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Előszó
Kedves Olvasóm! A Mi-Újság 2020-21-es tanévi első számát tartod a kezedben. A megszületésem
folyamata nem volt zökkenőmentes, de végre eljutottam a te képernyődre is! Az iskola falainak,
lépcsőinek, a pihenőkertnek, a műfüvesnek, a padoknak és székeknek is nagyon hiányoztok,
üdvözletüket küldik a fotókkal!
Bár a helyzet iskolai események terén nem sok lehetőséget adott a tudósításra, két iskolai
programról tudok számodra egyéni hangvételű, színvonalas, fotókkal illusztrált riportot
kínálni. Ifjú tehetségeink írásait és rajzait is büszke tüdővel szívtam magamba. Két lelkes diák
nagyító alá vette újonc tanárainkat, akik hasonló lelkesedéssel meséltek magukról. Állandó
rovatainkból most sem maradt ki a Tények és talányok, mely a meditáció titkait kutatja. A
római diák napját is újra figyelemmel kísérhetitek. Könyvajánlóval és programajánlóval is
készültem! Divat és sport rovatot viszont sajnos nem tudok felmutatni, ezek a rovatok várják
gazdáikat! Minden munkafolyamat online zajlik!

Várok minden olyan írni, fotózni, rajzolni vágyó fazekasost,
aki kész alkotni az életbenmaradásomért!
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Tények és talányok
Nem kitaláció: meditáció
Ha a meditációra gondolunk, hajlamosak vagyunk a keleti civilizáció egyik titkos és misztikus
vallási tevékenységére gondolni, ám ha az előítéletek mögé nézünk, rájöhetünk, hogy valójában
sokkal több rejlik mögötte, mint sejtenénk. De mi is a meditáció? Maga a kifejezés a latin meditatio
szóból származik, melynek jelentése elmélkedés. A meditáció olyan tevékenységre utal, ahol az
elmét egy pontra összpontosítjuk, hogy egy nyugodt és tiszta elmeállapotot elérjünk, egyfajta
belső csendet.
tevékenységek, az 1960-as években pedig
tudományos kutatások tárgyává is váltak. Ha
meditációba kezdünk, annak gyakorlatilag
csak pozitív hatásai lehet mind a testünkre,
mind a lelkünkre nézve. Meditáció közben
ugyanis csökken a szorongás és a stressz, és
növekszik a fájdalomtűrő-képesség, továbbá
fejlődik a memória és az öntudatosság is.
Amikor
összehasonlították
buddhista
szerzetesek agyát kezdő meditálókéval,
kimutatták, hogy a szerzetesek agyának
empátiáért és az érzelmek szabályozásáért
felelős területei sokkal fejlettebbek voltak. A
meditáció az agyhullámokra is hatással van: a
rendszeresen gyakorlóknak az agyában
megnövekedik az alfa hullámok szintje,
amelyek a negatív érzések, düh, idegesség
csökkentéséért felelnek. Az agyunk öregedése
ellen is kiváló segítséget nyújt, mivel
csökkenti a szürkeállomány zsugorodását.
A meditációnak számos fajtája létezik. A
mindfulness a jelen pillanat megélésére, a
múlt és a jövő problémáinak elengedésére
koncentrál. A transzcendentális meditáció
során egy mantrát kell ismételgetni, amíg
beszűkül a tudatos figyelem és megszűnik
minden gondolat. Ezt számos híresség
elsajátította, többek között Katy Perry, Clint
Eastwood vagy David Lynch, aki saját
vagyonából felajánlott 400 000 dollárt, hogy
az amerikai diákok megtanulhassák ezt a
technikát. A meditáció mozgással is
összekapcsolódhat: a csikung, a tai chi és a
jóga is a test és elme összhangjára és az
összpontosításra fekteti a hangsúlyt.

Illusztráció: Sziki Virág 9.knyB
A meditáció hosszú múltra tekint vissza: az
első forrás a Kr.e.5000-3500-as évekből,
Indiából származik, és félig csukott szemű,
meditatív pózokban elhelyezkedő embereket
ábrázol. Később a Selyemút mentén, majd
Japánban is elterjedt; a hinduizmus és a
buddhizmus fontos elemévé vált. A meditáció
évezredekig a keleti kultúra sajátja maradt,
majd a XVIII. században szivárgott be
nyugatra. A témával foglalkozott például
Schopenhauer, akinek filozófiájára nagy
hatással volt a keleti spiritualitás, és az ő
munkáinak köszönhetően kezdődött meg
Európában a keresztény morálban való
megrendülés. A későbbi évtizedekben
folyamatosan terjedtek a különböző meditatív
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Nagyító alatt
A magasabb szinten végzett meditáció pedig kaput nyithat testünk és elménk megértéséhez és
irányításához. Egy észak-indiai kolostorban például a szerzetesek képesek 4 °C hőmérsékletű
szabad levegőn egy, a hátukra terített jéghideg törülközőt megszárítani meditáció közben. Meg
tudják emelni a testhőmérsékletüket mindössze a tudatuk fókuszálásával. Ez is ékes bizonyítéka
annak, hogy a meditáció több, mint egy vallási gyakorlat: megmutatja, mire képes az emberi elme,
ha átlép saját korlátain.
Kustár Gábor 12.F

Interjú Kocsor Margit tanárnővel
Iskolánk egyik újonc történelemtanárával készített interjút riporterünk. Tanárnőt elég sokan
ismerhetik, de a többiekre is gondolván választottuk őt állandó rovatunk egyik főszereplőjének.
összefüggés, és a világ mai történéseinek
megértésében is elengedhetetlen.
Tudjuk, hogy a Fazekas a város egyik
legnívósabb iskolája. Mit jelent Ön számára
fazekasos tanárnak lenni?
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a
Fazekasban taníthatok, ahol nagyon okos és
szorgalmas diákok tanulnak. Bár túl sok
iskolában nem volt alkalmam tanítani, úgy
érzem, hogy a lehető legjobb helyre kerültem.
Ennek a pályának (mint minden másnak)
vannak
előnyei
és
hátrányai
is.
Pályakezdőként mit gondol, Önnek mik
lesznek ezek a momentumok hosszú távon?
Már az egyetem alatt is készítettek minket
arra, hogy - bár ezek alatt az évek alatt sem
unatkoztunk -, kezdő tanárként az első pár év
nagyon nehéz lesz. Az elmúlt egy hónap
tapasztalatai alapján azt mondhatom, hogy
nem túloztak, valóban rengeteg munkával jár
ez a pálya. De jelenleg úgy érzem, hogy az
erőfeszítésekért kárpótolnak a jó hangulatú
tanórák, ahol hatékonyan tudunk együtt
dolgozni a diákokkal. Az előnye ennek a
pályának pedig talán pont ez, hogy azzal

A történelem mellett milyen szakon végzett
tanárnő?
Angol a másik szakom.
Miért pont a történelem?
Középiskolában az angol mellett a töri volt a
kedvenc tantárgyam, így kézenfekvő volt,
hogy olyan szakra jelentkezzek, ahol ezeket
fogom tanulni. Azért szeretem a törit, mert
nagyon sokrétű, rengeteg az érdekes
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Nagyító alatt
foglalkozhatunk,
amit
szeretünk,
tudásunkat átadhatjuk másoknak is.

