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Vedd észre!
Kedves

diákok!

Hetente

35-40

órát

vagytok

együtt

az

iskolában,

az

osztályközösségben, osztálytársaitokkal. Ezáltal egymás életének részei vagytok. Az iskolai
hétköznapok minden nap kihívás elé állítanak benneteket: tanulni, teljesíteni, beilleszkedni, kapcsolódni, barátokra szert tenni, időt beosztani, fejlődni, élményeket és érzelmeket
feldolgozni, lépést tartani, dönteni. Olykor örömteli így az élet, olykor nem könnyű helytállni. És közben?

Figyelünk-e eléggé egymásra? Bízunk-e eléggé egymásban? Észrevesszük-e, ha valaki
bajban van? Ha valaki megtört, magába zuhant, egyedül érzi magát? Ha valaki nem bírja a
megterhelést, a sok bántást? Megérint-e diáktársunk nehéz élethelyzete? Meghalljuk-e a szavát? Van-e bennünk empátia, együttérzés, türelem, nyitottság társaink iránt? Akarunk-e segíteni rajta, tenni érte? Kérünk-e segítséget?
Merem remélni, hogy IGEN. Hogy mindannyiunkban ott van az emberség. Benned is
ott van az embertársad, diáktársad iránti tisztelet. Ne légy közömbös, vedd észre, ha bajban

van! Sokféle módja van a segítésnek. Szólítsd meg tapintattal, együttérzően, ha úgy látod,
nincs jól... Felajánlhatod, hogy beszélhet róla, itt vagy neki, meghallgatod... Sokszor egy apró gesztus, nyílt tekintet, egy jó szó, egy mosoly, egy egyszerű érdeklődő mondat(„Milyen
napod van ma?”, „Fáradtnak tűnsz...”, „ Miben segíthetek?” ), egy kézfogás, egy ölelés, a rá
szánt idő az, ami által támaszt tudunk nyújtani diáktársunknak. De bevonhatunk osztálytársakat is, próbálhatunk együtt segíteni, és feltétlenül jelezzük az osztályfőnöknek, egy tanárnak, esetleg diáktársunk szüleinek, az iskolapszichológusnak, hogy diáktársunk nehézségekkel szembesül. Vegyük észre, tegyünk érte! Legyünk megtartó közösség!
Ingyenesen igénybe vehető segítő szolgáltatások:
·

Iskolai pszichológiai tanácsadás, segítő beszélgetés – egyéni vagy csoportos. Helyszín:
a Mikó főépülete, földszint, Pszichopedagógiai Tanácsadói Kabinet. Előzetes időpontegyeztetés messengeren is lehetséges. Forduljatok hozzám bizalommal!

·

Erdélyi Telefonos Lelkisegély Szolgálat (www.hallgatlak.ro).Elérhető minden munkanap 19 és 23 óra között a 0754 800 808 telefonszámon. Nagy segítség lehet

krízishelyzetben.
Email cím: hallgatlak.lelkisegely@gmail.com
Paltán Enikő, iskolapszichológus
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Nian Gao,
avagy mit egyél egy sikeres kínai újévhez?

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 10 PERC

A nian gao talán a legnépszerűbb és legkedveltebb desszert
SÜTÉS IDŐ: 1 ÓRA
a kínai újévhez kapcsolódóan.
A legenda szerint a családok felajánlják a süteményt a
TELJES IDŐ: 1 ÓRA 10 PERC
kínai konyha istenének,
abban a reményben, hogy jókat mond róluk , amikor
visszamegy a mennybe.
ADAGOK: 2 DB 5 X 3
A "gao" szóból származó "magas" vagy "magas" jeHÜVELYKES
lentésű torta
KEREK SÜTEMÉNY
a jólétet és a sikert szimbolizálja.
Egyes szülők a kisgyermekeket is arra bátorították, hogy egyenek a tortából,
mondván, hogy ettől magasra nőnek.
A kínai horoszkóp megjelenése után (amely megtekinthető a @kavarkadujsag Instagram
oldalán), rájöttem hogy ennek elolvasása után, több ember kap kedvet egy valódi újévi
kínai desszert elkészítéséhez. Így, miután elkészítettem és kísérleteztem a recepttel, állíthatom hogy sikeresen elkészültek a nappal díszített apró sütemények,
amelyeket ráadásul mindenkinek ajánlok.
A nian gao elkészítéséhez mindössze 3

olvad! Vegyük le a tűzről, és hagyjuk telje-

összetevőre van szükség. Elég időigényes

sen kihűlni!

az elkészítése, ha a hagyományos módon,

Fokozatosan öntsük a cukorkeveréket és az

párolással készítjük. Ehhez a nian gao elké- olajat a liszthez, és keverjük simára! Ha
szítéséhez csak körülbelül 45 perc magascsomók maradnak, egyszerűen szűrje le egy
nyomású főzésre van szükségem és egy

gyorsfőzőre, mivel gőzre van szükségünk.

szitán, majd öntse az előkészített, banánlevelekkel kibélelt tepsibe! Adjuk hozzá a na-

A NIAN GAO KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

rancshéjat, ha tervezzük használni, és ke-

KEREK SERPENYŐ MÉRETE

verjük össze! Enyhén olajozza ki a serpenyő

Azért ajánlom az alumínium alapú serpe-

oldalát és alját, hogy később könnyebben

nyőt, mert gyorsabban megsül. A 6 négyzet- oldódjon.
méteres vagy nagyobb méretű gyorsfőzőhöz
vagy párolóedényhez egy alumíniumból készült kerek tortaformát ajánlok.
Tegye a cukrot és a vizet egy lábasba, és
forralja gyengén, vagy amíg a cukor el nem

Az instant pot módszer:

Lehűtés és tárolás:

Öntsön 1 csésze vizet a belső edénybe! Állítsa Hagyjuk teljesen kihűlni, majd csomagoljuk
be a lábost! Tegye a nian gao-t az alátét tete- be alufóliával! Hagyja szobahőmérsékleten
jére. Fedjük le alufóliával. Zárja le a fedelet!

legalább 24 órán át állni, mielőtt kibontaná

Nyomáscsökkentő szeleppel zárja le, és

vagy megpróbálná felvágni. Kicsit szilárdabb

nyomja meg a nyomástartó edényt, magas

lesz. Szobahőmérsékleten akár 1 hétig is el-

nyomásra! Javaslom, hogy használjon alumí- tarthatók, ha nem párás a levegő. Hűtőben
nium vagy rozsdamentes acél serpenyőt, mi- akár 6 hónapig is eltartható.
vel ezek jobban vezetik a hőt. Nem ajánlom
vastag üvegedény használatát. Állítsa be az
időzítőt 60 percre, majd várjon 5 percet a
nyomás leeresztésére!
A sütemény még nagyon puhának fog tűnni.
Ha egy pálcikával megböki a torta közepét,
semmi sem ragadhat rá a pálcikára, ha igen,
akkor a torta még nem sült át.

“A movie!
That’s your problem. You don’t want to be in love,
you want to be in love in a movie.”
Becky, a “Sleepless in Seattle”-ben.

