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Kedves olvasó!
Elkészült a Mi-Újság nyári száma.
Szerettünk volna egy kis segítséget
nyújtani a szünidei programok közötti
tájékozódáshoz. Cikkeinkkel próbáltuk
megidézni a nyár hangulatát. Olvashattok
a hipnózisrol, különböző fesztiválokról és
végre megtudhatjátok, hogyan fejeződnek
be Custarius Cosinus kalandjai.
Kellemes szünetet és kitartást kívánunk
erre az utolsó hétre. Hangolódjunk együtt
a vakációra! Élvezzétek úgy a nyarat koktélok, limonádék és más finomságok
között - mint Brigitte Bardot a címlapon!
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Közvélemény-kutatás
Van egy jó hírünk! Itt van a nyár! Ti is szeretnétek végre egy kicsit kiengedni a gőzt?
Szeretnétek szórakozni? Tudjátok már, hogy hol? Vagy szükségetek van néhány tippre?
Ezúttal nem mi fogunk ötleteket adni nektek. Hanem ti magatok! Körbekérdeztünk egy kicsit
az iskolában, mindenkinek ugyanazt a kérdést föltéve: Te hol szoktál szórakozni?
Szerkesztőcsapatunk útnak indult, hogy közvélemény-kutatást csináljon. Az eredményeket
összegeztük, és a lenti diagramon szemléltettük.
Top 3:
1. Úgy látjuk, szerettek filmet nézni! A legnépszerűbb szórakozóhely a mozi lett. Legyen szó
a Cinema Cityről vagy az Apollóról, bárhol megtaláljátok a kedvetekre való mozifilmet. Ne
aggódjatok, nyáron is tele lesz a filmvászon újabb és újabb meglepetésekkel. Várjátok már,
hogy újra félhessetek az Annabelle folytatásától, hogy megéljétek az Oroszlánkirály történetét,
ezúttal filmes változatban, vagy hogy mi lesz Pókember további sorsa?
2. Bulizásra fel! Hát persze, hogy a többségetek Debrecen legnagyobb bulizó helyére, a
Hallba szokott menni. A szünetben is vár rátok majd egy-két izgalmas buli, sőt, ahogy az lenni
szokott, a Campus fesztivál egyik színpada is itt lesz felállítva.
3. Nincs is jobb, mint otthon, a barátaid társaságában, biztonságos környezetben bulizni.
Biztos, hogy a nyár folyamán is lesz részetek pár házibuliban, ha pedig melegre fordul az idő,
ne felejtsétek el a jó öreg medencés partikat sem!
Veres Anna, Császár Zsófia 10.F, Vékás Blanka 10.B
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Idei nyári fesztiválok
A nyár idén is tele lesz programokkal országszerte, és biztos vagyok benne, hogy mindenki fog
találni a saját ízlésének megfelelőt. Összegyűjtöttem nektek az idei nyári programokat, és ne
feledjétek, aki szórakozás közben még egy kis mellékkeresetre is szeretne szert tenni, az a
rendezvények többségén részt tud venni akár diákmunkásként is!
1. Feszt!Eger (05.30-06-01.)
Az idei fesztiválévadot is hagyományosan a
Feszt!Eger nyitja meg. A háromnapos fesztivál
Magyarország legizgalmasabb fesztiválhelyszínén, a boráról és a látványos, löszfalba
vájt pincéiről híres Bolyki-völgybe várja a
szórakozni vágyókat. Rengeteg hazai
sztárfellépővel találkozhatunk a 3 nap
folyamán, például a Halott Pénzzel vagy az
Anna And The Barbies utánozhatatlan
együttesével.

El-Ali Míra 9.nyD

2. Kolorádó Fesztivál (06.19-06.22.)
A Kolorádó fesztivál a budai hegyek
gondos ölelésében rejtőzik, Nagykovácsi
településnél. A kedvenc hazai bandáid
mellett még olyan nemzetközi előadókra is
eljuthatsz, mint Anastasia Kristensen vagy
Yves Tumor.

3. VOLT Fesztivál(06.26-06.29.)

4. Woodstock az ugaron (07.03-07.06.)

A Telekom VOLT Fesztivál idén is az egyik
legsokszínűbb névsorral készül a nyárra. A
június 26-án startoló fesztiválon fellépnek olyan
világsztárok, mint a Slipknot, Slash, Robin
Schulz, Parov Stelar, LP. Hazai előadók közül
hallgathatunk Quimbyt, Tankcsapdát, Majkát
vagy akár jubileumi 15 éves Halott Pénz
koncertet. Persze erős merítés lesz még hazai
zenekarokból és a NeccParty sem fog elmaradni
a Lővérek szívében.

Az Anna & The Barbies rajongói táborából
kinőtt fesztivál bizonyára az egyik
legérdekesebb helyszínen, az AkhalMénesen várja a fesztiválozókat immáron
hetedik éve. Négy nap 100-nál is több
programmal: könnyűzenei, alternatív és
progresszív rock koncertekkel, puszta
nagyszínpaddal és jurta kisszínpaddal,
tábortűzi koncertekkel, kertmozival és
irodalmi sátorral várják a látogatókat.

5. Balaton Sound (07.03-07.07)
A Balaton Sound az elektronikus zene Mekkája. Ráadásul a non-stop buli mellett a kikapcsolódáshoz
egy karnyújtásnyira található a Balaton is, ahol a fesztivál mellett egyre több boat partyt is szerveznek
exkluzív fellépőkkel. Az idei merítésből: Armin Van Buuren, DJ Snake, Marshmello, Don Diablo, Paul
Kalkbrenner... és ez még nem minden…
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6. Rockmaraton (07.08-07.14)

7. EFOTT (07.09-07.15)

A Rockmaraton évek óta a keményebb műfaj
hódolóinak az éves zarándokhelye. Közel 100
zenekar lép fel a fesztivál alatt
Dunaújvárosban a Szalki-szigetnél. Idén már
biztosan ott lesz Philip H. Anselmo & The
Illegals, a The Exploited, a Rhapsody, a
Paradise Lost és a Terror is, és még sokan
mások.

Az év legnagyobb hallgatói buliján, a Velenceitónak hála, remekül ötvözhető az állandó
bulizás a sportolással és a már-már
nyaralásnak beillő pihenéssel. A fesztiválon
minden évben rengeteg diákszervezet és
sportszervezet is kitelepül - ez a legsportosabb
nyári fesztivál! Így garantáltan nem fogsz
unatkozni.

