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Előszó
Kedves Olvasó!
Most a Mi-Újság 2020-as első példányát tartod a kezedben. Ez egy rendhagyó
kiadás, mivel a Valentin-nap áll a középpontban. Most megtudhatod, hogyan
befolyásolják az illatok az érzéseket, és olvashatsz egy nem mindennapi
szerelmi történetet is. Továbbá még sok-sok meglepetés vár rád. Az ünnep
kapcsán csatlakozhatsz a szerkesztőségünk által szervezett programhoz és
pályázathoz. Ne hagyd figyelmen kívül az újságba rejtett motívumokat se!
Jó olvasást kíván a Mi-Újság csapata!
Veres Anna 11.F, Császár Zsófia 11.F
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(interjú) - ahol nincs netes forrás feltüntetve, ott az ő műveiket láthatjátok
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Forrás: tutimatek.hu

Kedves Diákok!

Örömmel mutatjuk be a Mi Újság első versíró pályázatát!
Valentin-nap közeledtével szerelmes verseket várunk.

shutterstock.com

A költeményeket nyomtatott vagy kézzel írt formában, a neveteket és osztályotokat is feltüntetve
2020. február 11-én 15:00 óráig dobjátok be a könyvtárban erre a célra elhelyezett dobozba!
A verseket rajtunk kívül egy lelkes zsűri fogja értékelni. Felkért tanáraink – Fegyverneki Gergő,
Dr. Rákosi Marianna, Barta Dóra és Tóth Sándor - már alig várják, hogy olvashassák a szerelmes
verseket.
!!!!!!!Az 1-2-3. helyezett értékes nyeremény gazdája lehet!!!!!!!

Az 1. díj egy belépő az Aquaticumba,
a 2. díj egy 1200 Ft értékű sulibüfé utalvány,
a 3. díj szintén egy sulibüfében beváltható kupon 700 Ft értékben.

youtube.com

A nevezés csak az újságból erről az oldalról kivágott (a jobb felső sarokban található)
pályázati logóval érvényes, ezt mindenképpen ragasszátok a nevetek mellé!

A Nagy Nap a Talán Nagy Ő-vel!
Jó úton haladsz… már csak egy lépés, vagyis vágás!!!!!!!!!!!!!!
Gyere el a játékos-beszélgetős-nyereményesős délutánunkra! Hagyd
otthon a Nutelládat vagy a whiskydet, mert mi különb „finomságokkal”
várunk február 13-án, csütörtökön 14:30-tól a 121-es teremben!
Részt vehetsz egy jó hangulatú, játékos, csokiesős vetélkedőben,
megismerkedhetsz a Talán Nagy Ő-vel kulináris élmények közepette!
Ne habozz, VÁGJ BELE ! ITT A BELÉPŐJEGYED!

123rf.com

El-Ali Míra 9.D
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Tények és talányok

eletigenlok.hu

A szerelem illata

„Egy kicsi fújás ebből a parfümből, és
ellenállhatatlanul csábító leszel.”
Gyakran találkozhatunk hasonló
reklámokkal a médiában, amelyek azt
állítják, hogy az emberi feromonok
segítségével vonzóbbá válhatsz. Ám a
valóság, mint általában, nem ilyen egyszerű.
Érdemes „beleütni az orrunkat” a feromonok
világába, mielőtt hasonló terméket
vásárolunk.
A feromon görög eredetű szó, a phero (hord,
visz) és a hormon szavak összeolvadásával
keletkezett, és olyan kémiai anyagra utal,
mely befogadáskor egy másik egyed
viselkedését megváltoztatja. Ahogy a neve is
mutatja, a feromon a hormonhoz
hasonlatos, de a testen kívül fejti ki hatását.
Az állatvilágban sűrűn megtalálható,
leginkább a rovarok körében: nem csak
párzásra hívhat, hanem jelezhet veszélyt,
jelölhet területet vagy figyelmeztethet egy
nőstény egyedet, hogy máshova petézzen.
Egyes fajok kihasználhatják a más fajok által
termelt hormonok teremtette lehetőségeket:
például a vakkígyófélék családjába tartozó
ramphotyphlops wiedii a hangyák által
hátrahagyott feromonösvényt követve jut el
bolyukhoz, a Bolas pók pedig a nőstény
molylepke feromonját utánozza, így csalogatva magához a hímeket. Az Ophrys
heldreichiiis orchidea hasonló technikát
alkalmaz: nemcsak úgy néz ki, mint egy
nőstény méh, hanem ahhoz hasonlatos
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hormonokat termel, ezzel édesgetve oda a
gyanútlan hímeket, akik akaratlanul is
beporozzák a virágot. Először 1959-ben
Adolf Butenandt német vegyésznek sikerült
izolálnia és szintetizálnia egy feromont, a
bombykolt. Azóta rengeteg feromont
azonosítottak már és hasznosítottak is a
való életben. Számos kártevő rovarfajt lehet
feromonok kibocsájtásával összezavarni,
ezáltal szabályozva a populációt,
szaporodást és peterakást. Mivel az
emlősöknél jóval összetettebb a feromonok
működése, mint a rovaroknál, nehezebb is
vizsgálni, különösen, ha emberekről van
szó. Rengeteg kutatás és vizsgálat folyt
emberi feromonok után kutatva, például
Claus Wedekind 1994-ben végzett híres
„izzadt pólós” kísérlete: a férfiak 2 napig
viselték ugyanazt a pólót, ezeket a felsőket
pedig meg kellett szagolni a nőknek, és
kiválasztani, melyik a legvonzóbb szagú
számukra. A végeredmény azt mutatja,
hogy a nők jobban kedvelték azoknak a
férfiaknak az illatát, akik különböző
immunrendszer-genetikával rendelkeztek.
Számos ehhez hasonló kísérletet végeztek,
és bár feltételezhető, hogy léteznek,
konkrét emberi feromonokat még nem
mutattak ki. És még ha léteznek is, Nem
valószínű, hogy ingerszerű reakciót váltsanak ki; inkább hangulati változást
okoznak.
Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy az embereknél legalább annyira
fontos a látás és a hallás, mint a szaglás, ha
párválasztásról van szó.
Mindezeket figyelembe véve, ne várjunk
nagy csodát a „varázsparfümöktől”: nem lesz
belőlünk ilyen egyszerűen randiguru. De
azért egy jó tanács: ne menjünk büdösen
randizni.
Kustár Gábor 11.F

Szösszenet
"Az"