és

Tanárnő inkább a régi, hagyományos
oktatási módszereket vagy az interaktív
eszközök használatát preferáló pedagógusok
közé sorolja magát?
Minden órámon igyekszem minél több
interakcióra törekedni, nagyon fontosnak
tartom, hogy a diákok is aktív résztvevői
legyenek az óráknak, megoszthassák a
gondolataikat, véleményüket, élményeiket és
természetesen, hogy feltegyék a kérdéseiket.

Gyakran halljuk, olvassuk manapság, hogy a
tanárokból hiány van. Emiatt vagy más okból
választotta ezt a szakmát?
Nyilván ez is egy pozitívum, de semmiképpen
sem ez volt a döntő ok. Mint mondtam, az
angol és a történelem volt a kedvenc
tantárgyam, és igazából végzős koromban
még nem teljesen voltam tisztában azzal, hogy
mit is szeretnék pontosan csinálni, csak azzal,
hogy körülbelül mi az, ami érdekel. Még a
képzés első felében sem tudtam feltétlenül,
hogy milyen irányba is szeretnék menni a
diploma után, viszont az egyetemi éveket
élveztem, hiszen végre többnyire csak azt
tanultam, amit szerettem. Az utolsó két
egyetemi évben, a különböző tanítási
gyakorlatok során ébredtem rá arra, hogy
szeretem a tanítást, és szerencsére szinte csak
pozitív visszajelzéseket kaptam mind a
mentortanáraim, mind pedig a diákok
részéről, így fokozatosan egyre biztosabb
lettem abban, hogy tanárként szeretnék majd
dolgozni.

Mit szeret csinálni a szabadidejében?
Sajnos semmilyen különleges hobbim sincs,
szeretek olvasni, filmeket és sorozatokat
nézni, valamint a családommal és a
barátaimmal minél több időt eltölteni.

Szöveg és fotók: Leel-Őssy Luca 11.E
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Így írtok Ti
Tündérmesék
nemléteznek
léteznek
Tündérmesék nem
Éjfélt ütött az óra. A szívem hevesen kalapál, és a testem minden egyes porcikája a maradásért
könyörög. De az agyam vészesen figyelmeztet, hogy mennem kell. Most azonnal. Így hát
rohanásba kezdek. Nem érdekel, hogy a magas sarkúmban nem tudok futni, nem érdekelnek a
kíváncsi pillantások sem. Valaki a nevemet kiabálja, és vészesen közeledik felém.
Legszívesebben most azonnal megállnék, és az ellenkező irányba futnék, hogy aztán a karjaiba
vessem magam. De ehelyett csak futok tovább, le a lépcsőn, amikor…

Illusztráció: Sziki Virág 9.knyB
Tudom, mire gondoltok. Most jönne az a rész, ahol a lány elhagyná a magas sarkúját, és az utána
loholó pasi felvenné, mondván, ez az egyetlen nyom róla. Ezután lázas kutatásba kezdene, és az
ég-világon mindent megtenne, annak érdekében, hogy újra láthassa, hogy akár még egyszer,
utoljára újra a szemébe nézhessen. És a világ megszűnne létezni, mert csak ők ketten lennének.
Blablabla… Ő lenne a herceg fehér lovon, és én, a lány lennék… Nem, én nem vagyok Hamupipőke!
Mert a valóság ennél sokkalta egyszerűbb. A valóságban a pasi rájönne, hogy ennek annyi, és
keresne egy újabb szórakozást estére. Mert hát tündérmesék nem léteznek! Vagy igen?
- Ön Ms. Johnson?- néz fel rám kérdőn a papírjaiból a postás.
Izgalmamban legszívesebben kikapnám a kezéből a csomagot és rögtön szétszedném, de
uralkodok magamon és csak sután bólintok. Aláírom a felém nyújtott lapot, és amint a kezembe
kerül a doboz, rá is csapom szegényre az ajtót. Kettesével szedve a lépcsőfokokat érek fel a
szobámba. Még egy hete megtaláltam magamnak a tökéletes ruhát: púder rózsaszín tüllszoknyáját
aprócska virágok és gyöngyök díszítik, az egész átlátszó, de mégsem túlságosan hivalkodó. Inkább
olyan mesebeli.
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A dobozból kivéve azonban elakad a lélegzetem. Először azt hiszem, hogy valaki csúnya tréfát
űzött velem, de aztán meglátom a benne elhelyezett cédulát, amin a következő áll: Babaruha. A
kezembe veszem az aprócska ruhát, amibe legfeljebb az ujjam férne bele és azon gondolkozom,
hogy most nevessek vagy inkább sírjak. Végül valahogy mindkettő sikerül, miközben magam elé
képzelem alsóneműt viselő önmagamat, egy báli ruhával a kisujján. Az biztos, hogy feltűnést
keltenék vele! Végső elkeseredésemben felhívom a nővéremet, az egyetlen élő embert, aki mindig
tudja, mit kell csinálni az ehhez hasonló divat vészhelyzetekben. A kamerából egy citromsárga
tust és narancssárga keretes szemüveget viselő, csillogó szemű lány kíváncsian méreget. Miután
szarkasztikus hangnemben ismertetem vele a helyzetet, arra a döntésre jut, hogy azonnal átjön és
kicsinosít. Hálásan megköszönöm, és kinyomom a hívást. A telefonom kijelzőjén meglátva az időt,
ijedten konstatálom, hogy már csak kevesebb, mint öt órám van hátra a bulim kezdetéig. És nem
késhetek, tekintve, hogy én vagyok a házigazda. Tegnap betöltöttem a 18-at, ami azt jelenti, hogy
most már hivatalosan is felnőtt lettem. Na meg persze legálisan ihatok, cigizhetek és
változtathatom meg a nevemet, vagy csináltathatok tetkót. Az utóbbiért persze tuti kinyírnának a
szüleim, meg persze a pasim sem örülne neki túlságosan. Bár az is igaz, hogy nem nagyon érdekel,
mit gondol. Mintha csak megérezte volna, mi jár a fejemben, a képernyőmön máris villogni kezd a
neve. Mivel egész nap próbáltam elérni sikertelenül, rögtön felkapom a telefont. Miután kérdőre
vonom, mi olyan fontos dolga volt egész nap, csak flegmán bejelenti, hogy elfoglalt volt. Az
agyamban máris felmegy a pumpa, de nem kezdek el vele kiabálni. Még nem. Csak miután közli
velem, hogy lehet a szülinapi bulimra sem fog időben odaérni!
- Jó, tudod mit? Ha nem leszel ott, mire éjfélt üt az óra, a kapcsolatunknak vége! Nem bírom ezt így
tovább csinálni. De rajtad áll, még helyrehozhatod - mondom ki, és rácsapom a telefont.
Magamban azonban még egyszer felteszem a kérdést: Tényleg helyre lehet ezt még hozni?
A gondolatmenetemet valami hang szakítja félbe, ami az ajtó felől jön. Olyan, mintha valaki
fegyverrel dörömbölne rajta. Amikor kinyitom, a nővérem majdnem beesik a küszöbön, készülve
az újabb csapásra fegyverével, egy bazi nagy sminkes dobozzal. Ha azt mindet rám keni, úgy fogok
kinézni, mint egy arcfestőnek tanult bohóc. Egy órányi ruhapróba és kétórányi sminkelés után a
testvérem a hajamon végzi az utolsó simításokat, amikor kibukik belőlem:
- Megcsaltam a pasimat - behunyom a szemem, hogy ne lássam a reakcióját, de a hangján érzem,
hogy most nagyon meglepődött, tudván, hogy én nem szoktam ilyen meggondolatlan dolgokat
csinálni.
És tényleg nem szoktam. Általában mielőtt cselekszem, azelőtt gondolkodom, de a mostani
esetben teljesen elvesztettem az agyam felett az irányítást. Amikor egy hete a legjobb fiú barátom
átjött, hogy megvigasztaljon, mert már megint padlón voltam a pasim furcsa viselkedése miatt, és
amiatt, hogy folyton elhanyagol és nem is foglalkozik velem, nem tudtam ellenállni. Azt hiszem,
pont arra volt szükségem, hogy valaki mellettem legyen, és aranyos legyen velem. Ezért történt,
hogy amikor hozzábújtam, és ő a hajamat simogatta, belém hatolt az az érzés, hogy nekem erre
van szükségem. Rá van szükségem. És ezek után már jött minden egymás után.
- Szóval megcsaltad, és utána megszabtad neki, hogy ha nem ér oda éjfélig, véget vetsz a
kapcsolatotoknak?- próbálja összerakni a nővérem, miután beavatom a pontos részletekbe.
- Igen. És tudom, hogy nem helyes, amit tettem, de már az előtt a dolog előtt is elhanyagolt.
Mindössze előbb kellett volna rászánnom magam a szakításra. Így viszont szembe kell néznem