8. Bánkitó Fesztivál (07.10-07.14)

9. Campus Fesztivál (07.17-07.21)

A fesztivál olyan, mint a béke szigete, ahol a
hajnali bulik mellett nagy jelentőséggel bírnak
a fontos beszélgetések, a társadalmi
szerepvállalás, az izgalmas és elgondolkodtató
viták, azok a filmek, amiktől még másnap is
zsonganak a gondolatok a fejedbe és azok a
színházi darabok, ahol te is részesévé válhatsz a
darabnak.

Kelet-Magyarország legnagyobb fesztiválja
idén is a legváltozatosabb hazai és külföldi
fellépőkkel készül a nyári bulikra. A
Nagyerdőben elterülő fesztiválon bármilyen
zenét is szeress, biztosan megtalálod a hozzád
passzolót, hála a rengeteg zenei helyszínnek: az
első idei bejelentett külföldi előadók között
megtalálhatjuk Limp Bizkitet, Alan Walkert,
valamint Willy Williamet is.

10. Sziget Fesztivál (08.07-08.13)
A Sziget Fesztivált nem kell senkinek sem bemutatni.
A legnagyobb hazai fesztivál ráadásul idén nevekben
is igen nagyot gurít, hiszen a fellépők között már ott
van Ed Sheeran, a Twenty One Pilots, a Foo Fighters,
a Florence + The Machine és még egy tucatnyi
aktuális világsztár. A koncertek mellett több száz
színházi, cirkuszi és egyéb művészeti program vár
még az odalátogatókra, amiktől a Sziget egy igazi,
külön örömországgá változik évről-évre.

Bodolai Bianka 9.nyD

11. STRAND Fesztivál (08.20-08.24)
A STRAND Fesztivál visszaköltözött az
augusztus 20-i hétvégére és máris olyan
koncerteket várhatunk, mint a Bastille,
Dmitri Vegas & Like Mike, John Newman,
Jonas Blue, Anne-Marie, Halott Pénz, Majka,
de akár hajnalig rophatjuk a NeccPartyra is.
A nyár legforróbb éjszakáin és nappalain
pedig a Balaton közelsége még tovább
fokozza a hangulatot.

12. SZIN (08.29-08.31)
Szegedi Ifjúsági Napok - azaz a SZIN – zárja az idei
nyarat. A fesztivál a Napfény városában, a Tiszapartján, meglehetősen pénztárcabarát árakkal és
nemzetközi sztárokkal várja a bulizni vágyókat. A
négynapos nyárzáró őrületen már biztosan ott lesz
a Clean Bandit és Alvaro Soler, és még rajtuk kívül
rengeteg hazai fellépővel is találkozhatunk.

Pataki Anna Zsófia 10.C
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2019 Summer Fashion
Helló Nyár!
Ugorj fejest az év legstílusosabb időszakába a
tervezők vadítóan különleges kollekcióiban. Ha
már azon töröd a fejed, hogy mit vegyél fel a Sziget
Fesztiválra, vagy milyen a hozzád illő bikini, akkor
ne menj sehová, mert ez most neked szól.
Lányok, az idei szezonban is elhoztam nektek azt a
top 5 darabot, ami garantáltan nem hiányozhat a
szekrényetekből.

5. Ha buliba mész, randira készülsz vagy csak
találkozol a barátaiddal, egy nyári ruha mindig
tökéletes választás. A fashion weekek street style
divatikonjai rétegelve viselték, ezzel növelve stílusos
eleganciájukat. Valamint, ha a nude színeket élénk
színekkel párosítod, vibrálóbbá teheted vele az
összhatást.

4. A 2019-es év fő alapdarabja a szövetnadrág
volt. Minden szezonban felbukkant a kifutókon,
más-más párosításban. Az igaz, hogy a farmer
sose megy ki a divatból, de ha szeretsz kitűnni a
tömegből, egy elegáns rövidnadrág feltűnő
övvel bármilyen eseményen megállja a helyét.
Ha sportcipővel és laza pólóval párosítod, a
hétköznapi outfited stílusos fénypontja lehet.

3. Idén nemcsak az öved kap hangsúlyos
szerepet a nyári outfitedben. Rakd félre a
pilótafazonú napszemüveged és üdvözöld a
szezon szemtelenül feltűnő darabjait. Az
oversize napszemüveg végre fénykorát éli, ezért
te se hagyd ki! Viseld bátran és magabiztosan!
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2. Imádod a napot, a tengerpartot de nem érzed jól magad
a bőrödben? Ne aggódj! Az idei bikinidben magabiztos,
de stílusos lehetsz, ugyanis a magasderék nagy korszakát
éli. Válogass bátran a szezon legcsinosabb darabjaiból,
ami mindenkinek jól áll.

1. Csipke, csipke, csipke. A nőiesség legfőbb
kifejezőereje mindenhol megmutatja magát.
A fehér bohém stílusú csipkeruha a
legnépszerűbb fesztiváltrendek egyike.
A csipkés top a street style divatikonok
legkedveltebb alapdarabja, garantáltan nem
hiányozhat a szekrényedből. Ez a könnyed
ruhadarab teljes mértékben passzol a nyár
hangulatához. Ha egy esti vacsorán hűvösre
fordulna az idő, blézerrel párosítva tökéletes
zárása lehet outfitednek.
Császár Orsolya 10.F