Egy éve már annak, hogy...
Annak, hogy... Hát, annak. Nem kell ezt tovább fejtegetni. Van, aki tudja, van, aki nem. De mindenkinek van egy "az"-a.
Max. nem egy éve volt. Vagy lehet, még nem is volt.
Na de, hol is tartottam? Jah, igen. Egy éve már annak, hogy megtörtént az, ami.
De mi is az az "az"? Hát pont az! Akarom mondani, mindenkinek más. Te mire gondolsz?
Az ember életében vannak "az"-ok, amiket már mindenki elfelejtett, csak ők nem. És vannak "az"-ok, amikre mindenki
emlékszik, csak ők nem. Vannak olyan "az"-ok, amik teljesen logikusan történnek. És vannak olyanok, amilyeneknek
okára még hosszú idő után se tud az ember rájönni.
Az én "az"-om ilyen. Hogy miért történt, hogy hogy történt? Senki sem tudja.
Ezekkel az "az"-okkal az a probléma, hogy senki más sem érti hogyan történtek, és valamiért azt hiszik, én tudom.
Pedig nem, én sem tudom. Azaz, azt hiszem, értem, csak nem tudom.
Ez is egy olyan "az", amit az ember egészen addig nem ért, amíg nem történik meg.
Na, de, hogyan is zajlott az a bizonyos "az" ? Mikor meghallod a kérdést, azonnal válaszolni akarsz.
Hiszen ezt te tudod! Ismered a témát, és szeretnél válaszolni.
Mégis,... Mégis, amikor nyitnád a szád, nem jön a hang. Hirtelen remegsz, és félsz.
De miért?Mert érint a téma? Na és?, hisz ezt senki sem tudja, nem mintha terveznéd elmondani.
De hát akkor meg? Miért remegsz? Miért félsz? Miért vert ki hirtelen a víz, és miért nem tudsz megszólalni?
Hiszen ez egy olyan dolog, amiről sok mindent tudsz!
Kinyögöd. Kinyögöd, amit mondani akartál, de nem tudod, hogy.
Miért ilyen nehéz ez? Most már a gyomrod is görcsöl. A torkod kiszáradt.
Nem érted. Nem történt semmi rossz. Csak ártatlanul válaszoltál
egy ártatlanul feltett kérdésre. Senki nem fog rájönni, hogy érintett vagy.
Akkor meg miért? És akkor jön a következő kérdés.
Hogy mégis honnan tudod ezeket a dolgokat a témáról?
(Hát mert érint téged.) Gondolod magadban, de ki nem mondod.
Miért is mondanád? Na jó, de akkor mit mondj? Nem tudod.
Nem tudod, mit mondj, és ha tudnád is, képtelen lennél elmondani.
Most már szédülsz is.
Miért? Miért? Miért? Senki nem látja rajtad. Egyszerűen nem érted.
Soha nem érdekelt, hogy ki tudja. Soha. Na és, ha valaki tudja? Akkor mi van?
Nem számít. Semmit sem számít. Nem ez határoz meg.
Mégis ott helyben félsz, hogy megtudják. Pedig tényleg nem kell félned.
Mégis honnan tudnák meg? A válaszodra várnak.
"Hát, csak olvastam róla... Meg, én is az vagyok, szóval..." Kész. Vége.
Miért? Miért? Miért?Hogy lehettél ekkora idióta?
El-Ali Míra 9.D
Egy dolgod volt, és arra se voltál képes.
A görcs a gyomrodban és a csomó a torkodban egyre csak növekszik. Rosszul vagy. Szédülsz. Fázol, meleged van, és
remegsz. Mint még soha életedben. Néma csönd.
Ez után az "az" után semmi sem marad ugyanaz. Mint ahogy semelyik "az" után sem.
Valaki hamar elfelejti. Valaki pedig hónapokig, évekig nem tud szabadulni az emléktől. Van, aki tudja.
Van, akinek pedig fogalma sincsen arról, hogy hogyan történt. De az ember nem tud mit csinálni.
Az "az"-ok csak úgy megtörténnek.
Mindenkinek vannak "az"-ai, van, akinek egy, van, akinek több. De van.
Rájöttetek már, hogy mik az "az"-ok?
Az "az"-ok azok az események az ember életében, amelyekre nincsen behatásunk. Amik váratlanul történnek. Amik
mindenkit meglepnek, és amik onnantól kezdve mindent megváltoztatnak az ember életében.
Egy "az" bárhogyan történhet, nem csak úgy, ahogy az fentebb leírásra került. Az az "az" csak egy példa a millió másik
között. Hiszen megszámlálhatatlan mennyiségű "az" lehet. Hirtelen kinyögött szerelmi vallomástól kezdve,
egy coming-outon keresztül, egészen egy váratlan rossz hírig bármi.
Egy éve már annak, hogy...

Drahos Alinka 11.C
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sPortál
Téli sportok
Habár nincsen olyan jó idő, mint 1-2 hónappal ezelőtt, és a nap se süt már olyan sokszor, így se
kell lemondaniuk a mozgásról azoknak, akik sportolni akarnak. A mai világban már szinte
ugyanannyi téli sport van, mint nyári, amelyek elég változatosak és extrémek tudnak lenni.
Kezdjük először is a síeléssel, melyet bizonyára mindenki ismer.
Nem is a bemutatása a cél, hanem a közelünkben lévő
„síországok” feltérképezése.
Ausztria nagyhatalomnak számít a síturizmusban, köszönhetően
annak, hogy nagy hagyományai vannak a sportnak az országban.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 5500 km sípályával rendelkezik, mely az egész
országot behálózza. Az ára viszont elég magas, viszont cserébe szinte svájci minőséget kapunk.
A Felvidéken található pályák hasonló minőséget képviselnek,
mint az osztrákoké, viszont jelentősen olcsóbbak, a szállás is a
hazai árak körül mozog, hozzánk közelebb is esik, ami kedvezőbb
lehet számunkra.
Meglepő lehet, de Olaszországban lehet síelni a legolcsóbban
Európában. A pályák minősége egész jó, a szállás viszont egy
kicsivel drágább, egyedül a távolság az, ami sok embert eltántoríthat.

A bulgáriai Bansko is az egyik legolcsóbb síelésre alkalmas hely, amely az
utóbbi 10 évben egyre több nyugat-európait csábított el az alpesi országokból,
hiszen alacsony áron jó minőségű pályákat biztosít az oda látogatóknak.
Akik egy kicsit több kalandra vágynak, azoknak a Dual snowboard
a kedvenc téli eszközükké válhat. A nevében is benne van, hogy ez egy
snowboardra hajaz, annyi különbséggel, hogy olyan, mintha ketté lenne
vágva és a két darabját a lábaidra külön helyeznéd fel. Ez megkönnyíti az oldalra haladást, mivel
ezekkel az eszközökkel könnyen tudunk lépkedni jobbra-balra, ami nagyobb sebességet biztosít.

https://xsports.co.hu/

A síugrásról már biztosan mindenki látott felvételt, ez az a sport, melyben egy
ereszkedő kifutóról csúsznak lefele az emberek sílécekkel, és a végén lévő
ugratóról elrugaszkodnak és repülnek x métert, majd jobb esetben a síléceken
érkeznek meg. Csak azoknak ajánlják ezt a
sportot, akik a profibbaknál is profibban
ismerik a síelés csínját-bínját, földöntúli
egyensúllyal rendelkeznek, és mindig talpra
érkeznek, mint a macskák.
kormanysport.hu