7

Így írtok Ti

még azzal is, hogy a legjobb barátom is ott lesz ma a bulin. Illetve, már fogalmam sincs, hogy
igazából minek is nevezzem – sóhajtok, és mielőtt a kezembe temetném az arcom, totálisan
tönkretéve a sminkemet, a testvérem megfogja a kezem és maga felé fordít.
- Nézz rám! – utasít - Mindegy, hogy hogy alakul a mai este, egy már biztos, szerencsés lesz az, akit
végül választasz. Nézd meg milyen gyönyörű vagy! - vezet a tükörhöz, és amikor belenézek, nem is
ugyanaz a lány néz vissza rám, aki akkor voltam, mielőtt ez a kis tündér mellettem el nem kezdett
dolgozni.
Végül egy sötétkék ruhát választott, ami ezerszer gyönyörűbb a babaruhánál, és még engem is
meglep, mennyire kiemeli az alkatomat. A hajam hullámosan omlik a vállamra, szemem pedig
sötétkék tussal lett kikontúrozva. És ekkor úgy érzem magam, mintha Hamupipőke lennék, és épp
most indulnék a bálba, miután a tündér keresztanyám átvarázsolt. Csak a bökkenő az, hogy én
nem tudom, melyik herceget válasszam a kettő közül.
Aki már betöltötte a 18-at, biztosan tudja, hogy megy ez. Egy ház, zsúfolásig megtelve dülöngélő
emberekkel, üvöltő zenével és csókolózó párocskákkal. Az emberek felét nem is ismerem, ezért
csak mosolyogva köszönök mindenkinek, aki boldog szülinapot kíván. De a mosolyom korántsem
őszinte. Belül a gyomrom hatalmas görccsé állt össze, és minden egyes pillanatban attól félek,
hogy az óra elüti az éjfélt. A pasim még mindig sehol. De még ha itt is lenne, a tömegben esélyem
sem lenne kiszúrni, ezért inkább felmegyek a szobámba. A kezemet rátéve a kilincsre titokban
tényleg abban reménykedek, hogy bent ül az ágyamon, kezében egy csomaggal, és a nyakamba
borulva a bocsánatomért esedezik, miközben elmagyarázza, hogy miért hanyagolt el mostanában.
De a sors ironikus keze most is beleszól az életembe, ugyanis a pasim helyett a legjobb barátom ül
az ágyamon egy masnival átkötött dobozzal a kezében, és amikor meglát, úgy mér végig, hogy kis
híján belepirulok.
- Gyönyörű vagy - áll fel, és egy puszit nyom az arcomra. - Ezt neked hoztam. Boldog szülinapot, te
vénlány! - adja át a dobozt és megvárja, míg kinyitom. Egy kis mosolygós smiley-s nyaklánc lapul
benne kristályokkal kirakva. Gyönyörű, de fogalmam sincs, hogy mit akar ezzel üzenni. Úgy
döntök, megkérdezem.
- Miért pont ezt választottad?- kérdezem, remélve, hogy nem sértődik meg. De úgy látom számított
a kérdésemre, mert azonnal válaszol.
- Ez egyszerű. Akkor vagy a legszebb, ha mosolyogsz - a magyarázata persze egyből mosolyt csal az
arcomra.
Ám ez nem tart sokáig. A telefonom csipogni kezd, jelezve, hogy üzenetem érkezett. A képet
megnyitva a szívem ezer apró darabra törik. Nem akarok hinni a szememnek. Ez nem lehet ő, ez
nem lehet az én pasim valami szőke csajjal enyelegve az utcán pont a szülinapomon. Akkor,
amikor a legjobban kéne bizonyítania, hogy még szeret, és még akar engem. Hát úgy látszik máris
továbblépett. A lefolyó könnyektől elhomályosult látással rohanok ki a szobából. Az óra éjfélt
ütött, nekem pedig még jobban fáj, hogy már tudom az igazságot. Már nincs értelme a tömegbe
kutakodni, hátha kiszúrom valahol. Nem érdekelnek a bámuló emberek, semmi sem érdekel. Ki
akarok jutni innen, mielőtt megfulladok. A lépcsőn lerohanva török utat magamnak, miközben a
legjobb barátom próbál utolérni. Legszívesebben megállnék és hagynám, hogy megnyugtasson,
úgy, ahogyan a múltkor tette. De tudnám, hogy nem lenne helyes. Nem úgy szeretem, ahogyan ő
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engem. Ebben a pillanatban rádöbbenek, hogy hatalmasat hibáztam. És ezt neki is tudnia kell. A
levegőre kiérve hagyom, hogy utolérjen.
- Ez életem legszörnyűbb szülinapja - fordulok hozzá kisírt szemmel. Már éppen készülök neki
elmondani, hogy mit is érzek valójában, amikor megelőz.
- Talán még megmenthető - hajol közelebb. Azt hiszem, hogy meg akar csókolni, de ehelyett
elfordítja a fejét, megfogja a kezem, és a kertben lévő hinta felé húz. Ahogy a hinta egyre
magasabbra visz, újra gyereknek érzem magam. Önfeledten nevetek, elfelejtve, hogy nem egész
egy perce még romokban hevert az életem. Nem gondolok a szakításra, sem arra, hogy mit érzek az
itt álló fiú iránt. Egy pillanatra elengedem a gondolataim, és hagyom, hogy felnőtt helyett gyerek
legyek még egy kicsit. Hiszen a gyerekek még hisznek abban, hogy tündérmesék igenis léteznek.
Császár Zsófia 12.F

