
csapataitól?
A diákok felkészítésében nem vettem részt, de
figyelemmel kísértem a felkészülést. Azt tapasztaltam,
hogy minden versenyzőnk nagy odaadással végezte a
munkáját, így bizakodva vártam a versenyt. Nem volt
bennem hiányérzet. Természetesen nem tudhattuk,
hogy a verseny további résztvevőik, milyen
felkészülésen estek át, milyen szintre jutottak. Ez csak
a versenyen derült ki.
Mennyire tartotta a többi iskola versenyzőit
erősebbnek/felkészültebbnek?
A versenyre az iskolánk hívta meg az iskolákat.
Fontosnak tartottuk, hogy a meghívott iskolákban is
magas szintű képzés folyjon, éppúgy mint a
Letenyeyben. Alacsonyabb szintű képzést végző
iskolák jelenlétével a versenyünk is gyenge minőségű
lett volna, de nem ez volt a cél.
Hogyan szokta bíztatni a diákokat?
A versenyzők kiválasztásánál mindig elmondjuk,
hogy bizalmat szavazunk nekik. Ők a kiválasztottak. A
legmotiváltabb versenyzőket keressük, akik jól
tanuknak és hajlandók sok munkát vállalni a közös
siker érdekében. Továbbá mindig elhangzik, hogy
szeretnénk büszkék lenni a rájuk. Tegyenek meg
mindent a sikerért, egymásért, iskolájukért,
szakmájukért. A cél mindig az első hely legyen, és ne
elégedjenek meg a tisztes helytállással!
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Nitti Zoé 11.A
Meginterjúvoltuk két végzős diákunkat a
szalagavatóról, annak nehézségeiről és jó
pillanatairól.
- Most volt a szalagavató bálod. Hogyan zajlott a
készülődés rá?
- Én személy szerint nagyon nagyon vártam már a
szalagavatót, mert én imádok nagy fehér ruhában
lenni és táncolni. A szalagavatós ruhámmal teljes
mértékben meg voltam elégedve. Úgy voltam vele
hogy most egy egészen más jellegű ruhát
szeretnék, mint amiben 8.ban keringőztem. Ez így is
lett. ( Erdei Fanni 12.A)
- Milyen elképzeléseid voltak a megjelenéseddel
kapcsolatban?
- Elegáns ruhát szerettem volna, ami az alkalomhoz
illő. A szalagtűzős ruhámat az utolsó két napban
vettem meg, mert utolsó pillanatban meggondoltam
magam, hogy mégsem az lesz, amit először
választottam. Mindenképp egy olyan fazonú ruhát
szerettem volna, ami majdnem a térdemig leér, és
testhez simuló anyaga legyen.
A hajamról való elképzelés: hátul két tincs össze
van kötve, és benne van egy dísz.
Én a természetesség híve vagyok, és semmiképp
nem szerettem volna, ha torz képet látnának rólam
az emberek 1 kg sminkkel az arcomon. (Erdei Fanni
12.A)