Nagy Nándor 11.F
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sielok.hu

sPortál
Ha nagyon jól megy a vadvízi evezés vagy a
kajakozás, ki lehet próbálni ennek a sportnak a
havas változatát. Kajakba be, lapát a kézbe, egy
jó kezdőlökés és indulhat a közel 50km/órás
zuhanás! Igazi adrenalinbomba, hiszen a
lapáttal valamicskét irányíthatunk a
járművön, de fékezni.... Ha már profinak
érezzük magunkat, versenyezhetünk is. 2013ban rendezték az Első Magyar Országos

Hókajak kupát Bükkszentkereszten, a legjobbak világversenyeken is megmérettethetik magukat.
Aki a síbot helyett könnyebben tud kormányt képzelni a kezébe és még
örülne egy nyeregnek is a hátsója alatt, az próbálja ki a síbiciklit,
két- vagy háromlécen.
A gyártók ügyelnek arra,
hogy a váz rugalmas legyen,
így minden bringás trükk
megvalósítható hóban is.
Egyre több síközpontban
bérelhető ez a járgány.

A fentiekkel ellentétben a
jégvitorlázás régi sportnak
számít, Hollandiában már a 17.
században űzték. Bár alapvetően
egyszemélyes sport, hiszen a
jégvitorla egy háromszögben
elhelyezett korcsolyákra épülő
szerkezet, melynek

testében egy személy fér
el, a hsb olyan járgányt
kínál, amelyben a
kapitány mellett még két
utas élvezheti a nem
mindennapi jeges-szeles
élményt.
hsb.hu

tmkronika.hu

És végül a sportál rovat extrém felében hadd essen még szó
a hóemberépítésről. Lehet vitatni, hogy sport-e ez a nemes
vállakozás, de ha belegondolunk, hogy akár egy 70 centis
remekmű összehozása is jó testgyakorlásnak minősül,
akkor mondhatjuk, hogy igen. Ha nagyban tervezünk,
akkor meg pláne! A wikipedia szerint az első hóembert
ábrázoló illusztrációra egy 1380-ban keletkezett könyvben bukkantak rá, illetve Giorgio
Vasaritól tudhatjuk, hogy Piero de’ Medici hóembert építtetett Michelangelóval a kertjében.
Ez marad a történelem leghíresebb hóembere?
PMGY

7

Így írtok Ti
Koli, ahogy én látom
Az ágyamon ülve tűnődtem el
e förtelmes szag forrásán…
Hamar rájöttem, hogy valaki
már megint rohadni hagyta
szekrénye tetején a két hete
behozott szőlőfürtöket, és
természetesen nem tette rá a
fedőt edényére…
Három másik hozzám
hasonló fiatal leánnyal élek
ebben a helyiségben, melyet
kollégiumi szobának hívnak.
Bár elsőre kissé ijesztőnek
tűnhet ez a szám, hamar meg
lehet szokni, hogy sosem
vagy egyedül. A kezdeti
nehézségek, szorongások - és
persze az első évünk, amit
egy nyolcágyas szobában
töltöttünk - után, már igazi
barátokká, vagyis jobban
mondva, családdá lettünk. A
vasárnap estéink mindig
meséléssel telnek, annak
ellenére, hogy szűk két napja
nem láttuk a másikat,
minden részletről
beszámolunk egymásnak.
Majd pár órával később jön a
kérdés, hogy
,,Nektek is sokat kell még
tanulni?”, de csak nevetünk
és tovább folytatjuk izgalmas,
már-már filmbe illő életünk
történetét. Ezután, mikor
készen állok egy jót
szundítani, drága szemközt
élő szobatársamnak más
tervei vannak, ugyanis kis
lámpájával
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debrecenikepeslapok.blogspot.com

- szememet kiégetve - vígan
dudorászva olvasgatja német
dolgozata anyagát, én pedig
csak ábrándozni merek arról,
hogy milyen jó lenne már
álomba szenderülni. Ám az
éjszakai nem alvásnál csak egy
rosszabb van: az ébresztő.
Mikor meghallom a telefon
csengő-bongó hangját, akkor
nincs mese! Kelni kell! A
reggeleink és estéink egyik
legjobb része a közös
fogmosás. Ahogy a tükörben
nézed, amint a másik
mókásabbnál mókásabb
arcokat vág, miközben tisztítja
fogsorát, az egyből jobb
kedvre derít, és már majdnem
feledteti a fáradtságot. A Vécé
és Zuhanyzó Misztikus
Országába csak a
legbátrabbaknak ajánlott a
belépés! Furcsa hely ez, meg
kell hagyni, mindig vár valami
(kellemetlen) meglepetés, és
mindig arra a következtetésre
jutok, hogy az emberek
mennyire leleményesek
tudnak lenni. Az étkezések
alkalmával végigjárom a
szinteket, barátaim szobáiba
bekopogtatva, hogy tartsanak
velem egy csodálatos
ebédre/vacsorára az
étkezdébe, vagy köznapi
nyelven mondva: a menzára.

Imádom ezeket a perceket,
akár félórákat, esetleg órákat,
amikor megvitatjuk napunk
részleteit, és az
ennivalót nézegetve keressük,
hogy ma milyen kedves kis
ajándékkal (hajszállal vagy
esetleg körömdarabkával)
leptek meg minket. Persze
ezek csak jeles és kivételes
alkalmakkor történnek meg.
Kedvelem még a délutáni „10
perces” alvásokat is, mikor
hirtelen felkelünk, és egyszer
csak 3 órával később van.
Érdemes említést tenni még a
híres csütörtökökről, amikor
már üres a hűtő, a bendő és a
pénztárca is. Ezek elolvasása
után, senki se gondolja azt,
hogy ez egy rossz, borzalmas,
rémes hely! Épp ellenkezőleg.
Ez egy másmilyen életforma,
egy összetartó közösség, ahol
mindig történik valami,
mindig van, aki segít, akinek te
segíthetsz, ahol szabad leszel,
mégis biztonságot ad. Ahol
életre szóló élményeid és
barátaid lesznek.
A leggyönyörűbb dolog,
amikor már ez a hely nem csak
egy kollégium számodra, már
nem egy lakhely, hanem egy
második otthon, egy második
családdal.