Filmajánló
Sztalker

Talán a filmtörténelem egyik legkiemelkedőbb, legelkápráztatóbb filmje, Tarkovszkij egyik
leghíresebb műve. A cselekmény egy lepusztult, sivár iparvárosban kezdődik, ahol megismerjük
a szereplőket egy kocsmában: az író, a professzor és a Sztalker. A Sztalker munkája, hogy
elkísérje a boldogtalanokat, a boldogság keresőit a Zónába, ami misztikus erőkkel bír. A film
cselekménye a veszélyes és rejtélyes utat követi nyomon, miként jutnak el a katonák és a
természet csapdáin keresztül szereplőink a boldogság fő forrásához. A Zónába, hol létezik egy
szoba, mely valóra váltja az ember kívánságát. Az író és a professzor is különböző célokkal,
előítéletekkel vág neki az útnak, ami később az események során változik, avagy fokozódik. Mire
elérnek a szobához, mire mi nézők elérünk a szobához, tökéletes megvilágítást kapunk
mindarról, mit ők kíváncsian keresnek, s mindazt, amit mi magunk is.
Nagymértékben vitatott a film eredeti mondanivalója, ami a különleges világának, hosszú
csöndjeinek, kiemelkedő érzelemátvitelének köszönhető. Egyenesen magával ragadja a nézőt,
mint egy örvény, ahogy bóklásznak, keresztül a kihalt, nyomorúságos városon, elhagyatott
utcákon, majd a lezárt gyönyörűséges természeten. Sokak szerint politikai tartalma volt, sokak
szerint filozófiai értekezés, szerintem csak saját, különleges látomás, a többit a nézőnek kell
átélnie.
Kosina Dávid 10.F
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A szükség
- Akkor biztos nem jössz? - Emily hangja
pont olyan szomorúan hangzik a telefonban,
mint mindig, amikor közlöm vele, hogy nem
megyek velük találkozni. Megrázom a fejem,
de ő ezt nem láthatja, így kénytelen vagyok
beszélni.
- Biztos. Tudod, az...
- Az egyetem. Tudom. Mindig ezt
mondod... Hagyd Em! Úgy se fog jönni. Gyere
inkább! Te következel! - A háttérből szűrődő
hang Leah-é. Nagyon régóta nem beszéltem
már vele, de bárhol felismerem az életvidám,
és abszolút gondtalan hangját. A telefonból
egy hatalmas csattanás, majd izgatott
kiabálás és beszéd szűrődik.
- Ha meggondolnád magad, mi várunk.
- Köszi. Jó bowlingozást! - mondom, majd
kinyomom a telefont, és visszaejtem az
ágyra.
Régen nem volt minden így. A gimi alatt mi
öten szétválaszthatatlanok voltunk. De a
ballagás után minden megváltozott.
Legalábbis az én részemről. Az egyetem elején
annyira belefeledkeztem abba, hogy új
barátokat szerezzek, hogy a régiekre időm se
maradt. Emilyék továbbra is összejárnak, és
engem is hívnak minden találkozóra, de én
egyszer sem mentem el. Már nem érzem
magam közéjük valónak, de valahogy nem
merem nekik megmondani.
Az már pedig csak egy újabb lapát bűntudat,
hogy azok után, hogy dobtam a lányokat,
öltözködni kezdek a ma esti buliba.
Kettősügynöknek érzem magam, méghozzá a
borzalmas fajtából.
Nem tudom, hogy az előbbi
telefonbeszélgetés, vagy csak a fáradtság
teszi, de egyáltalán nincs kedvem kiöltözni.
Ahogy végignézek magamon a tükörben,
sokkal jobban illenék a bowlingozók közé,
mint egy buliba. A tükörbe bámulás
egyáltalán nem enyhíti a bűntudatomat, sőt.
8

A keret és az üveglap közé betűzdelt fotók
tömkelege gúnyosan bámul vissza rám.
Kezembe veszem a kedvenc képemet, és
visszaülök az ágyamra. A fotó a karácsonyi
vásáron készült, valamikor a gimi végén,
mert Emilynek már szőke volt rajta a
haja.Tessa és Leah egymásba karolva
vigyorognak, mint a vadalma, Em, Harper
és én pedig a kamera felé tartjuk a
poharainkat. Nagyon büszkék voltunk
magunkra, mert Harper nővére is velünk
ment, és mivel ő már elmúlt huszonegy,
meghívott minket egy-egy pohár forralt
borra. A fotót is ő készítette. Megfordítom a
képet, hátha a hátuljára felírtam a dátumot.
Sajnos nincs igazam, viszont dátum helyett
egy rövid üzenet van ráfirkálva, ezüstszínű
zselés tollal.
"Örökre együtt.
Boldog Karácsonyt!
Puszi: Leah"

Fanyar mosolyra húzódik a szám. Ez az
érzelmi löket pont nem hiányzott a ma
estére. Felállok az ágyról, és ebben a
percben éles dudaszó harsan az ablak
előtt. Megjött a pár perccel ezelőtt hívott
taxim. A képet gyorsan ledobom az
éjjeliszekrényemre, felkapom a táskámat,
és már rohanok is ki az utcára.
A taxiban ülve a kint elsuhanó tájat
bámulom, de egyáltalán nem figyelem
merre tartunk. Csak meredek magam elé, a
gondolataimba temetkezve. Pont az ilyen
nyugis utak miatt szeretek taxizni. A
beszállás pillanatától a megérkezésig
csöndben ülhetek hátul, és elmerülhetek a
gondolataim rengetegében. Régen sosem
jártam taxival, mivel túl drágának találtam,
de a legenda miatt muszáj volt
kipróbálnom. A városban egy legenda
terjed egy taxiról, ami nem oda visz, ahova

a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium lapja
menni szeretnél, hanem oda, ahova menned
kell. És ha bár ezer százalék, hogy ez csak egy
kitaláció, az én babonás énem nem tudja
elengedni a lehetőségét annak, hogy egy nap
megtaláljam ezt a csodajárgányt. A gimiben
rengeteg időt töltöttem azzal, hogy minden
egyes taxi rendszámát lejegyezzem, illetve
hogy arról szőjek álmokat, vajon hova vinne az
a taxi, ha beleülnék.Most fogalmam sincs hova
vinne. Talán haza a szüleimhez. Vagy a bolthoz,
mert elfelejtettem bevásárolni. De az is lehet,
hogy nem változtatna az úticélomon. A
legvalószínűbb mégis az, hogy sehova, mert ez
csak egy városi legenda. Semmi több.
Éppen egy hídon haladunk át, és elvarázsolva
bámulom a vízfelszínen tükröződő milliónyi
fénypontot. Imádom a város fényeit. Minden
házban más a fény. Valahol csak egy-egy sárgás
lámpa ég. Van, ahol fehéres színű fénycsövek
világítanak, és van olyan, ahol teljes a sötétség.
Sok helyen csak a tv lilás-pirosaséppenmilyenkedvevan-zöldes fénye látszik, és
van egy-két olyan hely is, ahol csak gyertyák
égnek. Néhány gyerek szobájában pirosas fényű
éjjeli lámpa világít, míg itt-ott csak a telefon
kijelzője az egyetlen fényforrás. Mindenhol más
a fény, és mégis, így együtt, gyönyörű.
Nem sokkal később a taxi leparkol, fizetek,
kiszállok, és megvárom, míg elhajt a sofőr.
Bepötyögök egy üzenetet a barátnőmnek, hogy
megérkeztem, de csak miután felnézek, jövök rá,
hogy nem jó helyen vagyok. Egy bowlimg klub
előtt állok, amit még sosem láttam életemben.
Már épp keresném a telefonomban a térképet,
hogy megnézzem, hol vagyok, amikor két nevető
lány lép ki az ajtón, kicsit arrébb megállnak, és
az egyik rágyújt egy cigire. Nem sok figyelmet
szentelek nekik, de amikor az egyik megszólal,
azonnal felkapom a fejemet. Tessa dallamos
hangja egészen az elmémig hatol, és szinte
késztet, hogy odamenjek hozzájuk. De ez csak