- Hogyan érezted magad a tánc előtt, közben és
utána?
- Eleinte egyáltalán nem izgultam, aztán a
szalagavató napján készülődés közben, amikor a
fodrásznál voltam elkezdtem izgulni.
Te jó ég! Már fodrásznál vagyok, másfél óra múlva
sminkesnél kell lennem, és úristen, utána rögtön
menni kell a csarnokba… na itt már elkezdtem
rendesen bestresszelni.
Aztán mentem a sminkeshez, na ott már
iszonyatosan izgultam.
Aztán hazajöttem gyorsan, hogy átöltözzek a
szalagtűzős ruhába, de sehogy sem sikerült
gyorsan átöltözni, mert két harisnyát szakítottam el
🙂 nehogy már minden gördülékenyen menjen.
Így aztán az általam elképzelt időpontban nem
sikerült elindulni, csak 20 perces késéssel. (Erdei
Fanni 12.A)
- Nagyon jól éreztem magam. Előtte és utána is
ugyanúgy izgultam. ( Schneider Laura 12.A)
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Mi a véleményed az osztályod produkciójáról?
- Szerintem iszonyatosan jól sikerült a táncunk, nem
is gondoltam volna, hogy ennyire ügyesek leszünk.
(Erdei Fanni 12.A)
- Az osztályom produkciója felül múlt mindent. Ennél
jobb nem is lehetett volna. (Schneider Laura 12.A)
- Értékelnéd az egész ünnepséget?
- Hűha. A szalagtűzés nagyon hosszúnak tűnt,
egyszerűen nem láttam a végét. De nyilván ezt így
illik. Az egész így volt egy kerek egész. A táncok
gyönyörűek voltak, mindenki szép volt.
Összeségében nekem nagyon tetszett. (Erdei
Fanni 12.A)
- Az az emlék lesz, amiről majd felnőttként
boldogan mesélsz és visszautaznál az időben,
hogy újra táncolhass?
- Biztosan. Nagyon szívesen csinálnám újra az
egészet, mert nagyon jól sikerült! A ruhámért
nagyon hálás vagyok. Boldog emlékként fogok
visszagondolni erre a napra.
(Erdei Fanni, 12.A)
Nitti Zoé 11.A

Teen Wolf
A sorozat egyik legnagyobb előnye, hogy velünk
egykorú gimnazistákról szól. Scott McCall átlagos
középiskolás, aki másra sem vágyik, mint hogy
észrevegyék, elismerjék. Ezért szó nélkül
csatlakozik egy éjszakai rendőrségi akcióhoz
legjobb barátjával, ám az erdei kutatás közben
megharapja egy először ismeretlen állat.
A főszereplő az állatharapást követően kiváló
sportolóvá és lányok kedvencévé válik. A történet
minden résszel egyre csak bonyolódik, ezzel mi is
mélyebbre áshatjuk magunkat a Beacon Hills-i
rejtélyekbe. A sorozat hat évadból áll, minden
évadban más nehézségekkel kell megküzdeniük a
főhősöknek, az izgalmakkal teli részek szinte
beszippantják a nézőket.
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Nagytudásúak
A Jules Ferry egy francia gimnázium a legrosszabb
teljesítményekkel, amit iskola elérhet. A
minisztérium úgy döntött, változtat az
eredményeken, és bedobta a legrosszabb iskolához
a legrosszabb tanárokat, akiket a Föld látott. A cél
50%-os eredményt elérni, cserébe pedig az összes
új tanár megkapja azt, amire vágyik. A tanárok,
akiknek alig van némi esze, próbálják a diákokat
tanítani, hát íme: a történelem tanár Napóleon
megszállottja, és annak is képzeli magát, a filozófus
tanárnak szavát se érteni, a kémiát tanító professzor
életveszélyes helyzetekbe hoz mindenkit, az angol
tanár krétákkal dobálózik. Vajon ebből az igen csak
érdekes helyzetből javítani fog az iskola, vagy csak
még rosszabb lesz a teljesítmény?
Nagyon szórakoztató és kifejezetten a
korosztályunknak ajánlott vígjáték, érdemes
megnézni mind a két részét, mivel két film is készült
ebből a csodás kalandból.

„FORRADALMI MEGMOZDULÁS PARAGUAYBAN
Asuncionban, az ország fővárosában, a zsoldját
keveslő 3. páncélos hadosztály az elnöki palota elé
vonult. Rövid lövöldözés után elkergették Lopez
Burillót, a jobboldali, amerikabarát, reakciós
beállítottságú elnököt, és a haladó gondolkozású
Aurelio Lapazt ültették a helyére. Lapunk zártakor a
város lakossága fáklyás menettel ünnepli a reakció
újabb kudarcát Dél-Amerikában.