Felnőttként
Ha nagy leszek, ha nagy leszek,
Ki tudja, mi leszek?
Híres orvos betegekkel?
Ügyvéd tárgyalótermekben,
Ki szónoklataival
Meggyőzi a bírókat?
Esetleg világhírű énekes?
Ugyan, ezt még magam sem hiszem.
Ha egyszer felnövök,
Mosolygok az ön-ön.
Mosolygok, mert végre megtisztelnek,
Nem pedig kölyöknek tekintenek.
Foghatom kezemben a pohár kávét,
Majd beülök kocsim volánja mögé.
Kedvenc dalom éneklem saját utamon,
Majd fizetem gyorshajtásért a bírságot.
Ha majd öregszem, remegő kézzel nyúlok a teáért,
S őszül majd a hajam, mi sosem nyeri vissza eredeti színét.
Várok unokáimra, tudva, nem jönnek el.
Visszaemlékezve látom, én sem mentem.
Hintaszékben nézegetném a régi képeket
Könnyekbe lábadt szemmel mormogva: „Milyen jó is volt ez.”
Vers: Nyeste Anna Sára 9.knyB, fotó: Leel-Őssy Luca 11.E
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Kérem a következőt
Egy római diák napja
A sorsnak két oldala
Kedves Diáktársaink!
Nagy szeretettel üdvözöljük körünkben Prof. Dr. Phd. Perc László izgató urat és jeles történészt,
aki segített nekünk lefordítani a folytatását eme gyönyörű írott forrásnak. Megkérdeztük, hogy
mit gondol a mondáról, és ő azt mondta, hogy ilyesmit nem kellene publikálni, mert senki sem
olvassa el. Tehát itt van a folytatása a történetnek, köszönjük.

Illusztráció: Sziki Virág 9.knyB
Piros hajnal hasada, mikor a nap sugara ráragyogott a Faesecos tanítóintézet magasságos
tornyára, tornyának termére, termének diákjaira. Két diákra veti fényét a hajnali nap sugara:
Homaereus Petruszk, kinek hite szakadatlan erősséggel bízik régmúlt istenekben, és Omárusz
Péter, az új és Egy Isten dicső fényébe burkolózó imádkozó. Gyűlölték egymást a másik hite miatt s
Homaereus Petruszk kövekkel dobálta Omárusz Pétert, aki viszont száraz kenyérrel adta vissza
vala. ÆrÆnyi Imraeae izgató úr óráján leledzettek éppen, s veszekedének nagy hanggal, s
megzavarják a történelem nagy titkainak további feltárásait. A tanítómestert zavará e
viselkedésmenet, s így szólt:
- Tudom, hogy lelketeket ily dacos harag nyomja, de órámat ne zavarjátok vele! Ha dühötök okát
orvosolni képtelenek vagytok ily módon, fejtsétek ki haragotok oly fogadásban, mely örök időkre
véget vet ellenséges érzületeiteknek!
Eme szavakra a két diák éles elméjében egyszerre isteni ötlet magja csírázott ki. Fogadással jutnak
a közös béke s a másik fölötti győzedelmesség mézédes gyümölcsének jutalmába.
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S mikor óra végeztével járuló kürt szava zengett tova a kongó folyosók mélyén, a két diák szemtől
szembe ált egymással, s imígyen szóltak egymáshoz az elkövetkezendő párbaj feszültségének
fogságában:
- Tehát eldöntetett, hogy fogadással jutunk megegyezésre! – szóla Omárusz Péter.
- Úgy van hát, eldöntetett. De mily verseny képes ily izzó gyűlöletet a dicsőség babérjaivá emelni?
- Hagyjuk, hogy Isten döntse el vitánk, határozza meg az Ő…
- IstenEK! – vetette oda Homaereus Petruszk Omárusz Péter orra alá.
- A te isteneid pogány bálványok, a tűzre vélük mind!
Így veszekedtek mind azig a kozmikus pillanat töredékének csillanásáig, amikoron egy lovasfogat
hajthatatlan siedelemmel port nem ütött szemük fényének tükrének világába. S porát levetve
magukról, sorsuk kerekeit ily hirtelen mennyei kocsis kitérítvén, rájövének jövőjük jöttének igaz
mivoltjára.
- Sorsunk tehát eldöntve - szólott immáron már Omárusz.
- Holnapi reggel első sugara indítja fogataink sorsforgató kerekeit! Fogadásunk kész van, igen,
reggel kerekeink forogjanak, s most alkotóink pihenjenek – felelvén Homaereus.

Bezárva

Bezárva

Kint
Zuhogó eső.
Csendes hangzavar harsan,
Mégis szívesebben lennék a
Szabadban.

Elszökött
a lelkem
négy fal között
hagyva hátra a testem.
Elmenekült.

CS.A.

K.P.

Az élet
Mintha csak játszanánk az élettel,
Dobáljuk és versenyt futunk vele.
Nem vesszük észre, mennyi
Szép, jó gondolat fedi.
Mert nekünk ő nem fontos,
S majd, ha ott leszünk halálsoron,
Szomorúan gondolunk vissza
Minden karcolásra, mit ejtettünk rajta.
Nyeste Anna Sára 9.knyB
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Fotó: Leel-Őssy Luca 11.E
A fotó valahol az iskolánk területén készült. Rájöttél, hogy hol?

Kosina Dávid, Kustár Gábor 12.F

sulis fotók: Leel-Őssy Luca 11.E

TegnapTár

Kommentár nélkül...