véletlen. Egy hiba az univerzumban. Nekem
nem itt kéne lennem ma este, hanem a város
másik felén. Addig-addig mondogatom
magamnak a kifogásokat, hogy a két lány
kiszúr az utcai lámpák fényében, és Leah
sikkantva kiált fel.
- Jézusom! Tényleg te vagy az? - kérdezi, de
időm sincs válaszolni, mert amint találkozik a
tekintetünk, futva indul felém a lépcsőn, és
majdnem felborít, olyan hévvel ugrik oda
hozzám, hogy megöleljen.
- Örülök, hogy látlak - sóhajtom, de nem
tudom a mosolyt letörölni az arcomról. Mert
tényleg örülök, hogy látom.

- Gyere gyorsan! A többiek kifognak ugrani a
bőrükből, ha meglátnak. - A maga ráérős,
nyugodt tempójában Tessa is leér a lépcső
aljára, és szorosan megölel.
- Csatlakozol hozzánk? - mosolyog kihívóan,
mire én bólintok. Leah boldogan karol fel, és
húzni kezd a bejárat felé. A másik lány
eltapossa a még csak félig elszívott
cigarettáját, és csatlakozik hozzánk.

Nem tudom, hogy tényleg létezik-e a legenda,
vagy csak egy istentelenül idióta taxisofőrt
fogtam-e ma ki, de a tényen, hogy végre újra a
legjobb barátaimmal vagyok, semmi sem tud
változtatni.

Drahos Alinka 10. C
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Hipnózis egykor és napjainkban
Filmekben gyakran látni hipnotizőröket, akik
„áldozatuk” előtt zsebórát lengetve olyan
dolgokra veszik rá őket, amiket maguktól nem
tennének meg. Ennek láttán bizonyára
minden szkeptikusban felmerül a kérdés:
valóban lehetséges másokat hipnotizálni?
Ha választ szeretnénk kapni a kérdésre, bele
kell tekintenünk a hipnózis múltjába. A
legkorábbi források, ahol nagy valószínűséggel
hipnózisról van szó, az ókori Egyiptomból
maradtak fenn. Az ún. Ebers-papiruszon
leírják a hipnózis alkalmazásának akkori
módszereit. Hipnózisindukciójuk a következő
volt: fénylő lemezekkel kifárasztották a
páciens szemét, így készítették fel a hipnotikus
álomra. Továbbá a sumerok és indiaiak is
alkalmaztak hipnózist.
Ugorjunk pár ezer évet előre: a modern
hipnózist az 1700-as években kezdte el
alkalmazni Franz Anton Mesmer. Ő úgy
vélte, hogy láthatatlan, mágneses folyadék
folyik minden élőlényben, és azt állította,
hogy betegségeket tud gyógyítani, ha
szabályozza ezt az áramlást. Gyenge fényt,
mágneseket és misztikus kézmozdulatokat
használva Mesmer egy transszerű állapotot
ért el pácienseinél, és megpróbálta ezt a
láthatatlan folyadékot irányítani. Csodás
módon sok páciense meggyógyult
betegségéből. Az ő nevéből származik az
angol mesmerize (~hipnotizál, delejez) ige
is. Később persze bebizonyították, hogy nem
létezik ilyen folyadék, sok tudós ezért
elutasította a transzon alapuló kezeléseket
is mint hatásos gyógymódot. Egészen a 18.
századig, amikor James Braid skót orvos
elkezdte tanulmányozni a területet.
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Magát a hipnózis, hipnotizál, hipnotizőr
szavakat is neki köszönhetjük, aki – a
jelenséget az alvás egyik formájának
gondolva –1843-ban az alvás görög istene,
Hüpnosz után alkotta meg azokat.
Kezdetben Freud is hipnózissal dolgozott,
de úgy látta, hogy nem mindenki
hipnotizálható, és tartós eredményeket
nem tud elérni a lelki betegségek
gyógyításában, ezért más módszereket
keresett.
A hipnózis technikáiban közös, hogy az
öntudatot kevés figyelmet igénylő
feladatokkal foglalják le, és fokozatosan
kikapcsolják. Így az öntudat elveszti vezető
szerepét, a kritizálás képessége is
korlátozódik, és a tudattalan közvetlenül
megszólíthatóvá válik.
De mit jelent manapság a hipnózis? A
hipnózis fogalmára nem adható
egyértelmű definíció, ugyanis a hipnózist
kutató – vagy éppenséggel praxisukban
alkalmazó – szakemberek körében
többnyire két ellentétes nézőpont
uralkodik a jelenség lényegét illetően. Az
egyik értelmezés szerint a hipnózis egy
sajátos állapot, nevezetesen egy a
módosult tudatállapotok közül – ez annyit
jelent, hogy az alváshoz hasonlóan a
mentális folyamatok másképp működnek
az agyban, és nem annyira tudatos az
alany, mint ébrenlét esetén. A másik
megközelítés ezzel szemben a két résztvevő
– a hipnotizőr és a hipnotizált –
kapcsolatára helyezi a hangsúlyt, és nem
fogadja el azt a hipotézist, hogy a hipnózis
önálló állapot volna.

a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium lapja
Ám akármelyik nézőpontot fogadjuk is el,
tény, hogy a hipnózist ma is alkalmazzák, fő
területe a hipnoterápia. Hatásosságát
tudományosan is bebizonyították és
elismerték. Már kevés alkalommal is jelentős
javulást lehet elérni a hipnózis technikáinak
alkalmazásával a depresszió, a függőségek, az
alvászavarok és a beszédzavarok terén.
Segíthet enyhíteni a stresszt, krónikus
fájdalmakat és javítani az önértékelést.
Azonban fontos megemlíteni, hogy nem
mindenki hipnotizálható ugyanolyan
mértékben: az emberek 10-15%-a könnyen,
míg 5-15%-a pedig egyáltalán nem
hipnotizálható.
A számos filmes tévhittel ellentétben az
alanyok nem vehetők rá mindenre, és nem
válnak teljesen öntudatlanná. Az viszont
vitathatatlan tény, hogy sokaknak segít a
gyógyulásban ez a több ezer éves múlttal
rendelkező módszer.
Kustár Gábor 10.F

Egy athéni diák napja
Erisz cselszövése
Kedves diáktársaink! A délutáni tanítás
elcsigázó megpróbáltatásai ellenére sikerült a
mítosz következő és egyben utolsó fejezetét
lefordítani. Ez a fejezet annyira meglepő volt,
hogy egyik fordítónk „felfordult”, ám ily nagy
megpróbáltatások ellenére is el tudtuk nektek
hozni. Hasonlóság a valósággal: nincs.
Custarius Cosinus magába roskadva ült a
Fazekosz diákképző udvarának egy kőpadján.
Nagyon megviselte az előző számonkérés
gyöngéd lelkét, s nem vette észre, hogy albioni
nyelvórája tíz minutummal ezelőtt kezdetét
vette. Ezt kiszemlélve Erisz végrehajtotta
alattomos tervét: Jólelkű Beriszeisz oktatónő
testét megszállva átvette földi mivoltának
irányítását.