ÚJABB FORRADALMI MEGMOZDULÁS
PARAGUAYBAN
A zsoldjukat követelő paraguayi légierők egy
ejtőernyős zászlóaljat dobtak le az elnöki palota
kertjébe. Sikerült is rövid lövöldözés után
elkergetni Aurelio Lapaz amerikabarát, jobboldali
beállítottságú elnököt, aki alig háromnegyed órát
töltött hivatalában. Az új elnök a haladó
gondolkozású Lopez Burillo, akinek győzelmét
Asuncion lakossága fáklyás menettel ünnepli,
mely lapunk zártakor még tart.”
Források: Google képek
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HÍREK ÉS ÁLHÍREK
Szenvedélyes hírlapolvasó vagyok. Reggelente
örömmel veszem kézbe a friss újságot, és átolvasom elejétől végig.
Minek szól ez az érdeklődés? Mindannak, ami
tegnap óta történt, az öt világrész eseményeinek.
Minthogy ezt a kívánságot százmilliók osztják,
kialakult egy mindent behálózó hírszolgálati
szervezet.
Kábelek, riporterek, képtávírók, telsztárok,
szerkesztőségek, nyomdák ontják az érdekesnél
érdekesebb híreket. Mindez óriási összegeket
emészt föl. A minap rájöttem, hogy erre semmi
szükség.
Hogyan született meg bennem ez a felismerés?
Egy hónapot töltöttem külföldön. Hamarosan
hiányozni kezdett a reggeli újságolvasás. A
második hét végén kezembe akadt egy régi pesti
újság, melybe a villanyplatnit csomagoltuk. Kicsomagoltam, elolvastam. Olvasás közben azon
kaptam magam, hogy a régi hírek ugyanolyan
érdekesek, mint a frissek.
Ez a tapasztalat elgondolkoztatott. Ha a régi
híranyag semmivel sem unalmasabb, mint az új,
akkor talán az sem fontos, hogy amit elolvasok,
megtörtént-e, vagy sem. Lehetséges, hogy
kíváncsiságom beéri álhírekkel is.
Próbát tettem. A próba sikerült. Az alábbiakban
ismertetek néhány érdekes hírt, amelyet néhány óra
leforgása alatt, minden különös fáradság nélkül, az
ujjamból szoptam. Remélem, hogy ezek a meg nem
történt események olvasóim kíváncsiságát is
kielégítik. Ez igen nagy jelentőségű esemény lenne.

AZ ÖT VILÁGRÉSZ ESEMÉNYEI
BICIKLIZNI TANUL A PÁPA
A katolikus egyház feje, orvosi tanácsra, minden
reggel körbe kerékpározza a Szent Péterszékesegyház előtti hatalmas térséget. Útjára,
orvosán kívül, csak hat svájci testőr kíséri el, akik
erre az alkalomra a nehézkes sisak helyett fehér
bukósisakot viselnek. Róma népe és a számos utas
és zarándok térden állva nézi végig a szentatya
reggeli testgyakorlását.
HALÁLT OKOZÓ RÓSEJBNI
Özv. Kovács Lőrincné óbudai nyugdíjas az este
rósejbnit sütött vacsorára. Alighogy az elsőt
megette, gyomrához kapott és meghalt. A
boncolásnál a rósejbnin kívül egy csokor hóvirágot,
egy OTP-kölcsönnel vásárolt KIJEV
fényképezőgépet és a Rozsdatemető c. regényt
találták meg az idős asszony gyomrában. Az
orvosok véleménye szerint ezek az oda nem való
tárgyak is szerepet játszhattak Kovácsné
szerencsétlen halálában.
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MEGETTE A SAJÁT LÁBÁT
Mendelényi Géza, a Tej és Tejtermék Fölvásárló
Központ előadója, kispesti háza kertjében csontig
leette a húst saját bal lábáról. Tettének oka: hivatali
bosszúságok.
MAGYAR A VILÁGŰRBEN
Meg nem erősített hírek szerint Conrad százados, a
Gemini IV. amerikai űrhajó másodpilótája magyar
származású. Apja, akit Konrádnak hívtak,
Szabadbattyánból vándorolt ki „a hárommillió
koldus” Magyarországáról. Conrad százados a
légierőknél szolgált, ma is jól beszél magyarul, s
hosszú űrutazása során a „Mon amur, mon amur,
szívemben te vagy az úr” kezdetű régi magyar
slágert dúdolta, melyet még édesapjától tanult.