Könyvajánló
" – Rendben – bólint. – Fák, csillagok, óceánok. Jól van.
– És a nap, Jude.
– Jó, rendben – lep meg végképp. – Neked adom a napot."

Azt hiszem, Jandy Nelson Neked adom a napot című
könyvét senkinek sem kell bemutatnom, aki kicsit jobban
mozog könyvmoly körökben.
De most megteszem, mert ez a könyv megérdemli.
"Talán igaza van a nagyinak: meg kell látnunk
a
csodákat
ahhoz,
hogy
csodák
létezhessenek."
A könyv egy ikerpárról szól, akik olyannyira
összenőttek, hogy képtelenek egymás nélkül
élni. Mindig ugyanarra gondolnak, és mindig
ugyanazt mutatják kő-papír-ollóban. Aztán
elkezdenek serdülni. A mindig csöndes,
művészlélek Noah teljesen egyedül marad,
barátok nélkül, míg az extrovertált Jude olyan
társaságba keveredik, amilyenbe nem
kellene.
"Jude magas sarkúban és falatnyi, kék
ruhában illeg-billeg be. Anyuval mostanában
sokat veszekszenek azon, amit föl akar venni,
pedig az nem sok."
Maga a történet egy bizonyos családi tragédia
köré épül, amire senki sem lát rá teljes
egészében. Noah a 13 éves korában történt
események rabja marad, örökre elveszítí a
művész énjét, és nem megfelelő emberekkel
barátkozik, míg Jude 16 éves korára teljesen
magába fordul, magányos marad, és az
egyetlen állandó társa a halott nagymamája
szelleme marad.
"– Szóval nem hihetetlen, hogy milyen
csudabogárrá változtam, te meg milyen
normálissá?
– De, döbbenetes – feleli, amitől mindketten
elröhögjük magunkat. – Eltekintve attól –
teszi hozzá –, hogy többnyire álruhában
érzem magam.
– Én is. – Fölveszek egy botot, furkálni
kezdek vele. – Vagy talán olyasvalakinek, aki
rengeteg emberből tevődik össze.

Talán egyre csak fölhalmozzuk ezeket az új
meg új énjeinket.
Magunkkal cipeljük őket, ahogy jó és rossz
döntéseket hozunk, elcseszünk ezt-azt,
földerülünk, kiborulunk, összezuhanunk,
szerelembe zuhanunk, az orrunkat lógatjuk,
lógunk a szeren, meglógunk a világ elől,
magasba törünk vagy törünk-zúzunk."
Jandy Nelson csodásan bánik a szavakkal.
Olvasás közben szinte megelevenednek
előttünk a helyszínek és a karakterek. Minden
csodálatosan színes és szórakoztató.
"A napnyugta színek karneváljává változtatta
az eget."
"A napfény megrészegülten szédelegve dugja
ujjait a hajamba."
A Neked adom a napot egy olyan könyv, amit
szavakkal leírni nem lehet. Semmi sem tudja
igazán átadni azt az érzést, amit ez a könyv
áraszt.
"A vakság csak másodpercekig tart, azután
megindul felém a színek özöne: nem a
szememen, hanem egyenesen a bőrömön át,
helyettesít csontot és vért, izmot és inat, amíg
csupa
vörösnarancskékzöldlilasárgavörösnarancskékzöldlilasárgává nem válok."
Szerintem kevés olyan könyv van, ami ilyen
jól meg tudná ragadni a szerelem érzését
vagy a tindézserkori változásokat. Jandy
Nelson egyenesen az ember lelkébe lát bele,
és csodákat művel.

Drahos Alinka 12.C
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Impressziók
DÖK Ismerkedős Nap 2020/21
Az ismerkedős nap augusztus 31-ére esett.
Természetesen sikerült hoznom a formámat,
és elkésni a legelső Fazekasos programomról.
Mire beestem az üresen kongó előtérbe, az ott
elhelyezett asztalnál már csak egy felsőbbéves
lány álldogált egymagában. Előtte különféle
országok zászlóinak miniatűr verziói hevertek
szanaszét, és elmagyarázta, hogy az újoncok
között ő osztotta szét a kis nyomtatott
papírokat, de nekem megengedte, hogy
választhassak magamnak, hiszen már nem is
maradt sok belőlük, és úgysem tudtam, hogy
ki melyiket kapta. Arról is tájékoztatott, hogy
az ugyanolyan országgal rendelkezőket egy
csapatba válogatják be, amiknek tagjai
közösen vesznek részt a programokban.
Gyorsan elhadartam egy köszönömöt, és
találomra felkaptam egy zászlócskát.
Kiviharzottam az udvarra, és az új osztályok
tekintetének kereszttüzében - legalábbis én
úgy éreztem – megkerestem az osztálytársaimat, és befurakodtam közéjük.

Fotó: Duró Ferenc
Nem igazán figyeltünk az egyik szervező által
mondott beszédre, mert izgatottan susogva
próbáltunk rájönni
professzionális és
hibátlan földrajztudásunkat felhasználva,
hogy a kezünkben éppen melyik ország
zászlóját tartjuk. Én Skóciát húztam, 3 másik
osztálytársammal egyetemben. Miután véget
ért a beszéd, és tapsoltunk, az osztályok
külön-külön
bemasíroztak
egy-egy
osztályterembe. Miután mindenki keresett
magának egy számára szimpatikus helyet, a
szervező fazekasosok bemutatkoztak, majd mi
is ugyanígy tettünk. Utána mindannyiunknak
húzni kellett egy kis papírcetlit, amire tollal
ráírtak egy szót.
Az enyémen a BARNA állt. Akikkel ugyanazt a
kifejezést kaptuk, azokkal keresni kellett
valamit, ami mindannyiunkban közös. Nekem
pont sikerült azt a cetlit kihúznom, aminek a
felirata szó szerint egyedülálló volt, mert
egyik osztálytársaméval sem egyezett meg. A
segítségemre végül az egyik szervező, Szabi
sietett,
és
elkezdtünk
beszélgetni.
Megállapítottuk,
hogy
mindketten
szemüvegesek vagyunk, majd ezt a tényt
megosztottuk a teremben lévőkkel is. Ezután
egy érdekes játékot játszottunk. Lényegében
kő-papír-ollózni kellett, és ha nyertünk, akkor
fejlődhettünk. Tojásként guggolva kezdtük,
majd amikor madárrá változtunk, akkor ezt
karcsapkodással kellett jeleznünk, utána
emberré egyenesedhettünk fel, és a végén