Most a tanítónő, mint egy fúria, rikácsolva
közeledett mit sem sejtő diákunk felé, ám
Cosinus elméjébe túl későn érkezett a veszély
magas hangja.
-Hát Cosinuuuus! –szólt Beriszeisz – Hát
hogy volt merszed tíz minutumot késni az Én
albioni órámról?! Az E-Papiruszodra vessem
az éna-t?
Diákunk ereiben megdermedt minden csepp
vér és lélek. A hangzavarra felfigyelt a többi
oktató s oktatónő is, s egyből a kertbe
gyűltek. Ott állt a történetíró Tótusz
Alexandrosz, Thraduszófia, a főníciai
fordítások mestere.
Helyet foglalt a körben Alessia, a természet
titkainak feltárója, jobbján Sasszemű
Thévadarosz, Thálesz nagyravágyó
tanítványa.
Mellette Apollón gyermekei, Andorosz
Fenyvaldosz és nővére, a kithara húrjait
pengető Kopiusz is. Az envokatiót folytatva,
mögöttük Tehnologosz Patius, Rokkhosz, egy
távoli nomád nép nyelvét beszélő idegen
oktatónő állt.
A távolból figyeltek a mit sem értő lectorusok:
az ibériai Benitius és Opészeusz, valamint a
gall Anabelix.
De hála Zeusznak, Pallasz Athéné felfigyelt a
viszálykodásra s Erisz csalfaságára, majd az
igazság erejével kiűzte a viszály istennőjének
gonosz szellemét Beriszeisz elgyötört testéből.
Az oktatónő megzavarodottan állt, s nyögve
így szólt:
-Hát, akkor holnap miattad felel az egész
osztály. – és visszavonult a tanítóhelyiségbe.
Így történt, hogy megmenekült az emberi lét,
kivéve szerencsétlen diákunkat, Custarius
Cosinust, akinek feldühödött tanulótársai
lábát törték.
Kustár Gábor, Kosina Dávid, Pencz Nándor 10.F
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Egy kéz érintése
Érzem a hideg vizet, ahogy a testemhez ér.
Kezeimmel ide-oda kapálózok, de nem tudok a
felszínre jutni. Ezért csak süllyedek. Egyre
mélyebbre, míg végül elérem a talajt. A
lábammal megpróbálom magam ellökni, de
érzem, hogy egyre fogy az erőm. Nem kapok
levegőt. Már gondolkodni sem tudok, a testem
feladta a próbálkozást. Ezért csak süllyedek. Ám
ekkor egy kéz érintését érzem magamon...
Magam elé néztem és nem láttam mást, mint
sorban álló embereket. Nagyon sok embert. Ez
még el fog tartani egy darabig, gondoltam
magamban. Előttem a legjobb barátnőm és a
barátja épp el voltak foglalva egymással, így
úgy döntöttem, körbenézek egy kicsit. Balra
tőlem egy piros csúszda állt, az a fajta, amin az
embernek háton vagy hason fekve kell
lecsúsznia. Én nem rajongtam az ilyen
csúszdákért, de ettől függetlenül ez előtt is
kialakult egy kisebb sor. Jobbra tőlem
gyerekeket láttam szőnyeggel szaladgálni.
Követtem őket a tekintetemmel, és egy óriási
lapos csúszdát pillantottam meg. Előtte is, mint
a miénk előtt is, kilométeres sor kígyózott.
A gyerekek nekifutásból hasra vetették
magukat a szőnyegen, és eltűntek a vízben. Elég
félelmetesnek tűnt, de korántsem annyira, mint
az, amelyiknél éppen én is sorban álltam. Ez a
csúszda volt mind közül a legnagyobb. Egyvagy kétszemélyes úszógumikon lehetett
lecsúszni rajta. Kirázott a hideg, amikor
meghallottam a kiáltásokat felőle. Nagyon
féltem egyedül lemenni, de ezt sose vallottam
volna be. Az persze nyilvánvaló volt, hogy a
legjobb barátnőm a pasijával megy, így
halálosan rettegtem attól, hogy majd egyedül
kell megbirkóznom ezzel az óriás, kínzó
masinával.
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Közben egyre feljebb jutottunk a lépcsőn és
már egy jó húszemeletnyi magas ház
magasságában lehettünk. A csúszda innen
kezdődött, majd egy zárt lyukba csúszott bele.
Innen kacskaringósan ment lefelé, míg végül
vízesésszerűen zuhant a mélybe. A zárt rész
kívülről egy vulkánt formázott, viszont
belülről senki sem sejtette, mi vár rá.
- Flóra, mi jövünk- mondta a legjobb
barátnőm, Lili, kizökkentve engem a
gondolatmenetemből. Időközben észre sem
vettem, hogy haladt a sor és mindjárt én
következem. Megpróbáltam nem kimutatni
mennyire nem akarom ezt, így csak egy
barátságos mosolyt erőltettem az arcomra és
néztem, ahogy Lili beül az úszógumiba Dani
elé. Aztán már csak azt láttam, ahogy
eltűnnek a sötétségben. Nem kellett sokáig
várnom, máris meghallottam barátnőm
sikítását.
- Egyedül mész, vagy kétszemélyesen?hallottam az úszómester hangját. Hirtelen
félelem vett erőt rajtam és a szívem
mindennél hevesebben vert, ahogy ránéztem
az egyszemélyes úszógumira. Nem, én ezt
nem akarom. Kizárt, hogy lemenjek ezen a
valamin egyedül. Inkább megvárom, míg
Liliék leérnek, és majd újra sorba állok vele.
Már éppen fordultam volna vissza, amikor
egy mély, reszelős hang szólt hozzám:
- Ha szeretnéd, mehetünk együtt, nekem
sincs párom- mondta a hang. Megfordultam
és egy gyönyörűen kék szemmel találtam
szemben magam. Csak a színtiszta víznek van
ilyen színe. A haja a naptól szikrázóan
aranynak hatott, és vizes tincsei a szemébe
hulltak.
- Az jó lenne- mondtam, bár azt nem tudom,
hogyan találtam meg a hangom.