Új-Kavarkád-gyerkőc létemre, mielőtt belecsapnánk a lecsóba, hadd mutatkozzam be:
gimnazista kisdiák (MÉG!!) volnék. Viccet
félretéve, Hanga vagyok. :)

Közeledve a Valentin-naphoz (btw Bálintnapnak is nevezik, hogy kérjem ki magamnak), bőséges választási lehetőségünk van
egy

tökéletes

film

megnézésére,

természetesen ilyenkor mindenki a The
A hirtelen ok, hogy szerepelhetek a Kavarkádban, az (aki igazán ismer, tudja )a
filmrajongásomnak köszönhető.
Hálám adva olvasóinknak, megfűszerezve a
lecsót, mondanám mondandóm!

Notebookra

gondol,

megérthető,

hisz,

valljuk be, legjobb romantikus film a
világon.

Így szerencsésen több film állnak rendelkezésünkre, amiből néhányat személye-

1.

The Notebook (2004) (nem hinnéd, hogy
kihagyom?)

sen is ajánlok, köztük a Just Go With It,
magyarul Kellékfeleséget. Ez a film a mai
nyelven “rom-comnak” bizonyul, ami
hatalmas kedvence a mai fiataloknak.
Főszerepben

Jennifer

Aniston

Adam

Sandlerrel, akik “chaotic duónak” is
mondhatóak a nyári szezon közepette,

2. Romeo + Juliet (1996) (kámán, ki nem nézné újraújra a szívdöglesztő, fiatal Leonardo DiCapriót?)
3. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) (Kate
Winslet váltakozó hajszíne mindent elárul)
4. 10 Things I Hate About You (1999) (…. Nézd újra,
kérlek!)

mikor a plasztikai orvos, Danny (Adam
karaktere) megkéri asszisztensét, Katherine-t

(azaz

Jennifert),

gyermekével

egy

hogy

a

két

ellenállhatatlan

nő

kezéért úgy tegyenek, mintha a régi családtagjai lettek volna Danny-nek. Össze-

bonyolodtál, nemde? Nyugi, én is.

5. Valentin-nap (2010) (csak mert *chefs kiss* a casting)
6. White Chicks (2004) (na, ezt nevezem filmnek,
aminek 25%-a *pew pew pew)
7. How To Lose A Guy in 10 Days (2003) (a nosztalgia
miatt)

Ha azt szeretnéd, hogy beleképzelhesd
magad a történetbe, hogy a 90-es évek-

8. BrideWars (2009) (Anne Hathaway és Kate Hudson
mennyasszonyi ruhákban..százszázalékos 10/10)

ben érezhesd magad (ne felejts el vinni
magad mellé papírzsepit!) , a Before Sunrise-trilógia

megadja

neked

a

le-

9. The Tourist (2010) (igaz, nem teljesen romantikus,
de Angelina Jolie?? És Johnny Depp??)

hetőséget. Két galambunk, Ethan Hawke

10. The Curious Case of Benjamin Button (2008) (nem

és Julie Delpy főszereplésével bemutat-

legutolsó sorban, Brad Pitt Cate Blanchett-tel a

ják,

fordított életpálya ellenére is megmutatják nekünk,

milyen

is

valójában

az

igazi

szerelem. Igaz, egy tiszta hullámvasút az

így is megoldható)

egész film, de nem is forgattak volna le,
ha nem lenne üzenete.

Mély megtiszteltetés, hogy írhattam

Megtörténhet, hogy már ismerősek az
ajánlottak, így rittyentek ide egy Top 10

“beszt off”-ot, nehogy azt higgyék, hogy
csak

ezen

a

két

hüppögtem-ugráltam.

filmen

iskolánk újságába, külön köszönet
Krecht Reginának a lehetőségért!

Hja, és boldog Bálint-napot!! :)

nevettemBálint Hanga

Könyvekkel a bántalmazás ellen
2022 tavaszán Wéber Anikó író és újságíró fog ellátogatni iskolánkba, még ha csak
virtuálisan is. A Szülők Akadémiája szervezte Legyőzhető az iskolai bántalmazás és a szorongás? -előadássorozat keretein belül fog beszélni az iskolai bántalmazásról, fiatalkori agresszióról. Az említett téma jó néhány alkotásában jelenik meg, így Az osztály vesztese vagy
az illusztrált Ragacs, a hős kismacska gyerekkönyvében. Mint kiderült, az elismert írónő
nem csak kitűnő műveket dob piacra, de az iskolai bántalmazás elleni küzdelem élharcosa.

Személy szerint nagyon örvendek,
hogy van, aki komolyan veszi az iskolai bántalmazás témáját, illetve alkotásaiban fel is
dolgozza. És annak szintén nagyon örvendek,
hogy pont egy ilyen személy látogat el hozzánk, egy olyan iskolába, ahol még mindig
nehéz beszélni az „ilyen kényes témákról”.
Életed során találkoztál ehhez hasonló helyzetekkel/helyekkel?

tok is tehetetlenek voltak, és nem tudták, hogyan akadályozzák meg az agressziót. Amikor olvasótalálkozót tartok, mindig megkérdezem a diákokat, hogy mit gondolnak: megakadályozható-e az iskolai bántalmazás? A
legtöbbször azt válaszolják, hogy NEM, mert
mindig lesz valaki, aki másokat szekál, megfélemlít. Én azonban úgy gondolom, hogy
IGEN, meg lehetne szüntetni a bántalmazást,
Igen, a pályám elején tanárként dol- ha a diákok összefognának, és nem az lenne
a nevetséges és „ciki”, ha áldozattá válunk,
goztam egy általános iskolában, és rengeteg
bántalmazást láttam. A diákokat nagyon sok hanem az, ha bántunk valakit.
stressz, nehézség érte, különösen egy dolgoGondolom azért nem csak a tinik
zatokkal, felelésekkel teli napon, és többen is „balhéznak” néha-néha, a fiatalabbaknál is
úgy vezették le a feszültségüket, hogy a előfordulhat bántalmazás, különböző oldagyengébbeket, fiatalabbakat megütötték, lakról. Mennyiben más a tizenéveseknek szópiszkálták, vagy az osztálytársaikat gúnyol- ló tartalom készítése a gyerekeknek célzották. Jelenleg már nem tanítok, de még most tól?
is sok pedagógus, szülő és diák keres meg
Igen, sajnos már az óvodában és az alengem, hogy elmesélje, milyen bántalmazást só tagozatban is sok a bántalmazás, ilyen
hallott vagy élt át. Előfordul, hogy valakit esetekkel is gyakran felkeresnek engem szükirekeszt az egész osztály, vagy a régi bará- lők. Valóban írtam már erről a témáról alsótai bosszúból egy füzetet adnak körbe, amibe soknak is. Amikor elsős, másodikos, harmamindenki csúfolódó, undok megjegyzéseket dikos gyerekeknek készül egy könyvem, tuír a kiszemelt lányról vagy fiúról.
datosan figyelek arra, hogy a nyelv, megfoEgyébként milyen Magyarországon, galmazás nekik is könnyen érthető, önállóan
hajlandóak szembe nézni a problémákkal?
is olvasható legyen. A történet is mesésebb,
Ez iskolánként és osztályonként válto- kalandosabb, rövidebb. A tizenéveseknek
zó. Sok közösségben igyekeznek szembenézni már úgy írok, mint a felnőtt olvasóknak, csak
a problémákkal, és elkerülni, megakadályoz- arra figyelek, hogy olyan problémákat, helyni a bántalmazást, de több olyan társasággal zeteket építsek a regényekbe, ami őket éris találkoztam, ahol a tanárok és az áldoza- dekli.