Forrás: Google képek

ÚJFAJTA DINNYEBETEGSÉG
Reme Béláné, a kiskorpási Szabadság
Termelőszövetkezet tagja, mára virradó éjjel halk
jajgatásra ébredt. A lelkiismeretes növényápoló, a
hang után sietve, a szövetkezet veteményesében
egy nyöszörgő görögdinnyét talált, melyet a mentők
még az éjszaka folyamán beszállítottak a járási
kórházba.
Bodrogi főorvos, a sebészeti osztály vezetője
lemondta tervezett jugoszláviai IBUSZ-utazását,
amikor értesült róla, hogy a dinnye a téesz
tulajdona. Valószínű, hogy műtétre kerül sor. A
kórház telefonja állandóan szól, mert a környékbeli
szövetkezetek érdeklődnek a beteg hogyléte felől.
GYŰJTŐ VAGY VALUTAÜZÉR
A bíróság ezer forint pénzbírságra ítélte Szederjesi
Szabó József clevelandi illetőségű, magyar
származású állampolgárt, aki a budapesti
kapualjakban egy kofferre való „A lift működik”
feliratú táblát lopkodott össze. Szabó azzal
védekezett, hogy nem akart üzérkedni. A táblákat a
saját céljaira szedte össze, mert maga is
furcsaságokat gyűjt.
FELLENDÜLÉS A SPORTSZERIPARBAN
Tegnap nagy meglepetés érte a Dél-dunántúli
Mélyfúró Vállalat tapasztalt olajkutatóit. Amikor a
süttőlapockai fúrótoronnyal elérték a 2200 méteres
mélységet, hirtelen erős gázömlést észleltek. A
földgázkitörést azonban nem a várt kőolaj föltörése
követte: olaj helyett töméntelen mennyiségű
teniszcipők lövelltek az ég felé. A Duna Cipőgyár
minőségi ellenőrei azonnal a helyszínre siettek, és
megállapították, hogy a föld méhéből érkező
teniszcipők teljesen megfelelnek az előírásnak.
Remélhető, hogy a süttőlapockai leletből nemcsak a
hazai piacot tudjuk ellátni, hanem eleget tehetünk
egy afganisztáni külkereskedelmi megállapodásnak
is.
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Rég nem látott kedvesem.
Szerelmem.
Istenem.
Éjjel nappal rád gondoltam,
Szemet hunytam, elaludtam.
Érintésed keltett, s az is altatott.
Rég nem látott kedvesem.
Angyalom.
Tavaszom.
Szerelmem oly erős, mit a szél sem fújhatna el.
Lelkem oly nyugodt, mit életre kelteni kell.
Rég nem látott kedvesem.
Remekem.
Nekem nem.
A szél elsodor, a tenger sem nyugodt.
Rajtam keresztül ásod sírodat.
Tavaszi fuvallat fel, dobogó menet le.
Le a vak sötétbe, le a pokol tüzére.
Rég nem látott kedvesem.
Hajnalom.
Nappalom.
Többet nem látjuk egymást. Elhagytál, elrohantál.
Élő ember már nem talál, csak az ki sorsodat
követni kényszerül talán.
Mondhatni megváltás, neked csak egy újabb rontás.
Remekel a király odalent, szeretetet halmoz idefent.
Tudhatnád ki ő, hisz miatta kerültél e hanyatló
sorsra, de elvakít téged a szerelem édes kedvesem.
Biztos bosszút forralsz, ám legyen, nekem már
mindegy nélküled.
Szerelmem még mindig erős, bízom kettőnkben, tud
hát tőlem én sosem mondok le egyről a kettőre.
Megtalálom a módját, hogy lejussak hozzád, s örök
életre szólhat e házasság.
Tudd, hogy én nem foglak hibáztatni, múlt béli
hibáid felhozatni.
Szerelmem jeléül fogadd hát szavam, miképpen
soha le nem mondok rólad, s rólam.