Muraközi Lili 10.B

Programajánló
Utazás kiállítás 2020

Ha szeretsz utazni vagy
legalább egyszer álmodtál világ
körüli utazásról, akkor csak
ajánlani tudom neked ezt a
A kiállítás idején rendezik meg kiállítást. Itt olyan
a Járatlan Utakon Fesztivált,
tapasztalatokkal fogsz
Magyarország legnagyobb,
gazdagodni, amelyek hasznodra
független és extrém utazókat
válnak és a későbbiekben akár
megszólító rendezvényét. A
segíthetnek meg is valósítani
KARAVÁN SZALONban több
álmaidat. Kalandra fel!
mint 50 járművet és az
Apolló mozi programok
eddiginél is nagyobb számú
Az Apolló mozi Debrecen
eszközt mutatnak be a
egyetlen art mozijaként ma is a
látogatóknak. Megtalálhatók
város kulturális életének
lesznek itt a kempingezéshez
központja. A legújabb filmek
kapcsolódó szolgáltatók,
vetítése mellett egész évben a
felszerelések és kiegészítők,
valamint bemutatkoznak hazai világ egyik legünnepeltebb
operaszentélyéből, a Royal
és nemzetközi kempingOpera House-ból
szövetségek is. Továbbá ismét
visszatér az Utazás kiállításra az közvetít különféle előadásokat.
Afrika Expo és Vásár, mely máig Világhírű operáktól évtizedek
óta közkedvelt
Közép-Kelet Európa egyetlen,
balettelőadásokig változatos
első, ezáltal legexkluzívabb
négynapos nemzetközi, Afrika- élményt nyújt a nézők számára.
tematikus fóruma. A látogatók Január 29. BOHÉMÉLET
Február 25. A CSELLISTA itt afrikai országok
ÜNNEPI TÁNCOK
képviseletében álló cégekről,
Március 17. FIDELIO
szervezetekről tudnak
információt szerezni. Hogy még Január 30. és február 8. között
jobban fényezze a rendezvényt, rendezi meg az Apolló mozi a
filmfesztiválját. A debreceni
az Utazás kiállítás színpada
Magyar Filmszüret az
megtelik különféle színes
ország egyik legnagyobb hazai
bemutatóval, előadással,
filmekkel foglalkozó fesztiválja.
zenével és tánccal. Fontos
Immár ötödik alkalommal
megemlíteni azt is, hogy a
vetítenek a közönségnek a
kiállítás idején a látogatók
Kertész Imre teremben a
nyereményjátékon vehetnek
részt, amelyen a díszvendégek megelőző év magyar
filmalkotásaiból, éltetve a hazai
által felajánlott értékes
filmgyártást, a magyar
nyeremény bármelyikét
filmkultúrát.
megnyerhetik (akár külföldi

Magyarország első számú
turisztikai vásárán 30 ország
több mint 300 kiállítója
mutatja be újdonságait február
27. és március 1. között a
HUNGEXPO Budapesti
Vásárközpontban. A szervezők
idén a látogatók mind teljesebb
körű kiszolgálása érdekében
egy „új” társkiállítással, a már
eddig is sikeres Budapest Boat
Show-val együtt rendezik meg
az eseményt. Az Utazás
kiállításon az érdeklődők egy
időben és egy helyen
kaphatnak meg minden
információt a legtöbb
desztinációról (még olyan
exotikus helyekről is, ahol
kevesen jártak eddig), bel- és
külföldi nyaralóhelyekről,
szálláshelyekről. Rengeteg
program közül választhatnak a
látogatók, átélhetik,
tapasztalatot szerezhetnek és
közelebbről belepillanthatnak
az utazás világába. Számos
program közül kiemelkedik a
már tavaly is népszerűnek
bizonyult Aktív sziget, amelyen
a látogatók virtuális segítséggel
járhatják be az ország legszebb
tájait. Az új virtuális tartalmak
között lesz szabadulószoba,
biciklitúra és katonai sátorkaland. A Blogger Corneren
találkozhatnak a legismertebb
utazó bloggerekkel, akik
megosztják a tapasztalataikat,
és hasznos tanácsokkal látják el
az utazókat.
utazásokat).

Jung Eszter 10.C
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Trendben van minden
2019-20 W I N T E R F A S H I O N
Tedd változatossá gardróbod a szezon 5 legtrendibb színével!

1 Álmodj rózsaszínben

Mondanom se kell, hogy a garbó kötelező alapdarab az idei szezonban, de ha ki szeretnél tűnni a
tömegből, próbáld ki élénk színekben is, és garantáltan rád fog szegeződni minden tekintet.

2 Az ősz színében
Ideje, hogy télen a fák helyett az outfited
pompázzon gyönyörű barnás
árnyalatokban. Ha csak egy különleges
ruhadarabra vágysz, válassz egyet a
szezon legdivatosabb kabátjaiból, mert a
"macibunda" az új kedvencünk!

3

Légy te is zöld
Idén a tervezők és a street style fashionisták sem hagyták ki szettjükből ezt a lélegzetelállító
zöld színt. Te se hagyd ki! A drámai hatást fokozd egy kis kékkel!

4

Lágy krémesség

Idén a fehér helyett
próbáld ki a krémszínt!
Ha különleges mintákkal,
például állatmintával
párosítod, garantált lesz
az összhatás.
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5

A sötét két árnyalata

Évszakoknak

Ne dobd ki gardróbodból a feketét és a szürkét, hiszen
mindig divat marad. Tedd izgalmassá és különlegessé:
rétegelj, keverd a formákat és textúrákat!

Császár Orsolya 11.F
Fotók: pinterest.com

A színező

Madarak csipognak,
Erdők vihognak.
Meztelen szél veri át hajunkat.
Odébb nézem:
Gomolyfelhők sorakoznak az égen.
S mire ideér,
Már senkit nem kímél.
Amerre csak látok,
Fehér szatén fedi a világot.
Bolond nyárnak asszonya
A szívem azt súgja:
Te voltál.
Igazi énedet mutatván
Elüldözted a nyarat.
Helyette hoztad a rideg havat.
Szoknyád meglibben:
S minden sötétbe borul hirtelen.

Nem teljes a kép, mit szívemről festek,
Hiányoznak belőle az élénk színek.
Így csak szürke rajz az, mit készítek,
Nincs, aki kiszínezze az üres teret.
Művemet mostanra észrevette más,
Egy angyal, ki színesebbé tette az alkotást.
Oly gyorsan történt, fel se tudtam fogni,
Kiszínezte nekem ezt az egész sztorit.
Alapos munkát végzett, teljes most a mű,
Ennél az alkotó még nem volt jobb kedvű.
Alapos munkát végzett, lezárta kerekre,
Ajkaival tett pontot az egésznek végére.

Évezredek után tekinteted enyhül,
Bár szemedben még jég ül,
Szíved melegül.
Meguntad a csendet.
Hisz' a te lelked is zajra termett.
A világba ő újból színt pumpál.
Szerelmes nyár, ily sokáig hol voltál?