Bedobtad már magad az internacioná- a tettesek csak látszólag erősek és magabizlis piacon? Az amerikaiak élnek-halnak az tosak. Gyakran ők is rettegnek vagy rosszul
ilyen témákért.
érzik magukat valamiért, még ha ezt titkolVan egy irodalmi ügynököm a kiadóm- ják is mások elől.
nál, ő foglalkozik azzal, hogy a könyveinket
külföldi kiadóknak ajánlja. Ehhez le kell fordítani angolra a szöveget, és ajánlókat kell
készíteni, amiben elmondjuk, miért érné meg
egy angol, német vagy amerikai kiadónak, ha
megjelentetné a művünket. Természetesen
nagyon örülnék, ha Amerikában és Ázsiában
is megjelenne a könyvem, de valójában ezt
nagyon nehéz elérni egy olyan kis országból,
mint Magyarország, aminek a nyelvét nagyon kevesen beszélik a világon. Sok ezer
könyv jön ki egy évben nálunk (2020-ban
több mint tizennégyezer könyv jelent meg
Magyarországon!), és sok millió könyv születik Európában és Amerikában évente, így nehéz felvenni a versenyt a nagyobb országok
szerzőivel. Egyelőre számunkra az európai
piac nyitottabb. Nekem eddig románul jelent
meg az egyik könyvsorozatom: a Marcikönyvek.
Klisés kérdés következik: mi inspirálta? Mi adta a bátorságot, hogy az iskolai bántalmazást feldolgozd? Volt valami különösebb célod vele?
A személyes tapasztalatok inspiráltak.
Amikor tanítottam, nagyon fájt látni, hogy
milyen sok diákom szenved az iskolában. Róluk és nekik született Az osztály vesztese című könyvem. Az volt a célom, hogy a diákok
a regényemben belebújhassanak egy áldozat
vagy egy bántalmazó bőrébe is, és érezhessék, mit él át az a diák, akit mindenki piszkál, és miért bánt valaki másokat. Valójában

Egy kezdő írónak vagy irodalomban
pályakezdő diáknak milyen tippeket adnál?
Sőt, ha visszautazhatnál az időben, önmagadnak mit tanácsolnál karrierválasztás
előtt?
Magamnak azt tanácsolnám, hogy legyek kitartó, és mindig bízzak abban, hogy
lehet belőlem író. Már gyerekként is az volt
az álmom, hogy könyveket írhassak, de a
szüleim féltettek ettől a pályától. Nagyon kiszámíthatatlan, és keveseknek sikerül megélni belőle. Pár évig én is azt hittem, hogy jobb
lesz, ha csak a tanításra koncentrálok. Csakhogy az írás nagyon hiányzott. Így visszakanyarodtam az első álmomhoz, és újságíró lettem, majd jelentkeztem egy történetemmel
egy irodalmi pályázatra, amin díjazott lettem. Ezzel a történetemmel kerestem meg a
kiadót, és ebből született Az osztály vesztese.
A kezdő íróknak is azt tanácsolom, hogy ne
adják fel! Írjanak sokat, és jelentkezzenek a
műveikkel minél több pályázatra, ahol felfedezhetik a tehetségüket. Azt látom, hogy nagyon sok fiatal és felnőtt is szeret írni és szeretne író lenni. Nekik készítettem az Online
Íróiskola videóimat. Sok kérdést szoktak feltenni nekem a pályáról és az írás folyamatáról, ezekre válaszolok a Wéber Anikó - Egy
író hétköznapjai című YouTube-csatornán,
ahol éppen a pályakezdő íróknak adok tanácsokat arról: kinek mutassuk meg a kéziratunkat, honnan merítsünk ihletet, hogyan
lesz az ötletünkből regény.

És egy zárókérdés: gondolkoztál már
esetleg rajzfilmben? Az illusztrált gyerekkönyvek után már csak a grafikus novella
vagy rajzfilm következik. (Hollywoodi körülmények közt még film is lehet!)
Többen is felkerestek már, hogy szeretnének filmet készíteni egy-egy regényemből. Az El fogsz tűnni című regényem nagyon
tetszett Deák Kristóf Oscar-díjas rendezőnek,
és Az osztály vesztesére, valamint a legújabb
regényemre is volt jelentkező. Sajnos azonban egy film elkészítése rengeteg pénzbe kerül. Ehhez az alkotóknak: filmrendezőknek,
forgatókönyvíróknak és producereiknek pályázniuk kell pénzösszegre, és eddig még
nem nyertük meg a megfilmesítésre a támogatást. Remélem azonban, hogy a film nem
csak álom marad, és előbb-utóbb a tévébe
vagy a moziba kerül egy történetem. Jelenleg
épp az Örökszerda című regényemmel pályázott pénztámogatásra egy forgatókönyvíró.
Drukkoljatok, hogy sikerrel járjon! :)

Nagyon szépen köszönöm a felemelő levelezést! Ha szeretnétek Az osztály
vesztesét elolvasni, keressétek könyvtárunkban! A tavaszi találkozóval kapcsolatban az újság is fog közölni információt, kövessétek az Instagrammunkat
(@kavarkadujsag) és a Facebookunkat
(szintén)!
Krecht Hanna Regina

„A költő nem tesz mást,
csak tűzliliomot ültet a lét szívébe,
és a jóság küldötte ő.”
Iskolánkba is ellátogatott az Irodalmi Karaván, Juhász Anna magyar irodalmár, kulturális menedzser és Bartis Attila József,
Attila-díjas magyar író, fotográfus személyeiben. Bátran ki merem jelenteni a részt
vevő diákok és tanárok nevében egyaránt,
hogy csupán egy óra elég volt ahhoz, hogy
elkezdjünk gondolkozni az olvasás fontosságán. Ugyanakkor hatalmas megtiszteltetés volt hallgatni Juhász Ferenc –egyik legnagyobb költőnk– lányát beszélni az olvasásról és az írásról is.

Új információként szolgált, hogy Pilinszky
János éjjelenként olvasott, hiszen ő akkor
találta meg a csendet és a nyugalmat. Az
idő elveszik olvasás közben, egyfajta létezésen kívüli állapotba kerülünk.
Többek közt az írói barátságok fontosságáról is szó volt, látható és láthatatlan szálakról egyaránt. A 100 éve született Nemes
Nagy Ágnest Babits Mihály inspirálta sok
művében. A barátsága Pilinszkyvel sok
verset szült. Juhász Anna szavait idézve ez
egy „körforgás, amiben a költőink, íróink
léteznek”. Egymás nélkül nem lennének
képesek ilyen verseket, műveket írni. Karinthy Frigyes a New York kávéház, az akkori századfordulói kávézó előtt ismerkedik meg a legjobb barátjával, Kosztolányival, ezek után a barátságuk meghatározóvá válik. Kosztolányi unokatestvére, Csáth
Géza, alkotói zsenialitása ugyanolyan, csak
sorsukban különböznek.

A bevezetőmondat egy idézet volt, mely
megadta az előadás hangulatát ”A költő
nem tesz mást: csak tűzliliomot ültet a lét
szívébe. Elmondja a világot, és meg akarja
változtatni a világot. A jóság küldötte ő. Az
élet énekese, és társa a halálnak. Énekel,
amíg száját be nem tömi a föld. És mindenkinél jobban vágyódik a szabadságra és a
szeretetre”. Ez tulajdonképpen azt sugallja, hogy az író a legszabadabb lélek, és ke- Az irodalom az, hogy hogyan nézünk egyresi az életigazságot, melyet a csendben és másra, hogyan kommunikálunk egymással,
az írásban talál meg, ebből kell nekünk is milyen értékeket képviselünk.
erőt merítenünk a rohanó mindennapjainkhoz. A csend egy elhagyhatatlan kellék,
ha szeretnénk írni.