a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium lapja
- Akkor egy kétszemélyes lesz- fordult a srác az
úszómester felé. Kezét finoman a hátamra tette
és az úszógumi felé irányított. Segített
beszállni előre, majd ő is elhelyezkedett
mögöttem.
- Mehet?- kérdezte. A lámpára néztem. Piros.
Sárga. Zöld.
- Mehet- mondtam, mire elindultunk. A
sötétség csak kívülről hatott sötétnek,
egyébként belülről színes lámpák világították
meg. A hideg víz enyhén felcsapott a bőrömig.
Már éppen azon gondolkoztam, mitől féltem
ennyire, de ekkor eltűntek a fények és jött az
első kanyar.
A gyomrom dobott egy szaltót, és valami éles
hang sértette a fülemet. Kis időbe telt
rájönnöm, hogy én sikoltozom. Elérkeztünk a
második kanyarhoz. Nem elég, hogy egyre
gyorsabban mentünk, de eközben még lejtett
is a csúszda. Nagyon, de nagyon nem akartam
itt lenni. Ekkor egy erős kar ölelt át. És ebben
a pillanatban már nem féltem. Helyette a
szívem a torkomban dobogott. Beértünk
ahhoz a részhez, amire kívülről egy nagy
vulkánt festettek. És kiderült, hogy nem
véletlen, ugyanis tényleg úgy nézett ki,
mintha egy vulkánban lettünk volna. Körbekörbementünk, és mintegy örvényszerűen
egyre közelebb kerültünk a vulkán
belsejéhez.
A kar erősebben szorított és már nem
sikítottam, hanem hangosan nevettem.
A vulkán közepére érve azonban a hangon
elhalt, amikor megláttam, hogy nincs
alattunk semmi. A csúszda itt véget ért, és
vízesésszerűen zúdult a medencébe. A
biztonságot nyújtó kar elengedett és a mélybe
zuhantam.

Érzem a hideg vizet, ahogy a testemhez ér...
Ám ekkor egy kéz érintését érzem magamon.
Haladok felfelé és hirtelen kapok levegőt.
Kinyitom a szemem és észreveszem a
biztonságot jelentő karokat.
- Jól vagy?- kérdezte a srác. Tekintetében
aggodalom csillan.
- Igen, jól- mondtam, miközben próbáltam
oxigénhez jutni. Karjával átfogta a derekam
és kivezetett a partra.
- Úristen, Flóra ugye nem esett bajod?szaladt oda Lili és Danival mindketten azt
vizsgálták, nem sérültem-e meg valahol.
Engem azonban nem ez érdekelt. Csak
néztem a távolodó alakot. A biztonságot
jelentő alak távolodását. Még csak meg sem
köszönhettem neki. Ezért csak szomorúan
pillantottam vissza a medence felé: egy
kétszemélyes úszógumi magányosan lebegett
a víz tetején.
Császár Zsófia 10.F
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Bábel

Körülnézek. Mindenhol csak embert látok.
Embereket, akik mind ugyanazért vannak itt.
Embereket, akik mind ugyanarról beszélnek.
Mindenki egy valakit vár. Mindenki egy nevet
kiabál újra és újra. Ám egyszer csak minden
elhal és ekkor fülsüketítő visítás veszi
kezdetét. Azonban én meg sem hallom. Csak
őt nézem, miközben szívem majd kiugrik a
helyéről. Sötét, hosszú haját hátradobja, és
ahogy megszólal az első akkord, elkezd
énekelni. Hirtelen minden értelmét veszti
körülöttem, és csak őt látom, csak az ő hangját
hallom: Anthony Kiedesét.
Igen, minden bizonnyal így kellett volna
történnie. Így kellett volna lezajlania életem
első Red Hot Chili Peppers koncertjének. De
nem így történt. Ugyanis közbeszólt egy 1 hetes
fesztivál, egy biztonsági őr, egy nagyképű
blogger, egy olasz, egy punk, na és a nagybetűs
SZERELEM.

Te voltál már fesztiválon? Na és utaztál már el a
barátaiddal 1 hétre mindenkitől távol? Mert én,
Latter Zsófia még nem. És így nem is tudtam,
hogy mire számítsak. Ami történt, arra viszont
tényleg senki nem számított. Még én sem. Így
tehát, ha valaki 1 héttel ezelőtt azt mondta
volna nekem, hogy a fesztivál után az életem
megváltozik, és nem azért, mert én lettem
Anthony felesége, hanem mert valaki teljesen
másba szeretek bele, valószínűleg a képébe
röhögök. Pedig így történt.
És emellett még nagyon sokat is tanultam.
Megtanultam például, hogy akivel nem akarsz
találkozni, azzal naponta többször is összefutsz,
de akit fejvesztve keresel, soha nem találod
meg.

14

Megtanultam még, hogy nem jó ötlet
polifoam nélkül sátorban aludni, hogy nem
tudok fekete-fehéret játszani, hogy nem
akarok többet sört inni, hogy a kakaós
csigának a közepe a legfinomabb és hogy
megéri felfújható gumimatracért több liter
kólát meginni. Mindezt a barátaimnak
köszönhetem: Napsinak, Abdulnak, Hipónak,
Szaszának és Kolosnak és mindannak a soksok kalandnak, amiket együtt átéltünk.
De még messze nem meséltem el mindent,
szóval, ha kíváncsi vagy, miért nem így
alakult a koncert, most azonnal kattints a
blogomra, vagy egyszerűen csak olvasd el
ezt a könyvet. Hidd el, hogy te is meglepődsz
majd mennyire tetszik. Ha pedig már
olvastad, olvasd el még egyszer, mert bár én
magam személyesen is átéltem, még nekem
is megunhatatlan.
Császár Zsófia 10.F