Punku Zsófia 8.A

Sánta László 11.C

Illusztrációk: Rontó Szófia 11.C
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Viszonzatlan szerelmek
Én nem sokat tudok a szerelemről, mondjuk inkább, hogy amolyan külső megfigyelő vagyok.
Egyeseknél a szerelem csak egy futó kaland, akár egy éjszakára, míg másoknál a szerelem örökké tart, és a síron túl is
él. A legtöbb történetben a szerelem első látásra történik vagy hosszú évek barátságának köszönhető, egy azonban
biztos: kölcsönös.
Ez a történet azonban egészen másfajta szerelemről szól, olyanról, amilyet jobb elfelejtenünk, esetleg elnyomnunk
magunkban, mert tudjuk, hogy reménytelen. Ez a viszonzatlan szerelem. Na, erről tudnék mesélni. Mégis a
történetünk elején teljes szívemből hittem, bíztam benne, hogy ezúttal másképp lesz, és én is egy nyálcsorgatóan
romantikus történet részese lehetek. Hát tévedtem.
Érzem a hideg levegőt, ahogy az arcomba fúj. A forró könnyeim így csak még forróbbnak tűnnek. A
fejemben a gondolatok égetnek, érzem, ahogy ki akarnak törni onnan. Így hát feladom. Zuhanok a föld felé, zuhanok
és hagyom, hogy a fejem a hideg talajra essen. Ám a gondolatok, az érzések nem szűnnek meg létezni, ott vannak, és
szinte már felemésztenek. Újra és újra lejátszódik előttem a kép, ahogy ott áll, és én nem tudok mit csinálni, lebénulok.
Ekkor egy hangot hallok. A hang egyre erősebb, mintha csak a fejemben létezne. Egyszer csak egy kéz ragadja meg a
vállam...
Az elmúlt egy percben tízszer néztem meg a telefonom kijelzőjét, remélve, hogy valami csoda folytán mégis
megjelenik rajta egy messenger üzenet, annak ellenére, hogy a zöld pontocska már egy órája eltűnt a neve mellől.
Biztosan csak késik. Gondoltam magamban. Elvégre Valentin-nap van, és mindenki igyekszik a saját párjához, hogy
együtt eltöltsenek egy romantikus estét, vagy a szinglik próbálnak taxit fogni, hogy aztán egy bárban sajnáltathassák
magukat a magányos életük miatt. Az elmúlt években én is az utóbbiak táborát erősítettem, és már-már hagyománnyá
vált számomra az egyedül töltött Valentin-nap. Na persze nem voltam én teljesen egyedül, hűséges társamként
szolgált a nagy üveges Nutella és a csöpögős filmektől telesírt zsepi. Elég is a szánalmas estéimből, térjünk rá a mára.
Hogy miért figyelem olyan lázasan vadiúj telefonom széttört képernyőjét? Egy hete történt, hogy az istenek vagy a
Cupido angyalkák felfigyeltek egyre csak növő önmarcangolásomra, és szülinapomra egy pasival ajándékoztak meg.
Ó, de még milyennel! Sötét, göndör haja a bulim estéjén is tökéletesen kócosan állt, kék szemébe pedig csak bele
kellett nézni, hogy tudjam, ő az igazi. Persze ez így hihetetlenül nyálasan hangzik, de, mint már említettem, kissé sok
csöpögős filmet nézek. Hogy folytassam a sort, meg kell említenem, hogy mesébe illően tökéletes volt az este, és hát
igen, a dolgok azóta se változtak. Legalábbis én száz százalékig biztos voltam ebben. Még akkor is, ha korántsem
jártunk együtt, és csak telefonon tartottuk a kapcsolatot. Mert én minden egyes szavát elhittem, amit csak bepötyögött
a telefonjába. Így hát, amikor megbeszélt Valentin-napi első randinkról késett, nem aggódtam különösebben. A pálya
szélén ülve néztem a kézen fogva korizó párokat, és arra gondoltam, hogy már csak pár perc választ el attól, hogy én is
ilyen boldog legyek. Sőt, lehet, hogy nem is kell pár perc. A szemem sarkából egy rózsaszín-piros színű valamit
szúrtam ki. Amikor odanéztem, egy rózsát véltem felfedezni közvetlenül mellettem. Vajon az enyém? És vajon ő
csempészte ide mellém? Amint átfutott ez a gondolat az agyamon, rögtön hátrafordultam, arra számítva, hogy ott lesz
mögöttem. Ám senki sem állt ott. Közelebbről megvizsgáltam a rózsát: nem átlagos vörös volt, hanem foltos. A szárára
egy cetlit kötöttek: ,, Remélem, engem vársz". A szememmel lázasan kutakodtam, ismerős arcot keresve, azonban senki
sem tűnt annak. Várjunk csak...Bingo! A pályán egy ismerős zöld dzsekin akadt meg a szemem. Rekordgyorsasággal
húztam fel a korimat, felkaptam a rózsámat és csaknem belerohantam a zöld kabátban álló emberkébe. Az utolsó
pillanatban a korim csikorogva állt meg egy megszeppent srác előtt. Aki nem az volt, akit kerestem. Nagyon nem.
Csalódottan nekidőltem a pálya szélének, és irigykedve néztem a sarokban csókolózó párocskát. Nekik legalább
összejött. Várjunk csak! Én ismerem azt a mosolyt! És azt a szanaszét álló hajat is! Na meg a mély nevetést! Hiszen ez ő!
A rózsaszín köd lassan felszállingózott az agyamról, és megláttam a valódi énjét az eddig tökéletesnek hitt pasimnak.
Illetve még csak nem is a pasim. Voltam olyan naiv és szánalmas, hogy elhiggyem, ő csak engem akar. Hogy az az este
különleges volt. De ahogy elnéztem őket, mintha csak magunkat láttam volna. Mintha visszarepültem volna a
bulimra. Ugyanazok a mozdulatok, ugyanazok az arckifejezések, fogadni mertem volna, hogy még a hülye betanult
szövege is ugyanaz. Ekkor tudatosult bennem, hogy megint ugyanott vagyok. Egy pasit nézek, aki sosem lesz már az
enyém. Soha nem is lehetett. Az az ismerős érzés kerített hatalmába, hogy valami irtó nagy baj lehet velem.
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Hisz nekem folyton csak ez a fajta szerelem jár. Ez a mindent felemésztő, fájdalmasan egyoldalú fajta. A kezemben
tartott rózsára néztem, és olyan messze hajítottam el, amennyire csak tudtam. Egy könnycsepp gördült le az arcomon,
amit ezer másik követett, és hirtelen úgy éreztem, mintha valaki átment volna a mellkasomon a frissen élezett
korijával. A lábam kicsúszott alólam, és a jeges földre zuhantam. Oda, ahová tartoztam. És nem is szándékoztam
megpróbálni többet felállni.