A Karaván célja feltüzelni az érdeklődést az irodalom iránt. Ahogyan Juhász Anna fogalmazott, a könyvek által közösségben tudunk élni, ezért is olyan fontos a program barangolása.
Az irodalom egy világ, mely bennünk él, egy segítő, biztonságos közeg. És ha megtaláljuk
ezt, egy teljesebb életet tudunk élni-fogalmazta meg az irodalmár a rövid interjúban.
Akárhogy is tekintünk az irodalomra és annak alkotóira, a program mottója, valamint Juhász Anna személyes üzenete a diákok számára teljesen jogos: „A költő nem tesz mást, csak
tűzliliomot ültet a lét szívébe, és a jóság küldötte ő.” (Juhász Ferenc)
Hadd éljünk ezzel a mondással, akárhányszor nyűgnek érezzük a következő magyar felmérőre való felkészülést!
Bedő Éva Gabriella

Betekintő egy váratlan matúridőszakba
2021 decemberében, (igen, csupán egy
bő hónappal az esemény előtt ) érkezett egy
értesítés minden szervező mobiljára, amely
elindított egy reménnyel, majd csalódással
teli, gyűlésdús, félreértéseket, majd egyetértéseket sem hiányoló folyamatot. Ebben az
értesítésben egy szimpla utasítás állt. Összehozandó a teljes maturandus, beleértve az
úgynevezett matúrhét, matúrgála- és bankett, január 26. és 29. között.
Csapatunk nem is olyan rég esett túl
egy kudarcba fulladt matúrtáborszervezésen, amely során versenyt futottunk
a koronavírussal, utolsó percig kifullasztva
minden forrásunkat. Bár tudtuk, hogy a garantáltról álmodni sem tudunk, ugyanakkora, sőt, nagyobb erőfeszítést szándékoztunk
beletenni a szervezésbe.

adatokat kellett kitalálnunk, melyeket időnként kobaktörést igénylő próbák követtek,
elvégre az iskolai tudás legtetejére való
érést ünneplik az események. Egy olyan élményt szerettünk volna adni nekik, amely
egyszerre fogja éreztetni velük az örömöt,
hogy az életük ezen szakaszát lassan de biztosan sikeresen letudták, és a szomorúságot,
hogy hátrahagyják az eddig megszokott, kényelmes körülményeket, azokkal az emberekkel körülvéve, akikkel felnőttek.
Az eseménysor a mostanra tradícióvá
vált matúrhéttel kezdődött, amely január 26
–29. között zajlott az iskola konferenciatermében. Csapatunk nagy része kreativitásával
segítette elő a programok megvalósulását,
mások technikai részeken dolgoztak, és olyanok is voltak, akik mindeközben a hétvégi
események szervezésére összpontosítottak.

A hét első napján, szerdán, a 12.
osztáyosok feladata az volt, hogy minél több
karaktert hozzanak életre gyerekkori kedvenc csatornáinkról, a Minimaxról, Cartoon
Networkről és a Disney Channelről. Már reggel megmozgattuk őket egy közös tánccal,
amelyet egy akadálypálya követett. Az ezeket követő szünetben 3 szerenád íródott meg
a 3 osztály által, melyeket másnap 3 különböző tanárnak kellett előadják. A szerenád
Ahogy nekiálltunk feladatainknak,
írás alatt zenéket tettünk fel, melyeknek a
szembesültünk azzal, hogy egy olyan folya- címét és szerzőjét visszakérdeztük a feladat
mat megvalósítása lett ránk bízva, amelyet
végén, anélkül, hogy előre értesítettük volna
eddig csak a felnőtteket láttunk intézni. A
őket erről a mellékfeladatról. A nap vége fele
szervezés során rengeteg fontos irat, komoly érve még két aktív kihívás várta őket, egyiktelefonhívás, majd személyes egyeztetés,
ben ezek közül minél több lufit kellett kilyukockázatok, és azoknak elkerülése fölötti fe- kasztaniuk (ezeket a diákok hátára kötötlelőség zúdult ránk. Mindez, miközben sze- tük), a másik pedig 2-3 Just Dance-tánc.
münk előtt tartottuk az egész lényegét, a
végzős diákjaink szórakozását. Kreatív fel-

A rendhagyó hét második napja úgy
kezdődött, ahogy az előző végződött, egy Just
Dance feladattal, melyben a legügyesebben
részt vevő osztály nyert pontokat. Ezután sor
került a szerenádok bemutatására, majd az
ezt követő két szünet során „1 perc és
nyersz” feladatokban versenyezhettek értékes pontokért a diákok. A nap fénypontja
előtt részt vehettek egy szokatlan Twister
Partyban, amely után elérkezett a nap azon
pontja, amely több készülődést igényelt,
mint az addigiak közül bármelyik. Mindhárom osztályt korábban megbíztuk különböző
tematikájú előadások elkészítésével. Az A
osztály egy babaszülést, a B osztály egy pszichiátriai intézeti jelenetet, a C osztály pedig
egy autóbalesetet kellett előadjon. A napi jelmezek ezekkel kapcsolatosak kellett legyenek.
A hét utolsó napján a már megszokott
tánc indította a programokat. Ezt követően,
megkapták a talán eddig legtöbb helyváltoztatást igénylő és ugyanakkor legaktívabb feladatot, mely során 20 feladatot állítottunk
össze nekik, amelyeknek végrehajtására 2
szünetük volt. Néhány feladat annyira egyszerű, hogy csak egy fotó volt szükséges a
végrehajtáshoz, mások miatt pedig a diákoknak el kellett hagyniuk az iskola területét,
vagy ki kellett találjanak egy módot miccssütésre iskolán belül. Ezután egy agytekervényeket igénylő aktivitást szerettünk volna
adni nekik. Így miután eldőlt, hogy melyik
osztály tud a lehető legtöbb ruhadarabot feladni egy emberre egyszerre, magyar “trash”
zenéket kellett olyan komolysággal elemezzenek, mintha irodalomórán felelnének. A
nap végén egy olyan feladatra került sor,
amelyben minden osztály matúrpárjelöltjei
voltak a középpontban. Szervezőcsapatunk

tagjai, Tischler Blanka és Baló Bulcsú, 11.
osztályokról szóló kérdésekre kellett válaszoljanak az osztályok tudás alapján, akár
tippelve, de nem akárhogy. Ahhoz, hogy egy
válasz pontot érjen, válaszolás előtt egy-egy
tojást kellett a jelöltek fején összetörjenek
osztálytársaik.
A hét végére érve összesítettük a hét
alatt szerzett pontokat, és ki tudtuk később
hirdetni, hogy a 12.C volt a feladatokban legjobban teljesítő osztály az elmúlt 3 nap alatt,
míg az 12.A osztályé volt a legjobb előadás,
akik egy babaszülés humoros bemutatásával
érdemelték ki az elismerést.
Az eredményhirdetés 29-én, a matúrgála során zajlott, amelybe 11. és 12. osztályos diák is ugyannanyi időt és fáradozást
kellett belefektessen. Számunkra a szervezés
természetesen nem volt zökkenőmentes, viszont az eredményre elismerően néztünk rá.