a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium lapja

Számkirály
- Noszály Áron 11. A-s tanuló nem egy
kiemelkedő eredményt ért el matematika
és informatika versenyeken, köztük
legutóbb informatika OKTV-n második
helyezést. Na de Áron, melyik
versenyeredményedre vagy a legbüszkébb?
- Leginkább a bronzminősítésre vagyok
büszke, amit a nemzetközi diákolimpián
szereztem, Japánban.
- Az nagyon jó! És milyen volt Japán
egyébként? Tetszett? Voltak furcsább
élményeid?
- Igen, nagyon normális, kulturált és
modern volt, főképp az egyetemváros, ahol
voltunk, Tsuku.
Furcsa élmény meg… egyik nap hajnali négy órakor volt egy apró földrengés, amire csak én
keltem fel.
- Az igen! Valamilyen viccesebb versenyélményed van?
- Hát… egyszer volt egy online csapatverseny, és pont úgy esett, hogy Pestről mentem
hazafele vonattal, amikor kezdődött, ezért a vonatról kellett versenyeznem, sőt, még azután
is folytattuk, hogy leszálltam a vonatról! Nem sok mobilnetem maradt…
- Hehe… na, és mennyit készülsz általában egy versenyre?
- Nagyjából napi 2-3 órát, de verseny előtt simán készülök akár 10 órát is.
- Uh… az nájsz. És hogy állsz a többi tantárggyal?
- Megtanulom, amit kell, de nem a szívem csücskei, maradjunk annyiban.
- Értem, persze. Szabadidődben mit szoktál csinálni?
- Videójátékozni szoktam online játékokkal, mint például a League of Legends, de a
kedvenc játékom az Age of Empires 2, ami mint nosztalgia maradt meg így nekem, mert
kiskoromban mindig a Map Editorban bohóckodtam.
- Jó játék az, igazi retro. Mi és hol leszel egyébként, ha nagy leszel?
- Magyarországon szeretnék maradni, és itt programozó szeretnék lenni egy nagy cégnél,
vagy kutató, de szívesen lennék egyetemi tanár is.
- A tanári pálya engem is vonz! No de... A legfontosabb kérdés: szereted a matekot, az infót,
és a versenyeket?
- Persze, hát azért csinálom, meg kompetitív szellemű vagyok, szeretek versenyezni.
- Rendben, Áron. Köszönöm, az újság nevében is, hogy hozzájárultál ehhez az interjúhoz!
További szép napot és még sok jó versenyeredményt!
- Köszi szépen, neked is! Szia!
Szőnyi Dávid 9.B
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Juhász Bence, a ,,fehér bárány”
Hogy jut el valaki Furtáról Latin-Amerikába? Juhász Bencével való rövid interjúnkból megismerhetjük
végzős diákunk útját a világ másik felére. Elmesélte nekünk az OKTV rejtelmeit és beszámolt a jövőre
vonatkozó terveiről. Történetének ezen része innen, kis gimnáziumunkból indult.
Miért a Fazekast választottad?
Olyan iskolába szerettem volna menni, ahol
biztos megtanulhatom a nyelveket. Eredeti
elképzelésem szerint az olasszal akartam
foglalkozni, de megtetszett a Fazekas. Itt viszont
csak spanyolt lehetett választani, ami szintén
latin nyelv. Ezért végül e mellett maradtam.
A többi nyelvet is ilyen jól beszéled?
Általánosban németet és románt tanultam, amit
nagyon nem kedveltem. Ezért szerettem volna itt
mást tanulni, így jött a spanyol és az angol. Az
angolt azért választottam, mert jövőbeli
tanulmányaimhoz mindenképp szükségem van
rá.
Szeretnél Debrecenben továbbtanulni?
Nagyon szeretem Debrecent, és büszke vagyok
a fejlődésére, de nem maradnék itt véglegesen,
inkább a külföldi egyetemek felé hajlok.
Eldöntötted már, hogy melyik egyetemre
szeretnél menni?
Jelöltem magyar egyetemeket is, de igazából
Svájcba szeretnék menni. Úgy terveztem, hogy
egy évet kihagyok, és új nyelveket tanulok,
például franciát.
Itt kezdtél el foglalkozni a spanyollal?
Igen, és ebben Zsófi néni nagyon sokat segített
nekem. Az első félév nem volt zökkenőmentes,
de utána kivívtuk a tiszteletét, és kapcsolatunk
átalakult szeretetté. Ő intézte például az
argentin utazásomat is. Sok ismerőse van kint
Dél-Amerikában, így el tudta intézni, hogy
több mint két hónapot egy magyar családnál
tölthessek.
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Igazából csak egy hónapot voltam az iskolában,
mert aztán kezdődött júliusban a téli szünet.
Nagyon nagy élmény volt számomra, bejártuk a
környéket is: voltunk Brazíliában,
Paraguayban, Uruguayban. Utazásom során
nagyon sokat változtam. Egy új kultúrát
ismerhettem meg, és tényleg mindenkinek
ajánlom, hogy életében legalább egyszer, ha
teheti, fedezzen fel egy teljesen más
környezetet.
A családodban beszéli még valaki ilyen jól a
nyelveket?
Nem, ilyen szempontból én vagyok a család
fekete báránya. De valójában fehér bárány, mert
egyedül nekem van világos bőröm és szőke
hajam. A bátyám sokáig nem tudta letenni a
nyelvvizsgát, ezért én is izgultam, hogy nekem
se fog menni, de szerencsére nem így lett.

a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium lapja
Hol tudnád elképzelni a jövődet?
A világban. Szeretnék sokat utazni, új nyelveket
és kultúrákat megismerni. Ettől függetlenül
nagyon szeretem Magyarországot és a
tapasztalataimat majd itthon akarom
hasznosítani.
Mely versenyek voltak eddig a
legmeghatározóbbak?
Az első verseny, amin spanyolból részt
vettem, az az ENIBE volt. Ez inkább szólt a
barátságkötésről és a beszélgetésről, mint
kőkemény versenyzésről. 11.-ben
indulhattam először az OKTV-n, amire Zsófi
néni mindig elég keményen edzett minket. Itt
tudtam megmutatni igazán nyelvtudásomat,
amit Argentínában szereztem. Áprilisban
megtudtam, hogy első helyezést értem el, és
igazából itt kezdődött minden. Mentünk
különböző díjátadókra és voltunk a mexikói
nagykövetségen is. Ezek után megfogadtam,
hogy végzős évemben nem veszek részt több
versenyen.

De ekkor jött a Latin-amerikai Nagykövetség
pályázata, ami felkeltette az érdeklődésemet.
A feladat az volt, hogy bármilyen szemszögből
kellett írni Magyarország és Latin-Amerika
kapcsolatáról. Itt kategóriámban első lettem.
Ezután a spanyol nagykövetség díját is
elnyertem, aminek keretében elutazhatok
Ibizára. Szerintem ezek voltak a legfontosabb
versenyeim spanyol tanulmányaim során.