(Mindeközben egy másik szív éppen ezért a lányért dobogott.)
A tükörből az a srác nézett vissza rám, aki minden áldott nap. Csalódottan vettem tudomásul, hogy ma sem tudok
jobb benyomást kelteni, mint máskor. Nem mondanám, hogy mesebeli királyfihoz illő arcom van, sőt még csak azt
sem, hogy rendszeresen kérnek fel férfimodellnek. Általában nincs sok esélyem a lányoknál, főleg az olyanoknál,
mint ő. Már azóta szeretném megkapni, hogy megláttam. Persze, tudom, hogy semmi esélyem, főleg, hogy
szerintem azt sem tudja, ki a fene vagyok. Reggel Valentin-napi hagyományomhoz méltóan, már éppen vettem
volna ki hűséges társamat, a whiskysüveget a szekrényemből, és kezdtem volna sajnáltatni magamat, ronda
külsőmmel együtt, amikor arra a bátor döntésre jutottam, hogy ma utoljára megpróbálom. A virágosnál sokáig
elidőztem, olyan rózsát keresve, ami illik hozzá. Egy rózsaszín rózsa mellett döntöttem piros foltokkal, ami
egyszerre volt gyönyörű és különleges. Tökéletes, akárcsak ő. A korcsolyapálya felé vettem az irányt, mivel
hallottam, hogy ma ott lesz randija. Az ajtón belépve egyből kiszúrtam őt, ahogyan a pálya szélén ül és a tömegben
lázasan keres valakit. Határozott lépésekkel elindultam felé, ám az utolsó pillanatban meggondoltam magam, és
óvatosan mellétettem a rózsát egy üzenettel együtt. Amikor észrevette, nem láttam az arckifejezését, mivel háttal
ült nekem. Megöl a kíváncsiság, hogy tudjam, vajon most mit gondol, örül, vagy tudja, hogy tőlem van? Legalább
sejti? Már mégis honnan tudná, hiszen elmentem! Muszáj elmondanom neki. Meg kell keresnem. Pár perc múlva
csalódottan vettem tudomásul, hogy sehol sem találom. Ekkor véletlenül ráléptem valamire. Egy rózsaszín-piros
foltos rózsa volt az. A szívem ebben a pillanatban darabokra hullott. A kezem közé fogtam az elhervadt és
eltaposott virágot, és rájöttem, hogy most pontosan így érzem magam. Eltaposva. A korláthoz dőltem, megvárva,
míg visszatér az erőm. Csak ekkor vettem észre a korlát másik oldalán kuporgó lányt. Álmomból felkeltve is
megmondanám, hogy ez ő. Először azt hittem, hogy csak elcsúszott a jégen, de aztán felfedeztem, hogy nem akar
felállni, sőt mintha keservesen sírna.

A korimat felvéve odamentem hozzá és a vállára tettem a
kezem. Amikor felnézett, abban a zöld szemben, amiben
mindig csupa csillogás és vidámság volt, most színtiszta
fájdalmat véltem felfedezni. De az arcáról valami mást is
leolvastam: a csalódottságot. Nyilván valaki másra
számított. A tekintete a kezemben tartott rózsára vándorolt.
Elmondtam neki, hogy tőlem van, remélve, hogy felvidítom,
és talán csak félreértésből dobta el. Egy halovány mosoly
suhant át az arcán, elvette a rózsát és annyit mondott:
-Sajnálom, de én mást vártam - majd elment, otthagyva
engem a már megszokott megalázottság érzésével. Hiszen
nekem folyton csak ez a fajta szerelem jut. Ez a
viszonzatlan. De elhatároztam, hogy nem adom fel. Nem ez
volt az utolsó próbálkozásom, hiszen mindenkinek van egy
párja a világon, még az olyan tökéletleneknek is, mint
nekem. Talán egy nap mindkettőnknek kijut a csöpögős
történet, a mesébe illő befejezéssel. Egy másfaja szerelem.

A történet mindennemű hasonlósága a valósággal a véletlen műve. Azonban, ha magadra
ismertél, gyere el február 13-án a 121-es terembe, és hagyd otthon a Nutelládat vagy a
whiskydet, mert mi figyelünk arra, hogy ne légy egyedül!
Írta: Császár Zsófia 11.F, illusztráció: Császár Orsolya 11.F

13

Nagyító alatt
Interjú Viski Zoltán tanár úrral
Iskolánk egyik újonc angoltanárával készített interjút riporterünk.
A tanár urat sokan még nem ismerik, ezért választottuk őt állandó rovatunk
főszereplőjének.
Az angol mellett milyen szakon végzett tanár úr?
Angol-politológia szakos voltam, nagyon
hasznos tapasztalatokat szereztem, amiket
tanárként fel tudok használni. Azért
választottam az angol szakot, mert már akkor
tudtam, hogy az angol nyelv a szenvedélyem és
ezzel akarok foglalkozni.
Tanított máshol? Ha igen, mik a tapasztalatai?
Tanári pályámat a Lilla Téri Általános Iskolában
kezdtem 2. osztályosokkal. Először napközis
tanár voltam, majd angolt tanítottam. Nagy
változás volt ez egy frissen diplomázott 25
évesnek, de örültem, hogy már akkor volt célom
és munkám. Mindig is vonzott a pedagógia, de
már akkor tapasztaltam, hogy az idősebb
fiatalokkal könnyebben tudok kapcsolatot
teremteni. Így, amikor hallottam, hogy tanárt
keresnek a Fazekasba, egyből jelentkeztem.

Mit jelent tanár úr számára fazekasos
tanárnak lenni?
Tanárként csak jót tudok mondani az iskoláról,
hiszen nekünk, tanároknak itt szerintem igazán
könnyű dolgunk van.

Itt mindenki motivált és a diákok akarnak
tanulni. Nem azzal van a probléma, hogy nem
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értik meg a tananyagot, hanem azzal, hogy túl
egyszerű. Tanárként mindenkit arra
sarkallunk, hogy minél jobban teljesítsen, de
itt alapvetően senki sem teljesít rosszul. Sőt, a
diákokkal nagyon könnyen lehet jó
kapcsolatot kialakítani, ami bearanyozza a
napjaimat. Nem beszélve a szakmai
fejlődésről, amelyre itt lehetőségem nyílik.
Teljes lelki nyugalommal szoktam bejönni
dolgozni, mert tudom, hogy jó napom lesz.
Mi a tanári pálya legszebb momentuma?
A legszebb momentuma a tanári életnek, mint
említettem, a diákok. Bearanyozzák az ember
napját és öröm őket tanítani újdonságokra.
Szeretek bemenni órákra, mert mindegyik
osztálynak megvan a maga varázsa.
És mi a legnehezebb?
Szerintem nem a diákokkal való munka a
legnehezebb. Lehet, hogy néha nehéz közös
nevezőre jutni velük, de úgy gondolom, ennek
megoldása a tanár egyik alapfeladata. Inkább az
estékbe nyúló kötelességek megerőltetőek. Ez
sokszor kihat az ember
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magánéletére is. Hiszen a mi munkánk nem
olyan, mint egy irodában dolgozó embernek,
aki, miután hazamegy, hátradőlhet, nekünk
vannak olyan kötelezettségeink, amelyeket
már csak otthon tudunk megcsinálni, például
a dolgozatok kijavítása. Sajnos az emberek ezt
nem igazán látják, így a tanárokról az a kép
alakult ki sokakban, hogy kevesebbet
dolgoznak az átlagnál, ami természetesen
nem igaz.