Forrás: Google képek
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Forrás: netrejtveny.hu
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Forrás: Google képek
Böjtöltél már valakiért?
Keresztény életünkhöz szorosan hozzá tartozik a
böjtölés. Amikor nem pusztán fogyókúra jellegűen
nem eszünk, hogy kilóinkat ne növeljük, hanem egy
személyért imádkozásban fogadalmat teszünk, és
érte böjtölünk.
Pontosan mit is teszünk ekkor? Jézushoz hasonlóan
(és az ő bíztatására) lemondunk olyan dolgokról,
amit megengedhetnénk magunknak. Tehát nem
olyanról mondunk le, amit úgy sem igazán szoktunk
elérni, vagy megkapni. Pontosan olyan dologról
mondunk le, ami nélkül nem is tudjuk elképzelni a
mindennapjainkat. Arról, amihez hozzájutunk nap
mint nap.
A lemondásunk során sűrűn eszünkbe jut az a
személy, aki miatt a böjtöt tesszük. Imádkozunk
Jézushoz érte. Szeretnénk neki a jót! ezért kérleljük
Jézust. Sűrűn gondolunk a szerettünkre, de akár az
„ellenünk vétkező”-re is.

Az első eset sem könnyű, mivel a szeretetünk
„próbája” lehet, hogy meg tudjuk e tenni, egy
általunk igen csak szeretett személyért ezt a böjtöt.
Tudok e várni valamivel, őérte? Szeretem és ennek
jelét úgy adom, hogy nem teszek meg valamit, amit
megtehetnék. Módomban áll, de most őmiatta nem
teszem meg, mert szeretem, és az Ő JAVÁÉRT
böjtölök.
De ott van az ellenségszeretet is, amit Jézus vár el
tőlünk keresztényektől. Gondoljuk csak el,
mennyivel nehezebb az ellenségemért böjtölni.
Pedig a kereszténynek ezt is ki kell próbálniuk. Meg
kell próbálnom böjtölni az igazságtalan főnökömért,
a figyelmetlen és akár hűtlen férjemért vagy
feleségemért, a nemtörődöm szüleimért, vagy a
tiszteletlen és zsarnok gyermekeimért. A keresztény
az, aki legalábbis megpróbál böjtölni azért a
személyért, aki kisemmizett az örökségből, aki
rávezette a telkemre az ereszcsatornáját, vagy aki
nem fogadja a köszönésemet már egy ideje.
Szóval itt van ez a nagyböjt. Igen hosszú ahhoz,
hogy kipróbáld milyen lemondani valamiről, ami
neked szükséges és úgy gondolod, hogy
természetesen hozzá KELL hogy tartozzon a napi
rutinodhoz. DE te kereszténynek vallod magad, és
van legalább egy szeretted és lehet, hogy van egy
„ellenséged” is, akiért böjtölhetsz.
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Ugye, hogy van különbség a böjt és a fogyókúra
közt?
Imádkoztál már Jézushoz?
Az egyházi évben jelenleg véget ért a karácsony, de
még nem kezdődött el a nagyböjt. Évközi időnek
hívjuk azt, amit farsangként is ismerünk. Ebben az
időszakban Jézus életéből és tanításaiból táplálja a
híveket az Egyház. Hallunk Jézus első csodájáról
Kánában, ahol a vizet borrá változtatta Édesanyja
szándékára. Majd arról is hallhattunk, hogy
szülővárosa zsinagógájában azt mondja: „Az Úr
Lelke van
rajtam.”Lk. 4,18 És innentől nem szó szerint idézem,
hanem lefordítom a mai értelmezésre.
Azt mondja Jézus a MA EMBERÉNEK:
„Az Úr fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt
vigyek annak”: - aki nélkülözésben és magányosan
él,- akit elhagytak és megcsaltak, - akit megaláztak
és becsaptak, - akit kihasználtak és megvertek, aki függőségben és önámításban él, - annak, aki
úgy eladósodott, hogy úgy érzi nincs reménye, - aki
játékszenvedélyével veszélybe kergeti családja
biztonságát, - aki úgy gondolja, hogy akkor kap
majd
több tiszteletet, ha többet fogyaszt, mint amennyit
valójában megengedhetne magának….
…és a sort hosszasan folytathatnánk. Jézus
örömhírt szeretne vinni minden embernek, hiszen:
„Elérkezett az Úr esztendeje!” Lk. 4,19
Mégis mi ennek az örömhírnek a befogadásának a
legfőbb akadálya?
Az ember gőgössége. Az a könyörtelen egyes szám
első személy. A gőgöt építi fel bennünk, minden
egyes meg nem bánt bűnünk és minden (látszólag)
következmény nélkül elkövetett mulasztásunk.
Meg tudunk szabadulni saját erőnkből (akár már
belátott) Isten tanítása szerinti bűneinktől és
mulasztásainktól?
Jézus azt állítja, hogy vele biztosan sikerülni fog!
Gondoltál már arra, hogy imádkozzál Jézushoz?