A gálán sor került az osztályok előadásainak bemutatására, amelyeknek a témája “Ilyen
sem történt még a...” . Ezen a témakörön belül pedig az osztályok profiljához illő hely volt
megadva. Az A osztálynak űrállomás, a B-nek kórház, a C-seknek pedig parlament volt kiosztva. Mindezek végén, a 12.B osztály bizonyult a gála nyertesének, aki előadásával nemcsak minket, hanem a zsűrit is lenyűgözte, így kiérdemelve az oklevelet. Ezen kívül, szokáshoz híven, számos próba várta a matúrpár-jelölteket, amelyek során intelligenciájukkal, karizmájukkal és humorukkal nyerhették el a matúrkirály és matúrkirálynő címet. Az est végén összesített pontok és vélemények alapján megszületett az eredmény: Papp Gergő és Karácsony Adrienn, 12.C-s diákok nyerték el a címet, vele a kiérdemelt koronákat, amelyeket
az évfolyamunk gólyakirálya és királynője adtak át, Gödri Martis Huba és Stinghe Szófia
Lejla.
Adrienn-nel ( A ) és Gergővel ( G ) szerettem volna egy személyes interjút készíteni,
mely által mélyebb betekekintést nyerhetünk a sikerhez vezető felkészülésbe. Az interjú itt
olvasható:
o

Mik voltak az előzményei, mi motivált titeket arra, hogy matúrkirályés királynőjelöltnek jelentkezzetek?

G: Nem volt különösebb
előzménye. Január 13-át
írunk, az osztály nekifog a
maturandusszal kapcsolatos előkészületeknek.
Uzonban a Fa-szamár
adott otthont a megbeszélésünknek, ahol gyorsan
eldőlt az asztal mellett,
hogy én és Adrienn
leszünk a jelöltek erre a
feladatra, mindketten
rábólintottunk.
A: Az igazat megvallva,
nem voltak komolyabb
előzményei. Éppen a
matúrhét és -gála megmérettetéseire készült az osztály, amikor felmerült a matúrkirály és -királynő jelölt
kérdése ,amilyen gyorsan jött a kérdés, pont olyan gyorsan érkezett a válasz is. Az osztály
választása egyhangúan Gergőre és jómagamra esett. Természetesen elvállaltuk ezt a megtiszteltető feladatott.
o Mennyi időt igényelt a felkészülés, és számotokra mi egy-egy emlékezetes pillanat belőle?
G: Mondhatni nem volt túlságosan megterhelő a felkészüles és nem is volt szükséges
különösebb energiát és időt fektetnünk bele, mivel mindketten szinte tökéletesek vagyunk, és tudtuk, hogy egy kis odafigyeléssel is nagy dolgokat leszünk képesek elérni
mindezt, úgy, hogy nem kell délutánokat rááldoznunk! Ha mégis meg kellene hatá-

rozzak egy pontosabb időintervallumot, körülbelül 2-3órára volt szükségünk, amelyet
többnyire a rap megírása és összeéneklése vett igénybe! Emlékezetes volt az a pillanat, amikor egy próbák utáni beszélgetés következtében megingottunk egy pillanatra
és közöltük az osztállyal, hogy ez nem fog menni nekünk, és más jelöltek kell, hogy
szerepeljenek a gálán. Végül mégis meggyőztek osztálytársaink, így az volt a minimum velük szemben, hogy elhozzuk a király és királynő címet!
A: A felkészülés nem igényelt sok időt és energiát, mert minden pillanatát élveztük. Mindezek mellett, azért komolyan vettük a megmérettetéseket, és elszántan
álltunk a feladatokhoz. Az egyik maradandó pillanat az volt, mikor elértünk egy fordulóponthoz, és elbizonytalanodtunk abban, hogy megfelelőek vagyunk-e erre a feladatra. Azonban az osztály buzdításának és támogatásának köszönhetően meg győződtünk, hogy igenis megfelelőek vagyunk a feladatra, és eldöntöttük, hogy a maximumot fogjuk kihozni magunkból és a helyzetből, ezzel megköszönve az osztályunk
bizalmát és támogatását.
o Milyen élmény volt egymással dolgozni?
G: Különös élményként éltem meg az elmúlt időszakot. Adrienn-nel nem ápoltunk
közelebbi kapcsolatot ezelőtt, viszont ez a számunkra kitűzött feladat lehetőségeket
nyitott arra, hogy jobban megismerjük egymást.

A: Egy maradandó élmény volt a közös munka. A legjobbat hoztuk ki egymásból.
o Mennyi támogatást kaptatok osztályotoktól a folyamatban?
G: Ahogyan már fennebb is említettem, ha ők nincsenek, most nem mi lennénk a
király és királynő!
A: Az osztályunk teljes mértékben támogatott minket, segítettek, amiben csak tudtak.
Nagyon hálásak vagyunk ezért, és a belénk vetett bizalmukért! ("C osztály a sírig ennek élünk...")
o Melyik megmérettető feladat volt a kedvencetek a gála folyamán?
G: A raptől eleinte vonakodtunk, őszintén pedig a gálán picit el is csúsztunk az alap
és a szöveg közreműködésében! Viszont próbáltuk csiszolni az előadás későbbi
részében, reméljük végül élvezhetőre sikerült!
A: Személy szerint mindegyik feladatot élveztem. Nem tudnék csak egy feladatot kiemelni, mivel a szervezők nagyon jól összerakták a feladatsort.
o Mi volt a kedvenc részetek a nyerésben?
G: Természetesen az eredményhirdetés koronázta meg az estét, az volt az a pillanat,
ami a legjobban esett számomra. Külön köszönet Botos Hannának, ahogyan tudatta a
végeredményt.
A: Nyilvánvalóan leírhatatlan öröm töltötte el a szívemet, amikor meghallottam a
nevem, viszont mikor tudatosult bennem, hogy mindennek vége, kicsit elszomorodtam. De legboldogabb vagyok, hogy sikerült köszönetet adnunk az osztály-

nak mindazért a sok bizalomért és támogatásért, amit a hét es a gála alatt nyújtottak
nekünk.
o Hogy éreztétek magatokat a matúrhét alatt, megnehezítette-e a dolgotokat az, hogy a hét feladatain kívül
kettőtöknek volt egy még azoknál is
fontosabb feladatotok?
G: Teljesen elégedettek vagyunk a
matúrhéttel, élveztük minden percét, jól szórakoztunk, a szervezést
csak dicsérni lehet, nem volt megterhelő egyáltalán, sőt! Köszönünk
mindent a szervezőknek, a jegyekkel
pedig vigyázni!! Találkozunk a
táborban!
U.I:Amerika, Gabriella!
A: Szerintem mindenki nevében elmondhatjuk, hogy egy szuper matúrhetet
köszönhetünk a szervezői csapatnak. Minden egyes percét élveztük! Egyáltalán nem
volt megterhelő a számunkra kiszabott feladat, sőt színesebbé tette a matúrhetet és
szebbé. Nagyon kösziii mindent, legjobbak vagytok!!