Fotó: Fazekas Attila Győző
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először azt hittem, hogy zúzaként
teljesülhetünk ki, de aztán felvilágosítottak,
hogy az nem zúza, hanem Buddha (a játék
evolúciós hátterének a valóságalapját inkább
nem firtatnám). Két kört játszottunk, az
elsőben egyedül én maradtam tojás, de a
másodikban már sikerült elérnem Buddha
szintjét. A kő-papír-ollózás végén az egy
zászló alatt lévő csapatok összegyűltek, és
megkeresték a vezetőiket. Én is megkerestem
a „skótokat”, és csatlakoztunk volna a
felsőbbéves diákjainkhoz, de hírük-hamvuk
sem
volt.
Miközben
tanácstalanul
bolyongtunk, beszélgetésbe elegyedtünk
egymással, és ezzel a 3 osztálytársammal
azóta is jóban vagyunk. Miután már az összes
csapat megtalálta a vezetőit, és mi még
mindig ott tébláboltunk szerencsétlenül,
megkértük az egyik országot, hogy hadd
csatlakozzunk hozzájuk.
Amikor már elindultunk volna velük, mintegy
varázsütésre, megjelentek vezetőink, akik egy
kavarodás miatt nem találtak bennünket.
Körbevezettek minket az iskolában, és annak
minden zegét-zugát bemutatták (közben
hozzánk csapódott az egyik későn érkező
osztálytársam).

Fotó: Szilágyiné Skoumal Mónika
el, és így szemtől szemben ültünk egymással:
mi, a 4 kilencedik E-s, a 3-4 hetedikes, és a
vezetőink. Kezdetben én már igen/én még
sohát játszottunk, de aztán közkívánatra a
„veteránok” a fazekasos életről meséltek
nekünk. Az idő csak úgy repült, a teremben jó
hangulat uralkodott, és végül be kellett
fejeznünk a „kérdezz-feleleket”.
Visszapakoltuk a székeket a helyükre, majd az
udvaron osztályonként lőttek néhány képet
rólunk, aztán egy kartonpapírra nyomtuk az
előzőleg színes festékbe mártott tenyerünket.
A mi tenyérlenyomataink csupa különböző
élénk színben pompáztak, és azok mellé apró
betűkkel odabiggyesztettük a nevünket. A lap
tetejére a 2020-2024 9. E felirat került. Az
ismerkedős nap
végén
papírtörlővel
úgy-ahogy megtörölgettük a kezünket, és
miután
a
titkárságon
átvettük
a
diákigazolványainkat,
elbúcsúztunk
egymástól és hazamentünk.
Nagyon jól éreztem magam a találkozón, a
programok ötletesek, és nem utolsósorban
szórakoztatóak voltak, továbbá az is tetszett,
hogy
nemcsak
az
osztálytársainkat
ismerhettük meg alaposabban, hanem más
osztályokból is köthettünk barátságokat.

Fotó: Szilágyiné Skoumal Mónika
Az „idegenvezetés” után egy teremben
telepedtünk le. A székeket körben rendeztük

Czicze Tímea 9.E
Háttérfotó: Szilágyiné Skoumal Mónika

15

Így írtok Ti
Nyugodt éjszakák
Fehér falak: üresek és tiszták.
Tisztább, mint a frissen mosott ruhák,
Mint a szabad vadgalamb,
Mint az égbolton egy nyári nap,
Tisztább a kéken csillanó tó vízénél,
A frissen lakkozott körömcipőnél,
Tisztább, mint a menyasszony koszorúja,
Mint annak feledhetetlen csillogása.
De a fénylő csillogás eltűnik,
A koszorú anyaga szertefoszlik,
Illusztráció: Sziki Virág 9.knyB
A cipő lakkja megfakult,
És porosan hevert az eldobott bizsu.
Mit várt az ember?
Hogy megmarad a szépsége?
Az én kis hazám
Hogy a piszkos padláson megtartaná
Régi előkelő formáját?
Szemem előtt síkság terül szét,
A csillanó tó vize elnyeli a lemenő napot,
Magas lombú fákat fúj a szél.
Mintha egy falat lenne számára, a mi oly
Néhol buckák domborulnak ki a földből,
Szerényen éltető csillagunk, ami eddig
Üregi nyúl dugja ki fejét a fűből.
Szüntelenül pirította bőrünk…eddig.
Miről beszélünk, ha nem az Alföldről?
Morcos, mogorva árnyék nyújtózkodik ásítva.
A gyönyörű hibátlan területről,
Reggeli pihenéséből még bágyadtan tántorogva,
Amely felnevelt és otthont adott,
De vicsorogva hívja táncra a Holdat.
Ami ápolt és oltalmazott.
Mintha ő lenne régi jó barátja.
Amit eddigi életemben hazámnak hívtam,
A lágy ritmust csak ők hallják,
S melyről versekben oly sokan írnak.
A tó is nekik szolgál,
Mindenütt zöld síkság.
Az ég is őket élteti,
Nem mindenkinek szépségideál.
A galamb is figyeli,
Jöhet felőlem a Mecsek vagy a Mátra,
S a fal, mi oly patyolat volt,
Az Alföldnél szebbet még sosem láttam.
Ami csak úgy virított,
De, ami a legszebb nekem ezen a tájon,
Most őket nézi és hagyja, hogy
Derecske, ahol minden nap az utcákat járom.
A mogorva árnyék vihogjon,
Hol reggel kikecmergek az ágyból,
Hogy őt is táncra hívja
S hol este lecsukva szemem csodás álmokat látok.
Majd a szép fehér fal.
A kis város, melytől nehezemre esne
Lassan, de biztosan lép a táncba,
Könnyek közt elbúcsúzni örökre.
A feketeség pedig véglegesen beborítja.

Nyeste Anna Sára 9.knyB
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Nagyító alatt
Interjú Duró Ferenc tanár úrral
Az iskolánk hagyománya szerint időről időre bemutatjuk a tanári kar egy-egy tagját. Ebben a
számban az „újoncok” kerülnek sorra. Duró Ferenc tanár úr a második tanévét tölti nálunk,
és most lett először osztályfőnök. Vegyük hát őt is nagyító alá...
A földrajz és a történelem közül melyiket
szereti jobban?
Ez egy nehéz kérdés, nem tudok
egyértelműen válaszolni, mert mind a két
tárgyat szeretem, főleg azért, mert nagyon
szorosan összefonódnak, erre igyekszem az
óráimon is rávilágítani. Ha mégis kellene
választani, akkor a történelemre voksolnék,
mert úgy gondolom, hogy nagyon sok
mindenre megtanítja az embereket.