Milyen tanácsot adnál olvasóinknak, akik
szintén spanyolt tanulnak?
Vegyétek komolyan Zsófi nénit, mert sokat
segíthet tanulmányaitok során és spanyol
nyelvtudásotok fejlesztésében. Nézzetek
sok sorozatot, és olvassatok sok könyvet
spanyolul, mert azokból is nagyon sokat
lehet tanulni. Legyetek alázatosak,
szorgalmasok és így elérhetitek céljaitokat!
Veres Anna, Császár Zsófia 10.F
Jánosy Zsófia 10.B
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Itt a nyár, táborozzunk!
2019. június 14. Minannyian várjuk ezt a
napot, kisebb vagy nagyobb lelkesedéssel.
Néhányan még csak az utolsó három vagy két
hónap óta, mások már a tanév kezdetétől
visszaszámolnak. Hogy melyik csapatba
tartozol, az részletkérdés, ugyanis a legtöbben
tűkön ülve várjuk az utolsó tanítási napot, a
biziosztást, az utolsó alkalmat, amikor
ünneplőben kell megjelennünk ebben a
tanévben. Lefogadom, hogy miután kézhez
kapod az évvégi értesítődet, és kilépsz a
Fazekas épületéből, benned is felszabadul egy
olyan érzés, hogy, „Túléltem, vége egy
tanévnek!” És ekkor hivatalosan is kezdetét
veszi a nyári szünet. Ebben a cikkben, néhány
ötletet szeretnék adni Neked, hogy ha nem a
rokonokhoz utazol vagy nem fesztiválokra
mész, és nem is a barátaiddal töltöd az időt,
akkor milyen táborokba érdemes
ellátogatnod. Persze, azt itt felsoroltakon
kívül temérdek sok lehetőség van, a választás
csak rajtad áll.
Az iskolánkban óriási hagyománya van a
Felföldi János és Tóth Sándor tanár úr által
szervezett inkább sportosabb jellegű
táboroknak: gyalog- és kerékpártúráknak és
a vízitáboroknak. A gyalogtúra vezetője Tóth
Sándor, a kerékpáros és a vízitáboré pedig
Felföldi János tanár úr. A sítábor is Felföldi
tanár úr hatáskörébe tartozik, de ez télen
kerül megrendezésre.
Felföldi János tanár urat kérdeztem a
kerékpártúrával és a vízitáborral
kapcsolatban, és elhoztam a
legfontosabbnak tűnő információkat ezekről.
A táborokat a nyár első felében rendezik meg,
mégpedig úgy, hogy először a kerékpár(jún.14-től jún.20-ig) majd a vízitábor (jún.24től) várja a jelentkezőket. Ebből következik,
hogy a felszerelések ellenőrzése miatt a
kerékpártúra a vízitábor „felkészítője”.
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Magyar Enikő 10.B

Míg az első tábort (kerékpár)
Tiszamogyoróson és környékén valósul meg,
addig a vízi úgymond egy „vándor tábor”,
ugyanis Nagyhódos, a Hármashatár, a Túr,
Sonkád és Kölcse mellett Túristvándit és
természetesen a Tiszát is érinti. Míg a vízinél
idén 3, addig a kerékpárosnál csupán 1
turnus lesz megtartva. A jelentkezéssel
kapcsolatban viszont nem kell aggódni,
hiszen „Jelentkezni addig lehet, ameddig
nem késő.” Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy az utolsó pillanatba iratkozok fel, mert
a létszám az élelem készítése (illetve a
vízinél a csónakbeosztás) miatt
meghatározott. A második tábornál, mielőtt
komolyan elkezdődne az evezés, fontos a
minimum 12 csónakban lévő kapitányok
kinevezése, akik ezután szimpátia alapon
választanak maguk mellé még két embert.

a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium lapja
A szervezők figyelembe veszik az
úszástudásodat is! Ha nem múltál el 14 éves
vagy nem tudsz úszni, a mentőmellény
használata kötelező!!! Az úszástudásodról 18
éves kor alatt a szüleid nyilatkoznak, illetve
Felföldi tanár úr úszásfelmérést is végez.
Mindkét tábor jellemzője a kempingben,
sátorral való alvás, illetve az önellátás, hiszen
itt te készítesz el mindent magadnak és a
többieknek, ezzel kiszakítanak a megszokott
komfortzónádból. A rossz idő miatti heti
tervek módosítása fennáll, ekkor a heti
programba beépített pihenőnap
áthelyezésével hidalják át az esetleges
akadályt a táborvezetők. A táborok új
barátságokat, önmagad megismerését
nyújtják, amellett, hogy a közösség formálja,
próbára teszi az újoncokat, és megtudhatják,
hogy milyen az egymásra utaltság érzése.
Bármelyik táborról elmondható, hogy
csapatalakító tréning és maradandó élmény,
ahol a magaddal hozott dolgok és az ár mellett
a jókedv is garantált. Persze, vannak olyanok,
akik más táborlehetőségeket keresnek.

Ezeknek a diáktársaimnak tudom ajánlani,
többek között a Logischool táborokat, a
Napraforgó tenisztábort, az Equinor
Lovastábort, VALUE OUR VALUES 2019 tábort,
a Kreatív Fizika Tábort, a Honvédsuli tábort, a
PEOPLETEAM táborokat, illetve a
gyerektábor-kereső. hu, oldalt, ahol mindenki
a hozzá legközelebb álló táborokat válaszhatja
ki.
Ha te is egy olyan diák vagy, aki úgy gondolja,
hogy a KÖSZI óráit táboroztatással akarja
megszerezni, akkor ebben is a segítségedre
lehetek. Érdemes lehet ellátogatnod a
Rocksuli, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a
Funside Budapest nyári napközis tábor,
valamint az Agora honlapjára, mert többek
között ezek a táborok fogadják a KÖSZI-s
munka miatt érkező gimnazistákat.
Remélem, hogy a felsorolt lehetőségek
valamelyike felkeltette a kíváncsiságodat és
segítettem Neked egy vagy két hét hasznos és
szórakoztató eltöltését a nyári szünetből.
Leel-Őssy Luca 9.E

Magyar Enikő 10.B

19

Kaland(tábor)ra fel!
Mindenkinek élményekben gazdag nyarat
kíván a Mi-Újság szerkesztősége!

Köszönjük a képeket Felföldi Tanár Úrnak!