Az események végére érve egyértelműen nem hagyhatom ki az est fénypontját, amiről az
esemény kapta nevét, a szalagavatót. Sorban az A, B, majd a C osztály tagjai is megkapták a
kiérdemelt szalagokat, melyek a most már megkaparintott érettség jelképéül ékeskedtek a
sok mellkason, melyek talán azon az estén voltak utoljára gyerekmellkasok és nem felnőtteké, akik készen állnak a rengeteget emlegetett “nagybetűs életre”. Az est ezen pontja sok

érzelmet előcsalogatott úgy 12.-es, mint 11.-es diákból, de még ennél idősebbekből, vagy fiatalabbakból is, akik tudták, hogy a gyerekük, testvérük, legjobb barátjuk elért élete egyik
legmeghatározóbb pontjához, amely után senki sem ugyanazon emberként sétál ki, mint
ahogy először be, most már 12 éve. Számunkra is egy igazán valósággal szembesítő élmény
volt, hiszen tudtuk, hogy ahogy lesétálnak végzős diákjaink a színpadról, nem fog senki újra felsétálni addig, amíg mi nem.
Az est talán legizgalmasabb része, a bankett, amelyre mindenki türelmetlenül ké-

szült, minden erőfeszítésünk ellenére a vírus miatt sajnos elmaradt, viszont garantáltan
nem fog bepótolás nélkül maradni!

Összesítve, az én szemszögemből egy felejthetetlen élmény volt, amely bár a 12.es diákokra összpontosított, a mi kis csapatunkat is hihetetlenül összerázta, és adott egy
előízet abból, ami minket is vár, csupán egy év múlva. A szervezés nem volt sem veszekedés-, sem zökkenőmentes, de a miénk volt, és mi büszkék vagyunk rá. Az én kedvenc
részem az egészből az volt, ahogyan amellett, hogy a végzősöknek minden napra megszabtuk az úgynevezett “dresscode”-ot, magunkról sem feledkeztünk meg, és feldobtuk a

hetet azzal, hogy mi is minden nap összeöltöztünk. Szerdán zöldet, csütörtökön foszforeszkálós mellényeket, pénteken pedig pirosat viseltünk. Ezt az összetartást a szervezés
más részeiben sem hagytuk el, akár a gálán vagy a héten, az elkerülhetetlen hátráltatások, bakik sem tántorítottak el minket, és minél hamarabb azon voltunk, hogy megoldjuk észrevétel nélkül, sikeresen. Engem ez az élmény egyfajta türelmetlenséggel hagyott
a jövő évre nézve, hiszen úgy érzem, hogy minden mellett sikerült egy jó példát állítsunk az utánunk következő évfolyamnak. A legjobban viszont azt remélem, hogy sikerült
iskolánk legnagyobbjait olyan élményekkel gazdagítani, amelyre majd akár 5-10 év múlva is örömmel fognak visszanézni.
Pakocs Adrienn Petra
Fotók: Szász Krisztián

Covid vs Emberiség 4.
Mit lehetne kinevezni az elmúlt pár év kiegészítőjének? Mi az, amit szabály szerint minden nap minden percében, akármilyen kényelmetlen, hordanunk kellett? Természetesen a maszkról van szó.

terjedésének megismeréséhez. Csak azután
lett kötelezően használatos a maszk műtétek
közben, ezzel megakadályozva a nyálcseppekben fetrengő gonosz bacik és egyéb mikroorganizmusok terjedését.

Ugyan 2019 előtt az európaiak számára a
maszk az álarcosbálokat vagy az identitás
elrejtését juttatta eszébe, mára jelentősége
megváltozott. Használunk kéket, rózsaszínt,
feketét, Louis Voutont vagy egyszerű lepedőből készültet, de vajon egyenértékűek mind?

De ezeket a maszkokat ne úgy képzeljük el,
mint a mai arcvédők. Egyszerű, függönyhöz
hasonló anyagokról beszélünk, melyeket általában még az orruk alatt is hordták az orvosok. (Ez felháborító!) Különösen a spanyolnátha, a SARS és a MERS meg a műanyag feltalálása hozott nagy változásokat a
Minden sebészi maszk arcvédő maszk, de
nem minden arcvédő maszk sebészi–ezt írja maszk életében. És most itt vagyunk, nyale az fda.gov weboldala. Akármivel rejtjük el kunkon egy makacs pandémiával és 5.59
csodás mosolyunkat a világ elől, annak meg- millió halálozással (a Google statisztikája).
felelően rá kell simulnia az arc vonásaira,
Egyértelműen bizonyították több kutatással
illetve szálas, jól szűrő anyagból illendő ké- is, hogy a maszk védelmet biztosít a különszülnie. Ebből két fontos következtés vonha- böző betegségek ellen (PNAS, An evidence
tó le: a szakállal/bajusszal le, az orra fel
review of face masks against COVID-19). Fonnem húzott maszk vagy azok a bizonyos ple- tos különösen a maszk (akár N95, akár sebéxivédők nem biztosítanak megfelelő védelszi vagy bármi más) szárazsága, magyarán,
met. További érdekességekért lásd az alábbi hogy lehetőleg egyszer használjuk, majd a
táblázatot!
megfelelőképpen szabaduljunk meg tőle. LeElőször a középkorban kezdték el használni hetőleg ne földre való ledobással.
a maszkot, a bubópestis idején. Itt a jellegzetes, illatos gyógynövényekkel töltött csőrmaszkokról beszélek, amelyek a miazma
(„rossz levegő”) elleni védelemre készültek.
Bár a miazma elmélete tudományosan helytelenül indokolt, a maszk ötlete igenis jó
irányba alakult, igaz csak később, a bakterológia és virológia hajnalán.

A kék maszkok a legkedveltebbek: egy angol
kutatás kimutatta (Environmental challenges
induced by extensive use of face masks during COVID-19: A review and potential solutions), hogy a kérdezett emberek 40%-a hordott rendszeresen maszkot a kérdőív idején,
34% pedig az anyagmaszkkal boldogult, azután következett 9%-ával az N95. Na most a
A 19. század rengeteg új tudományos felfede- 40% nem tűnik olyan soknak, de ha belegonzést köztük, illetve sokunk által ismert nagy dolunk, egy maszk egy használatra elegendő
agyak tevékenykedtek ekkor, így Louis Pas- (elméletben), ami akár napi 2-3 maszkot jeteur, Semmelweiss Ignác vagy Joseph Lister, lent per fő. A maszk pedig műanyagból kékik mindnyájan hozzájárultak a betegségek szül, pontosabban polietilén, polipropilén,

poliuretán, polisztirén, polikarbonát vagy
poliakrilnitril. A szavaktól nem kell megijedni, ezek csupán műanyagfajták, vagyis egymás után mintegy láncként összecsatolódó
molekulák. Ebből kifolyólag ezek rendkívűl
szívós anyagok, lebomlani nem igazán képesek, csupán kis darabokba törnek szét, szakszóval mikroműanyaggá válnak. Ilyen formában bejárják a levegőt, a vizeket, a földet,
bemosódhatnak talajba, ételbe stb. Ráadásul
a maszk gyártása 59 g CO2 -ot juttat a levegőbe.
Nem kényelmes sem az embernek, sem a
környezetnek, de még pszichoszociológiai
hatásai is lehetnek. Beszélni eleve nagy kihí-

vás, hátha még egy anyagdarab takarja el a
szájat, meggátolva a hang tiszta közlését, nehezítve a légzést, valamint az igen fontos artikuláció meg mimika kommunikatív használatát. Sőt, a McGurk-hatás alapján, sokszor
egyáltalán nem lehet érteni az elhangzó szavakat, csupán azért, mert a befogadó nem
látja a szájmozgást.
Tehát van jó is, rossz is a maszkban. Kicsit
nehéz a maszkolás, különösen egy 30 ember
által fűtött tanteremben, napi 8 órán keresztül, de megéri. Az eredmény csak akkor látszik, ha nincs, viszont a Covid még egy darabig itt marad.