Jenei Martin, M8 Photo

A tanári pálya nagyon sokszínű, vannak
nagyon szép pillanatok, de nehézségekből is
akad jó pár. Emelne ki ezek közül néhányat?
Igen, valóban nem egyszerű pálya. A legszebb
és legjobb dolgok, azok maguk a diákok, akik
nagyon sok pozitív élményt tudnak adni a
tanároknak, főleg itt a Fazekasban, ahova
nagyon jó tanulók járnak, és nagyon jó
kapcsolatot lehet velük kiépíteni. A
legnehezebb dolog viszont nem a tanítás és
nem is a diákokkal való kapcsolat kiépítése,
hanem azok a plusz munkák, amik ezek
mellett ránk nehezednek. Itt gondolok az
adminisztrációra vagy akár a javításra. Nekem
személy szerint a javítás, amit nem nagyon
szeretek, főleg azért, mert történelemből
nagyon sok esszét kell íratnom, aminek a
javítása nagyon sok időt vesz igénybe. Talán
ez az, amit nem szeretek.

Üdvözlöm, tanár úr! Hogyan lett tanár, miért
ezt a pályát választotta?
Igazából én már gimnáziumban eldöntöttem,
hogy tanár szeretnék lenni, mert nagyon
szerettem a történelmet és a földrajzot.
Mindig én voltam az az osztályban, aki
szünetekben gyorsan a felelések előtt
mindenkinek megtanította a leckéket. Emiatt
az élmény és a tárgyak iránti szeretet miatt
döntöttem
úgy,
már
tudatosan
tizenkettedikben, hogy tanári pályára fogok
jelentkezni.

Diákként úgy gondolom, hogy a javítás lenne
a legkönnyebb a tanári pályában, de ez
akkor nem így van?
Ha olyan a dolgozat, amit gyorsan lehet
javítani, akkor nem annyira megterhelő, de a
hosszabb esszéknek az olvasása, értékelése
több időt vesz igénybe.
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Nagyító alatt
Nekünk nem ér véget a munka, amikor
kijövünk az iskolából, ezeket szabadidőben,
este vagy hétvégeken kell teljesíteni, ami a
szabadidő és a család rovására mehet.
Tanár úrnak milyen tanítási módszerei
vannak a két tantárgy egymásra építése,
párhuzamba állítása mellett?
Én nyitott vagyok az új technikákra. Szeretem
használni
az
IKT
(Információs
és
Kommunikációs
Technológia)
formáit,
gondolok itt az órán való kivetítésekre,
prezentációknak a használatára, de emellett
használtam
már
különböző
projektmódszereket. 3D-s animációkat is
próbálok bevinni az órákra, mert úgy
gondolom, hogy ezekre van igény a gyerekek
részéről.
Miért szereti az iskolánkat, és ez hányadik
iskolája tanár úrnak?
Én 2017-ben végeztem az egyetemen, ezután
Berettyóújfaluban kezdtem el tanítani a
gimnáziumban, ahol 2 évet tanítottam. Ekkor
adódott egy lehetőség, hogy a Fazekasba
kerüljek, erre természetesen igent mondtam,
hiszen ismertem az iskolát, voltam itt tanítási
gyakorlaton is. Már akkor tapasztaltam azt,
hogy nagyon jó hely, nagyon jó tanárokkal,
gyerekekkel. Szeretem azt a szellemiséget,
amit az iskola képvisel.
Melyik iskola tetszik jobban tanár úrnak?
Nyilván, ha a tanulmányi eredményeket
nézzük, akkor a Fazekas jobb, hiszen, ahogy a
friss rangsor is mutatja, ez a 3. legjobb vidéki
gimnázium. Én úgy gondolom, nem érdemes
összehasonlítani a két iskolát, meg kell találni
a közös hangot a kollégákkal és a gyerekekkel,
és hogyha ez sikerül, akkor az ember
mindenhol jól tudja magát érezni. Még
egyszer mondom. nagyon szeretek itt
tanítani, és nagyon jól érzem magam itt.

Itt a Fazekasban most először lett
osztályfőnök. Milyen út vezetett idáig?
Igen, az első osztályomat ebben a tanévben
kaptam, aminek nagyon örülök, már
szerettem volna korábban osztályfőnök lenni,
de ennek most jött el az ideje. Igazgató úr
kérdezett meg, hogy ha úgy alakul, vállalnék-e
osztályt, és erre igent mondtam. Nagyon
örültem ennek a felkérésnek, bízom benne,
hogy jó osztályfőnök leszek.
Mik az osztályfőnöki feladatok a tantermi és
a jelenlegi digitális oktatásban?
Egy osztályfőnöknek nagyon változatos
feladatai vannak, hiszen egyrészt ez is jár
különféle adminisztrációs feladatokkal, de
ezen kívül a legfontosabb az, hogy az
osztályfőnök összefogja, összetartsa az
osztályt, egy jó csapatot tudjon kiépíteni, hogy
az iskolában, és az iskolán kívül is az együtt
töltött idő minőségi és pozitív legyen. Ebben a
váratlan helyzetben az is a feladata, hogy a
diákok digitális oktatásában segítséget
nyújtson, támogassa őket, megtegyen
mindent, hogy ez az oktatás is eredményes
legyen.
Még nagyon az elején vagyunk, de tanár úr
melyiket szereti jobban: az iskolán belüli
vagy a távoktatást?
Én mindenképpen a normál tanrendet, a
normál oktatást preferálom, mert ez a
távoktatás túlságosan személytelen.

18

Nagyító alatt
Sokkal jobb órákat tudok tartani az iskolában
személyesen, közvetlen interakcióval az órán.
A digitális oktatás alatt nem minden esetben
látom a gyerekeket, szerintem így sokkal
nehezebb eredményesnek lenni. De én bízom
benne, hogy nem így fogjuk befejezni a
tanévet, hamarosan találkozni fogunk.
Milyen érzés, hogy a 9.NyD osztályt kapta
meg osztályfőnökként?
Természetesen nagyon jó érzés volt, de
igazából bennem nem volt olyan, hogy
valamelyik osztályt, valamelyik tagozatot
szeretném. Ugyanakkor várom azt, hogy a
következő évben tanórán is tudjak találkozni
velük, és ez nyilván egy különleges helyzet,
hiszen ez az utolsó 5 évfolyamos D osztály,
ezért még egy különleges osztályt is kaptam.
Tanár úr most első évben csak osztályfőnöki
órán fog találkozni az osztályával, de mit
szeretne megtanítani nekik?
Ez egy nagyon jó kérdés. Igyekszem ebben az
egy évben, ha nem is tananyagot, de olyan
dolgokat átadni nekik, mint például, hogy a
közösség, egymás tisztelete és elfogadása,
mennyire fontos. Azt is szeretném
megtanítani nekik, hogy igazi csapatként kell
működni, egymást segíteni, támogatni kell, és
ha ezek megvannak, akkor egy nagyon jó
közösség fog kialakulni, és jó 5 évet fogunk
eltölteni itt az iskolában.
Így legyen! Sok sikert ehhez tanár úrnak! Mit
csinál tanár úr az említett kevés
szabadidejében?
Nagyon szeretek tájékozódni azokról a
dolgokról, amik aktuálisan történnek. Úgy
gondolom, hogy egy ilyen szakos tanárnak ezt
illik tudni. Hogyha az időm engedi, szeretek
olvasni a témában, és ugyan nagyon ritkán,
de szoktam számítógépes játékokkal játszani,
illetve nagyon szeretem a focit, a különböző
bajnokságokat szoktam követni.