Mennyit változott a Fazekas, mióta diák
helyett tanárként jár ide?
Mikor tanárnak jelentkeztem a Fazekasba,
sok ismerős arcot láttam, a tanárok nagy
része már régóta tanít itt. Már diákkoromban
is Debrecen egyik legelitebb iskolájának
számított. Igaz, hogy sok minden változott,
hiszen, amikor én jártam ide, mi voltunk az
elsők, akik élvezhettük az internet előnyeit.
Diákként is szerettem itt lenni, többek között
ezért is vonzott a lehetőség, hogy itt
taníthatok.
Milyen tanítási módszert alkalmaz szívesen?
Nagyon szeretek használni IKT eszközöket az
óráimon, hiszen ha bármikor kigondolunk
valamit, akkor egyből utána tudunk nézni az

interneten. Emellett nagyon fontos a humor az
órán, mert egy poén felszabadítja a diákokat és
sokkal könnyedebben haladhatunk tovább az
anyaggal. A legfontosabb mégis szerintem a
rugalmasság a tanár részéről is, mivel mindegyik
osztály más, és nincs két egyforma óra sem. A
tanárnak ezt muszáj gördülékenyen vennie és
aktívan végigvinnie az órát.
Mit szeret csinálni szabadidejében?
Szabadidőmben imádok utazni. Ez nagyon
fontos szerepet játszik az életemben, mert így
tudunk meg a legtöbbet a világunkról. Az
utazás által tényleg megismerhetem más
országok kultúráit és szokásait, ami kitágítja a
világnézetem. Az utazás mellett nagyon
szeretek időt tölteni a családommal és a
barátaimmal. Mindig is nagyon szerettem
foglalkozni a kocsikkal is. De néha igazából egy
kis pihenés esik a legjobban!

Kosina Dávid 11.F
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Könyvajánló
A szerelem kémiája
Krystal Sutherlandnek A szerelem kémiája című könyve
nem nevezhető átlagos szerelmes könyvnek.
Ahogy mondani szokták, ne ítéljünk a cím alapján,
mert valljuk be, nem lenne fair ezzel a könyvvel szemben.
A fülszöveg első olvasásra nem rejt sok újdonságot,
viszont amint megpillantjuk azt a
bizonyos "Dream válogatás" címkét a borítón,
egyértelművé válik, hogy ez a könyv
jóval többről szól, mint egy átlagos szerelem.
És így is van.

7books.hu

Ez a könyv végtelenül vicces. És nem úgy, mint ahogy egy pár soros, vicckönyvből felolvasott poén
az, hanem mint egy másfél órás stand-up show, aminek az utolsó félórája már az első órában
történtekre való visszautalásokból áll. A maga kicsavart, itt-ott abszurd, helyzetkomikumokból
álló humora egyedibb, mint ez a hasonlat. (Ezt mindenki eldönti, hogy jót jelent vagy sem.) És
leírhatatlanul szórakoztató. Persze, nem ez az, ami a legjobban megfogott. A szerelem kémiája
olyan szürreális érzést ad, amit ezelőtt soha nem éreztem. A cselekmény és a szereplők
gondolatainak leírása nagyon érdekes, megfoghatatlan. Azért is nehéz ezt az ajánlót megírni, mert
valójában lehetetlen megfogalmazni azokat az érzéseket, amiket ez a könyv kelt az emberben.
Viszont éppen ezért ajánlanám. Mert nagyon érdekes. Teljesen kiszakít a saját világunkból. Nem
olyan, mint egy átlagos könyv. Teljesen más. És ezért nagyon jó.

És egy kis idézet, csak a kedvcsinálás kedvéért:
" – Inni is fogsz?
Sosem voltam nagy ivó. Igazán csak egyszer rúgtam be életemben, még tizenhat évesen. Murray
rávett, hogy igyak vele tequilát, hogy kipróbáljuk az „egy tequila, két tequila, három tequila,
padló”-elmélet valószerűségét. Aztán az este folyamán rájöttem, hogy abszolút pontatlan az
„egy tequila, két tequila, három tequila, padló”.
Helyesen úgy hangzik, hogy egy tequila, két tequila, három tequila, a saját ruhádba hánysz, bőgsz,
miközben apád berak a zuhany alá, megint hánysz, bőgsz, megkéred anyádat, hogy süssön
„lazacos rántottát”, bármi legyen is az, anyád az ágyba parancsol, eldöntöd, hogy megpróbálsz
elszökni a szüleid elnyomó rendszeréből, szökés közben megint hánysz, apád visszaparancsol az
ágyba, padló."
Drahos Alinka 11.C
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Filmajánló
Élősködők
Az Élősködők Bong Joon-ho, dél-koreai rendező legújabb
filmje. Számos díj, mint a 2019-es Palme d'Or, a 2020-as
Golden Globe a legjobb külföldi filmért, és számos Oscar
díj-jelölés mellett nagy elismerésnek is örvendhetett a
kritikusok és a rajongók körében. Ha Bong Joon-ho
klasszikusait vesszük figyelembe, például a The Host, a
Mother vagy a politikai hangvételű Snowpiercer, akkor
valóban csak egy ilyen hangvételű filmet várhatunk el
tőle, mint az Élősködők, amivel 2019-ben valóban
bemutatta merészségét filmrendezőként.
mozipremierek.hu

Én egyszer láttam a filmet, Drága Szőnyi Dávid úr tárlatvezetésével. A vetítés elején még
beszélgettünk olykor egymással a moziban, nevetgéltünk a cselekményen. A végére viszont már
szótlanul, pislogás nélkül meredtünk a vászonra, levegőt se mertünk venni. Nem túlzás
kinyilvánítanom, hogy mind a cselekmény, mind a hangulat, amivel a rendező sajátos módon
kifejezte a mondanivalóját, az egyik legemlékezetesebb filmélményemmé tette ezt a filmet.
Véleményem szerint felér egy klasszikus mestermű cselekményével és technikájával. A
cselekmény egy kérdéssel foglalkozik: Mi a határa az embernek? A mély szegénységben elő család
szemein keresztül bepillantást kaphatunk mi is, mint utazók, szemlélők, hogy mit is jelent a szó
maga - a mai megállás nélküli, sebesen változó világban: élősködők.