Maszk neve

Élethossza

Hol használjuk?

Hatékonyság

Probléma

Sebészi maszk

Elméletileg egyszeri használatra szánták (de gyakorlatilag 40 napig is
használták). Ha átnedvesedik, vagy másképp
megrongálódik, kicserélendő!

Tavaly beltérben ezen
típus használata volt
kötelező.

8/10

Gonosz műanyagból készül, aminek rettentő sok
idő, amíg lebomlik. Gyakran látni az utcán is, elárvultan.

FPP

8 óra munka, azután különálló kukába vele!

Egy darabig minden épületben kötelezően ezt
kellett viselni Európaszerte.

9/10

Gyakori a hamisítvány,
illetve valamicskével többe kerül, mint kék társa.

KN95

Ameddig nem okozunk
fizikai sérülést benne,
akár 40 óráig is használható.

Hasonló az FPP-hez,
ugyanolyan környezetben használandó.

9/10

Nehezítheti a légzést
(csakúgy, mint felső társa), és műanyag. Nagyon
sok műanyag.

Anyagmaszk

Ameddig meg nem unjuk, vagy valahogy tönkre
nem tesszük, használható.

5/10

Ugyan kevesebb műanyagot jelent, és nem is dobjuk el akkora mennyiségben, nem biztosít akkora
védelmet.

Bárhol, ahol sebészi
maszk kötelező.

Krecht Hanna Regina

A graffiti, az utca művészete
A graffitiművészet, amely a nyilvános
továbbítottak:
megmozdulásokat,
helyeken (többek között falakon, padlósztrájkok készülését, gladiátorküzdelkon, oszlopokon) található. A graffitit
mek igénylését. Az újkori története
az emberek túlnyomó többsége elítéli és
New Yorkban az 183. utcában kezdővandalizmusnak tekinti. Ugyanis rongádött. Egy TAKI 183 nevű New York-i
lásnak, környezetcsúfításnak tartják, és
gyalogosfutár, szerteszét hagyta maga
emellett nem látnak benne művészi érután a városban a tagjeit. Nem ő volt
téket. A járókelő közönség számára a
ugyan a legelső, aki hátrahagyta szignószövegek, a jelek, a szimbólumok és
ját, de róla jelent meg egy cikk a New
ikonok, csak olvasYork Timesban
Keith
Haring
hatatlan hierogli1971-ben,
ami
fák. Pedig sokszor
után
fiatalok
többet rejtenek maezrei kezdték el
gukban ezek az
utánozni egész
úgymond
New
York„falfirkálások”. A
szerte. Ebből a
graffitikészítők alspontán mozgakotásai akár társalomból nőtte ki
dalmi vagy politimagát a graffiti
kai üzeneteket is
pár éven belül
közvetíthetnek, teegy önálló műrületet jelölhetnek,
vészeti ággá. A
vagy csak szimpla
70-es években a
tag (magyarul címgraffiti
szinte
ke) is lehet: egyfajkizárólagosan
ta monogram, isNew York-i jemertető a graffitisek részéről, ami az
lenség maradt. Korai művelői gyorsan
„itt jártam én, X. Y.” jelentéssel bír. A
rátértek arra, hogy szignóikat a New
legtöbb országban a felület tulajdonosáYork-i metró vagonjain hagyják, mert
nak beleegyezése nélkül készített
így egy-egy művük az egész várost begraffiti vandalizmusnak minősül, illegáutazhatta. Ebben az is segített, hogy a
lis tevékenység, melyet törvények bünmetrónak –egyrészt felkészületlensétetnek.
gük, másrészt a 70-es évek gazdasági
válsága miatt– nem volt módja szerelA graffiti történelme nagyon messze
vényeit sem megvédeni, sem megtisztívisszanyúl az időben. Már az őskorban
tani. Így az évtized végére szinte az
is voltak rajzok a barlangok falain. Gyaösszes vagon graffitival volt beborítva.
koriak voltak Róma, Ostia és Pompei
A 80-as évek elején készültek az első
városában a falfestések és falba karcofilmek is a graffitikultúráról, mint a
lások, amelyek propagandaüzeneteket

„Wild Style” (1982) és a „Style
Wars” (1983). A graffiti végül a kiállítások és a filmek segítségével indult el
New Yorkból a világ meghódítására. A
graffiti nemzetközi térhódításának első
állomása Nyugat-Európa volt. A 80-as
években újabb változás következett be
a graffiti számára, amikor a hiphopkultúra része lett a breakdance és a rap
mellett. A hiphop terjedésével a 90-es
évek végére a graffiti mindenhová eljutott. Magyarországon a rendszerváltás
után, az 1990-es években élte fénykorát. Leghíresebb magyar graffitisek
Tish meg TakerOne.

állandó rapzenehallgatása és az íróasztalom graffitikkel való telerajzolása
miatt számomra elkerülhetetlenné vált
a műfaj megkedvelése. Otthon, a szomszédunk és a mi házunk közötti falakra
festettünk annó. Később merészebbek
lettünk, értsd ahogy szeretnéd. Egy
nap szeretném komolyabban is űzni ezt
a hobbit. Szerencsére mindig lesznek
olyan falak, amik festékre várnak.
Egyes híres graffitiművész alkotásait
milliókért adják el. Ilyenek például:

Az én életembe a graffiti
már 11 éves koromban belépett az ajtón. A testvérem

BANKSY

Os Gemeos

Bende Tas Hunor

Bohemian Rhapsody? Inkább Bohemian Cap-Story
(avagy ferdítések a világhírű filmben, amiről kevesen tudnak)
Kijelenthető tény, hogy minden 10
emberből ‘legalább’ 12 látta a szóban forgó
filmet. Valóban, a Bohemian Rhapsody

világszerte sikert aratott, valósághűen bemutatva Freddie Mercury karrierjét a
kezdetektől egészen az 1985-ös Live Aid
koncertig. A 2018-ban debütáló film, a
főszerepben Rami Malekkel, Ben Hardy-val,
Joe Mazzelloval(aki a Jurassic Park-os visibáló kisgyerekként lehet még ismerős :D) és
Gwilym Lee-vel sokak kedvence lett. Maleket, a film Freddie Mercury-ját, Oscardíjban is részesítették. De vajon mennyi

80-as években, hihetetlennek tűnik a
nézőnek, hogy (a filmben) szentként beállított Roger és Brian nemet mondott volna a
szórakozásra, és csak Freddie Mercury
karaktere bulizott volna éjeken át, míg a
többiek a családra, gyerekekre hagyatkozva,
öregapósan otthon ücsörögnek. Picit
‘mosom kezeim’ szituációnak tűnik, minden
vita forrása a frontember egy szeszélyes
megjegyzése, vagy hiú megnyilvánulása,
ami nem fair, akármennyire jóindulatúan

közelítjük is meg a helyzetet.
Kevésbé meghökkentő “hazugság”

igazság belőle, és mennyi a sugarcoatingolt

Mercury betegségéhez köthető. Más for-

jelenet? Lassan arra a következtetésre

rások (önéletrajzi regények, újságcikkek)

jutunk, hogy a film nem más volt, mint egy

szerint az énekes a 80-as évek elején

szépített, elsimított változata a valódi

fertőződhetett meg(1982 körül), és 87-ben

eseményeknek.

diagnosztizálták nála a betegséget(akkori

Hogy kinek a keze van ebben? Azt
hiszem, megemlítendő, hogy a Queen
dobosa, Roger Taylor, és szólógitárosa, Brian May is rendezői székben ült a film forgatása alatt. Így választ is kapunk a kérdésre. Félreértés ne essék, egy filmről
beszélünk mégis, érthető és abszolút jogos,
hogy nem szóról szóra vannak az események
ledarálva. Viszont, tudatában annak, hogy
milyen ‘vadulások’ mentek végbe a 70-es,

partnere, Jim Hutton szerint). Persze, ilyenkor jön a kérdés, hogy miért az önéletrajz a
hihető, és nem a film? A HIV vírus lappangási idejét figyelembe véve(3-8 év
között) elfogadhatóbb a 5-6 év, mint a film
szerinti 2-3 (ahol Freddie nem sokkal a 85ös Live Aid előtt ‘szembesül a tényekkel’).