Melyik a kedvenc bajnoksága?
A francia, illetve nyilván a hazai NB1.
Melyik a kedvenc külföldi válogatottja, és
mit gondol tanár úr Magyarország legutóbbi,
Izland ellen 2:1-re megnyert meccséről?
Természetesen elsődlegesen a magyar
válogatottnak szurkolok minden tornán.
Külföldi válogatottak közül a franciákat
szeretem. Jövőre az a furcsa helyzet fog
előállni, hogy ez a két válogatott egymás ellen
játszik az Európa Bajnokságon. Remélem a
magyar csapat meg tudja lepni az egyik
favorit válogatottat.
Még egy személyes kérdés befejezésül: ki a
kedvenc focistája?
A kedvenc focistám a francia válogatott
kapusa, Hugo Lloris, mivel fiatal koromban
fociztam, kapus voltam általában, nagyon
régóta követem a pályafutását, kezdetben
pedig a példaképem is volt. A magyarok közül
pedig Sigér Dávid a kedvencem, az ő példáján
is látszik, hogy semmi sem lehetetlen, kellő
szorgalommal és munkával fel lehet törni a
legjobbak közzé, bárhonnan indul is az
ember.
Köszönöm a beszélgetést!
Szöveg: Magó Balázs Dániel 9.nyD,
sulis fotók: Leel-Őssy Luca 11.E
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Programajánló
Programok a virtuális térben
A museumapgallery oldalon számos tanulást
segítő tartalom érhető el. A szövegeken és
képeken túl oktatóvideók és különböző
típusú játékok teszik élvezetessé a virtuáls
múzeumi túrákat. Próbáld ki te is!
https://museumapgallery.hu/index.php/tan
ulas/item/67-a-dualizmus-kormagyarorszagon-masodik

Egyedülálló vállalkozásba fog a Madách
Színház is! A virtuális térbe helyezi át az új
bemutatóit! SzínpadON néven indul
novembertől a Madách online színháza. A
műsorfolyam a Madách Dekameron nevet
viseli. Az állandó online jelenléttel olyan új
nézők is élvezhetik a Madách műsorait, akik
nem a fővárosban laknak, ritkábban jutnak
színházba. Az előadás-sorozat darabjait valós
időben sugárzozzák, csak akkor tekinthetők
meg, nem visszanézhetők. Jegyek a streamelt
darabokra a színház oldalán keresztül
korlátozott
számban
2900
Ft-ért
vásárolhatók.
https://madachszinhaz.hu/jegyvasarlas#tick
et-list

A Sweet Escape szabadulószoba ingyenes és
fizetős virtuális kihívásokkal igyekszik pótolni
a szabadulószobák hiányát. A kódfejtő vagy
nyomozós játékokat ajándékba is meg lehet
vásárolni!
https://digitalis.szabaduloszoba.hu/

"Mi az a PlayVR?
A PlayVR Magyarország legkedveltebb
virtuális valóság játékterme, ahol a legújabb
VR eszközökkel merülhetsz el a virtuális
valóság világában, egyénileg, párosan, vagy
akár 8 személyes VR multiplayerben!
Lehetsz kezdő vagy tapasztalt játékos,
kiszakítunk a fizikai valóságból, a virtuális
térbe kerülve határtalan élmények várnak
rád. Úszkálhatsz az óceán mélyén,
lövöldözhetsz az űrben, vagy akár átélhetsz
egy zombi apokalipszist is a barátaiddal. Itt
minden lehetséges!"
https://www.playvr.hu/

A koronavírus-járvány miatt több kulturális
intézmény kínál otthonról, online is
követhető eseményeket. Ezek közé tartozik a
Magyar Állami Operaház is. OperaLive címen
szerda esténként 20 órától online
közvetítéseket kísérhetünk figyelemmel.
https://www.opera.hu/hu/operalive/progra
m/operaszerda/
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Impressziók
Szalagtűzés 2020/21
2020. november 6. rendkívül ígéretes és különleges napnak indult a
Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium végzős tanulói számára.
Azonban idén mindenki tudta, hogy ez máshogyan lesz különleges, mint ezelőtt.
Amikor megérkeztünk az iskolába, rejtélyes
bizonytalanság érzése lengte be a folyosókat,
osztálytermeket. Megilletődött osztálytársak
vettek minket körül, akik ugyanúgy nem
tudták, hogy mi vár ránk. Az üres folyosók
hiányérzettel és frusztrációval töltöttek el
minket.

Minden osztálynak alkalmazkodnia kellett
egy előre megírt időrendhez, mivel a
tornateremben egyszerre csak egy osztály
tartózkodhatott. A járványügyi helyzet
súlyossága miatt, a tűzés szigorúan maszkban
volt engedélyezett, amiket a szülők
támogatásából készítettek. A helyszínen csak
a tanárok lehettek jelen, a rokonok,
hozzátartozók csak YouTube élő közvetítésen
keresztül tudták megtekinteni a tűzést.
Legnagyobb sajnálatunkra a közvetítés
minősége rendkívül kifogásolható volt. A
videó rossz felbontása és a maszkhasználat
megnehezítette a diákok felismerését. Az adás
akadozása pedig sokszor élvezhetetlenné
tette a műsort a nézők számára. A
hagyományok szerint a tűzés után
osztálytáncok
következnek.
A
rendezvényszervezésben felmerülő kételyek
miatt, csak a mi osztályunk (12.D) tudott
előállni kész koreográfiával.
Az osztálytánc összeségében feldobta a
hangulatot, és nagy sikernek örvendett.
Illetve tanáraink jelenléte és kedves szavai
mindenkire jó hatással voltak.

Fotó: Leel-Őssy Luca 11.E

A körülményekhez képest az osztályunk
hangulata látszólag töretlen maradt végig.
Számunkra sokat jelentett az összetartozás
ezekben a nehéz időkben. Habár legbelül
mindenki csalódott volt, próbáltuk a
legjobbat kihozni a helyzetből és jól érezni
magunkat. Az egész délután a szalagtűzésről
szólt,
ami
a
szerényen
feldíszített
tornatermünkben, kamerák előtt zajlott.

Egy dologban azért biztosak lehetünk,
történelmet írtunk még akkor is, ha nem
feltétlen ilyen formában akartunk. Erre a
napra életünk végéig emlékezni fogunk.

Szabó Olivér 12.D, Balla Vince Márk 12.D
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Fotók: Simon Gyula

Fotók: Simon Gyula

Fotók: Simon Gyula és Lévai Bálint Géza 9.nyD
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