Én kétszer láttam az Élősködőket. "Első nézésre" életem egyik filmélménye volt, de most inkább a
második megtekintésre szeretnék koncentrálni. Miután letoltam a Mikulást a suliban, este
elmentünk Kosina Dávid úrral, meg valami halászfiúval (szia Bence!) mozizni. Igen, ezt a filmet
néztük (Wow, évtized fordulata, kérem a legjobb eredeti forgatókönyv Oscar-díjam). Beülünk és
elkezdődik a film. A két úr Élősködők-szűz volt, és nem is volt nagyobb élmény, mint a reakcióikra
pillantást vetni a legnagyobb jeleneteknél. De nekem is nem egyszer futkosott a hátamon a hideg,
hiába másodjára néztem. Mert ez a film akárhányszor is nézed meg, egy élmény. Meg az after, amit
csináltunk magunknak utána, de az egy másik történet...

Az Élősködők ennek az időszaknak a legfontosabb filmje. Végtelen' egyedi, és megmutatja, hogy
nem kell temérdek pénz, kockahas vagy 5 tonna CGI ahhoz, hogy olyan film készüljön, amiről még
évekkel később is beszélnek. 2019 megmutatta, hogy nem a blockbusterek meg a B kategóriás
romantikák kellenek az embereknek. A jó filmek forradalma volt 2019, és ha Joker volt ennek a
forradalomnak a Petőfije, az Élősködők a Jókaija (itt most elsüthetnék egy Jókai-Joker poént, de
nem akarok). Talán megéljük, hogy újra ilyen filmek lesznek a legfontosabbak?!
Kosina Dávid 11.F, Szőnyi Dávid 10.B
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Controller
Az Apple elfelejtett eszközei
Az Apple a mai technológiai piac elismert vezetője. Nem sok olyan ember van, aki ne ismerné a
híres cég termékeit. Habár ma már nem sokan emlékeznek rá, nekik is voltak hullámvölgyeik,
melyek nagy bukásokkal zárultak. Ezeket fogjuk most áttekinteni.
1) Round mouse
Az Apple mindig is próbált kiszakadni a szögletes formák unalmasságából. Legtöbb esetben ez
nagyon jópofa és frappáns termékek forrása volt, de ebben az esetben nem született jó eredmény.
A terméket 1998 nyarán kezdték el forgalmazni, de csupán két évet ért meg. Az egér a legtöbb
ember számára túl kicsi és kényelmetlen volt. Ezek ellenére máig van néhány ember, aki erre az
egérre esküszik.
2) Machintos portable
Mint ahogy a neve is sugallja, ez volt az Apple első hordozható eszköze. Míg technikailag tényleg
hordozható volt, valójában nem lehetett annak mondani. Tömege 7,2 kg volt, és egy hatalmas,
38,8x37,6cm-es alapterülettel rendelkezett. Mindezek ellenére elég erős gépnek számított, főleg a
hordozható számítógépek körében.
3) Pippin
A kilencvenes évek közepén az Apple be szeretett volna szállni
a videojáték konzolok világába. Az ekkor már szárnyaló Sony
és Nintendo konzolaival versenyképes eszközt akart kidobni a
piacra: a Pin Pin-t. Egyszerre töltötte be egy komputer és egy
szórakoztató eszköz szerepét. Sajnos a gép nagyon drága volt,
és elmaradt vetélytársai mögött. Ezután az Apple a
technológia más területeire koncentrált.
technobuffalo.con
4) Emate
Az Emate egy tanítási célokkal létrehozott digitális eszköz. Az egyetlen Newton operációs
rendszert futtató gép volt, mely rendelkezett billentyűzettel. Ezen kívül az érintőképernyőjét egy
praktikus stylus segítségével lehetett irányítani. A termék 1997-ben jelent meg, de csupán egy évig
forgalmazták. Okai a nevetséges 800 dolláros ár, és mivel csak az iskolákban lehetett használni, a
vásárlói kör igen kicsi volt.
5) Macintosh TV
Ez a hihetetlen eszköz jóval megelőzte a korát. Leginkább a mai okos TV-khez lehet hasonlítani,
mivel egyszerre működött televízióként és asztali számítógépként. Másodpercek alatt volt képes a
számítógép funkciójáról kábeltévére váltani. Sajnos a 2000 dolláros ár nem nyerte el az emberek
tetszését, így alig egy évig forgalmazták.
Az eszközök szembetűnő hibái első pillantásra talán csak zsákutcáknak tűnnek, de a hibák mind
egy-egy jó irányba terelték a céget, és segítséget nyújtottak a jövő eszközeinek megalkotásában.
Ez az Apple fő irányelve: egy tökéletlen koncepciót tovább- és továbbfejlesztenek, míg az nem
válik teljesen kifogásolhatatlanná.
Chen-Buzas Csongor 8.A
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Kérem a következőt
Egy római diák napja
A jóslat
„Kedves Diáktársaink!
Fordításunk várva várt második részét végre kiadhatjuk. Igen, jól hallottátok. Folytatódik
kedvenc cikketek. Sőt, ez nem is cikk, hanem maga a történelem. Élvezzétek fáradságos, hetedik
óra utáni fordításunk gyümölcsét! Emiatti fáradtságunkért elnézést kérünk 3 lelkes
rajongónktól, mivel az előző számban fordítási hiba került nyomtatásba.”
Az Ismeretlenbe tekintett Janus, s a jövő himnuszát szavalta:
Két szememmel amit látok,
Pusztulást hoz majd az rátok.
Kultuszotok dicse lopott
Idő során rég megkopott.
Tőletek a nép elfordul
Új istent imádva
Mind a keresztre vallanak,
Tetteink mind hiába.
Van még kiút, ragyogjatok!
Reményekért kapkodjatok!
Eljő majd egy kiválasztott
S dicsünket hirdeti legott!
Ellenfele lészen majd
Egy Istennek prófétája,
Csatájuk helye vagyon
Róma magasságos tája.
Faesacos lesz, hol a párbaj
miatt két diákra jőn baj.
Egyikőjük se lesz nyerő
Elsöpri őket egy erő
Egy ember istenként eljő.

https://fantasy-castel.webnode.hu/

Midőn a jövendölet véget ére, az istenek körére némaság eresztette ködének leplét. Elsőként Mars
rezdítette fel a csend fátylát:
- Mi hát e néma várakozás? Tűz s por legyen minden emberfia, ki hitét elveszítette!
- Csitulj, csitulj fortyogó kebleddel, ó ádáz Mars! Nem hallád a jóslatot? Tudom bár, hogy
tekervényes szavakkal szólt hozzánk Janus, ki mindig a jövő képeiből merít ihletet. De szavai közt
remény rejlik: s eme reménynek vékony fonalába kapaszkodva tekintsünk le esélyünkre! – szóla
Minerva.
- Epedve várja időm, ki lészen ez általad megmentőnknek hirdetett porhüvely – válaszolta
megvetőn Mars.
Kustár Gábor, Kosina Dávid 11.F
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