Ez a ferdítés valószínűleg a drámaiság
kedvéért lett a filmbe beékelve.

Ugyanakkor, Roger Taylor, a dobos végzettségét illetően is pontatlanságot vehetünk észre: a film végén említett
fogorvosi egyetem helyett a biológia
szakra tért át.

valósághűen visszaadja az akkori kor
hangulatát a jelmezek, berendezés
segítségével, és nem mellesleg, a
színészi alakítás sem a legutolsó. A
Queen slágerei még ma is ismertek, és a
filmnek hála a mostani generáció is

Ennek ellenére a Bohemian Rhapsody egy szerethető film, ami

‘újra megismerkedhetett’ az egyik legkimagaslóbb klasszikus rockbandával.
Bálint Gyopár

„Fegyverbe a magyarság védelmére!”- Gidófalvától
Buenos Airesig… Pályázati felhívás!
Rajzolj le egy jelenetet Czetz János életéből!
Figyelem, ez nem csak fiúknak szóló pályázat! :)
Kedves forradalmi ifjúság!
A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy és a Vadon Közhasznú
Egyesület rajzpályázatot hirdet „Fegyverbe a magyarság
védelmére!”- Gidófalvától Buenos Airesig… - címmel.
Arra hívunk titeket, hogy képzeljetek el és rajzoljatok le
egy epizódot Czetz János 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornokának kalandos életéből. A
kitűnő stratéga Bem apó táborkari főnöke volt, emellett
elismert térképész és földmérő. A szabadságharc után
egyedülálló pályaíve Argentínáig repíti, ahol Juan Fernando Czetz néven ő lett az argentin hadsereg szervezője. Jeles hadi mérnök, a tudományok sok ágában jártas.
Nemcsak a kardot forgatta jól, hanem a tollat is, magyar
hadnyelvtan, az első magyar katonai kézikönyv szerkesztője.
Czetz János felszólítására „Fegyverbe a magyarság védelmére!”- hatására 35.000 székely
állt be hadrendbe rövid időn belül. (Összegyűjtöttünk nektek pár alapinformációt, a Czetz
Kisokosban, de bővebben is tájékozódhattok! (szakirodalom, internet).
Inspiráló személyiségek Czetz János életéből: Czetz János, Bem apó, Puchner császári tábornok, Doby Zsuzsanna nőhonvéd, Czetz János felesége: Basilia Ortiz de Rosas, Mészáros
Lázár hadügyminiszter, Korponay János, Kiss Károly, Gál Sándor

Technikai leírás:

·

·

rajz, festmény A. Czetz Jánosról és a fent említett személyekről, B. vagy hátterek készítése

·

digitális lapméret A3 vagy A4 méret,

·

a failméret legyen nagyobb, mint 2.5 MB /JPEG, vagy PNG kiterjesztésben

A. Karakteres bontást
(T póz) A karakterek fehér lapon szerepeljenek, háttér nélkül és a karakterlap a mellékelt példa
alapján készüljön.

·

B. hátterek: nem jelenhetnek meg tárgyak, harci eszközök (kivétel: domborzat) lehet erdős, mező,
falu, város, fekete, fehér

Pályázók köre: Két kategóriában várjuk az alkotásokat: I-IV, illetve V-VIII. osztályosok részvételére számítunk.
A pályáztatok beküldésekor kérjük ne felejtsetek el feltüntetni: nevet, életkort, osztályt, lakcímet.
Határidő: 2022. március 4.
Beküldés módja: a czetz200@gmail.com email címre és személyesen átadható a Liszt Intézet székhelyén
(Bod Péter Megyei Könyvtár, I. emelet). Egy személy több alkotást is beküldhet.
Eredményhirdetés: 2022. március 14.
Díjazás: mindkét kategóriában kreatív készletet nyerhetnek a legjobbnak tartott pályamunkák
A legjobb rajzok karaktereiből kültéri kiállítást és promóciós videoforgatást tervezünk, neves zenészek
közreműködésével.
Szebeni Zsuzsa

Mi mindent hoz a jövő?
Irodánk berendezése után a csapat bővítése következik, várjuk jelentkezéseteket a kavarkadszerkesztoseg@gmail.com címre! A tavasz
sok újdonságot fog hozni: egy nyitóbulit, pályázatokat, kültéri rendezvényeket, no meg egy nagyszabású meglepetést március 15-re!

Rejtvény
Kezdjünk egy kis bemelegítéssel. Tehát:
1. Amikor holnapután tegnap lesz, akkor a ma olyan messze lesz a vasárnaptól, mint
amennyire a tegnapelőtt volt a holnaptól. Milyen nap van ma?
Sokan úgy vélik, hogy a következő fejtörőt Einstein írta még kisfiú korában. Néhányan
viszont Lewis Carollnak, Alice Csodaországban szerzőjének tulajdonítják a feladványt,
bár egyik feltételezésre sincs bizonyíték. Mindezek ellenére a következő fejtörőt
„EINSTEIN FEJTÖRŐJÉNEK” hívják. Ha minden igaz, a világ lakosainak csupán két százaléka tudja megoldani...SOK SIKERT!
2. A feladat a következő:
Adva van öt különböző színű ház egy sorban. Minden házban más nemzetiségű lakó él.
Mind az öt háztulajdonos egyfajta italt iszik, egy adott márkájú cigarettát szív, és egy bizonyos háziállatot tart. Mindegyik tulajdonosnak más a háziállata, más márkájú cigarettát szív, és más italt iszik.
További tudnivalók:

A brit a piros házban lakik.
A svéd kutyákat tart háziállatként.
A dán teát iszik.
A zöld ház közvetlenül a fehér ház bal oldalán van.
A zöld ház tulajdonosa kávét iszik.
Az a tulajdonos, aki Pall Mallt szív, madarakat tart.
A sárga ház tulajdonosa Dunhillt szív.

A középső ház tulajdonosa tejet iszik.
A norvég az első házban lakik.
A Blends márkát szívó tulajdonos a macskatartó mellett lakik.
A lovakat tartó tulajdonos a Dunhillt szívó tulajdonos mellett lakik.
A Bluemasterst szívó tulajdonos sört iszik.
A német Prince márkájú cigarettát szív.
A norvég a kék ház mellett lakik.
A Blends márkájú cigarettát szívó a vizet ivó tulajdonos mellett lakik.
A kérdés: Ki tart halakat?