Forrás: Google képek
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Lily Ebert története:
,,Az én számom volt az A-10572. Ez voltam én, ők
nem hívtak minket a nevünkön. Nem voltunk többé
emberek, csak számok és számokként is kezeltek
minket.” Így beszélt a múltjáról a bonyhádi születésű,
98 éves asszony, Lily Ebert, születési
nevén Engelman Lívia. Lily az egyik azon emberek
közül, akik megtapasztalták és túlélték Auschwitz
szörnyűségeit. A nő 21 éves volt, amikor őt, testvéreit
és édesanyjukat elhurcolták a koncentrációs táborba.
,,Amikor megérkeztünk Auschwitzba, egy ember állt
ott, ő volt Dr. Mengele. Ő döntötte el, hogy ki marad
életben és ki nem. Elvitték anyámat, az öcsém és a
húgom egyenesen megölni.” Lily egyetlen öröksége
édesanyjától egy arany nyaklánc: Mielőtt megérkeztek
volna a táborba, a nő öccse az anyjuk cipőjének a
sarkába tette az ékszert, és még az érkezés előtt az
anya cipőt cserélt Lilyvel, így maradt meg a nyaklánc,
amit az asszony még ma is minden nap visel. Ő és a
testvére a táborban először a varrodában, majd a
lőszergyárban dolgoztak. Amikor 1945-ben a szovjet
seregek felszabadították Auschwitzot, Lily a
rabtársaival várta a Svájcba tartó vonatot, amikor egy
katona lépett hozzá és papír hiányában egy öt fontos
bankjegyet nyomott a nő kezébe, amin ez az írás állt:
,,Sok szerencsét és boldogságot!” Később Lily
megkereste az akkorra már elhunyt katona családját,
hogy köszönetet mondjon ezért a szép gesztusért. A
szabadulás után Izraelbe, majd Londonba ment, ahol
ma is nem kicsinek mondható családjával él és a
dédunokája, Dov Forman segítségével osztja meg
történeteit a világgal. 2021-ben elkészült könyvének
írásával, ami a Lily’s Promise (Lily fogadalma) címet
viseli. Azoknak az embereknek dedikálja a köteteket,
akik életüket vesztették a táborok borzalmaiban. Az
asszony még mindig tisztán beszéli a magyar nyelvet
és büszkén vállalja származását.

Források: Google képek
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Forrás: Google képek










Baljer Dorottya - szerkesztő
Horváth Fanni - munkatárs
Bene Bogi - munkatárs
Szarka Csenge - munkatárs
Nitti Zoé – író, szerkesztő
Szabó Réka - munkatárs
Csata Martina - munkatárs
Hartmann Kornél – dizájn szerkesztő
Ásványi Balázs - szervező tanár
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