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Szerkesztőbizottság:                            Felügyelő tanár: 
Vitálos Zsóka, 1.A                                       Fröhlich Ágota 

Tok Viktória, 1.A 

Molnár Viktória, 1.A 

Lancz Niki, kvartó 

Fehér Bianka - külső munkatárs 

Somogyi István, 1.A 



Megemlékezés: 

Anyák napja 
Szlovákiában május második vasárnapján ünnepeljük, míg Magyarországon május első 

vasárnapjára tűzték ki ezt az ünnepet. 

Anyák napja eredetileg arról szól, hogy egy pillanatra is, de emlékezzünk arra, hogy ki nevelt 

fel minket, aki akár az életét is adná értünk. Ő az, aki 9 hónapig a hasában hordott, majd nehézségek 

árán is megszült. Éjszakákat virrasztott át, mikor még csecsemő voltál, vagy beteg, esetleg 

valamilyen bánatod volt. Teljesen ingyen, non-stop melletted áll, még ha sokszor úgy érzed, nem is. 

Van, hogy megharagszik, de sosem tud teljes szívéből neheztelni rád. Mindig próbál a helyes útra 

terelni, próbál megakadályozni, hogy ne hibázz. Ha mégis elestél, nem azzal kezdi, hogy ő 

megmondta, hanem megvigasztal, és segít, hogy ez a jövőben minél kevesebbszer forduljon elő. Van 

olyan, hogy nem mindig tud rád figyelni munka vagy más miatt, hiába szeretne, és ez neki fáj a 

legjobban.  A mai rohanó világban már sokan észre sem veszik, hogy mennyi mindent tett értük az a 

valaki, aki az anyukájuk. Ott van mellettünk, és azt annyira természetesnek vesszük, hogy az ember 

elfelejti, ennek nem muszáj így lennie.  

Ha teheted, akkor minden nap, ha nem, akkor legalább ezen a napon kedveskedj anyukádnak 

valamivel. Értékelni fogja, ha megleped egy virággal, kedvenc édességével, felajánlod, hogy 

mosogatsz vagy főzöl helyette. Viszont ha épp kreatív kedvedben vagy, akkor az interneten is 

körülnézhetsz, hiszen számtalan általad is elkészíthető ötlet vár rád. 

 Ne feledkezzünk el a nagymamákról, dédmamákról sem!  

Falu Tamás: Anyád 

Aki jó volt hozzád, az volt az anyád, 

minden pillanatban gondolt ő reád. 

Ha sorsod megvadult, s látta, hogy elüt, 

félre tolt az útból, s elé ő feküdt. 

Aki jó volt hozzád, az volt az anyád, 

ha fáztál, a lelkét terítette rád. 

Átvette terhedet, hogy azt ne te vidd, 

simogatta sebed, sírta könnyeid. 

Hogyha megbántottad – mért bántottad őt? 

Nem sírt ő sohasem a szemed előtt. 

Nem hangzott ajkáról soha-soha vád, 

akihez rossz voltál, az volt az anyád. 

Ez a videó tökéletesen leírja az anyák „munkaköri” szerepét:  

L.N. 

 

 



 

A májusfa története 

A májusfa a természet újjászületését, valamint a 

fiatalok tavaszi szokásait szimbolizálja. A májusfa 

története a 15. századra nyúlik vissza. A 18. 

században a tanítók és a diákok dolga volt a 

templomban felállítani. Később már inkább a 

legények állították a szeretteik vagy párjaik háza elé 

május 1-jén. Egy vékony, hegyén lombos fát 

díszítettek fel szalagokkal, zsebkendőkkel, 

virágokkal, esetleg hímes tojással, mielőtt a földbe beásták, vagy a kapufélfára felszögezték 

volna. Ezután szerenádot adtak a lányoknak, akik bort kínáltak a legényeknek. A májusfa 

állításának szokását ismerik városokban és falukban egyaránt, bár ez a hagyomány az idő 

múlásával egyre jobban elhomályosul. Kelet-Szlovákiában némely faluban és házaknál még 

él ez a szokás, de Délnyugat-Szlovákiában inkább már csak az ovisok vagy iskolások 

állítanak fát a tanárok segítségével. A fa kivágása régebben titokban történt éjszaka, majd a 

legénybandák közös feladata volt feldíszíteni és felállítani. A bontása azonban már nyilvános 

ünnep volt, kimuzsikálták, illetve kitáncoltatták a fát. 

M.V. 

 

Tűnődés:                            Majdnem egy év 
 

Csengetnek. Mint mindig. Egy nap tízszer is. Egyre jobban közeledik az utolsó csengetés. 

Nemsokára évvége.  

El sem hiszem, hogy ilyen hamar eltelt ez a tanév. Nem mondhatnám, hogy könnyű volt, 

de lehetetlen sem volt a sok felmérő megírása.  

A legnehezebb számomra a sulikezdés volt, és most nem az új környezetre, beilleszkedésre 

gondolok,  hanem hogy nem az anyanyelvemen tanultam tovább. Félelemmel és igalommal töltött 

el megtenni az első lépést ezen a különös úton. Kezdetben gyakran éreztem úgy, hogy nem ott van 

a helyem. Viszont arra, hogy jó vagy rossz döntés volt-e, csak később fogok rájönni. A fejemben 

mindig ott lebeg az a „mi lett volna, ha...“ kezdetű mondat. Tudom, hogy ez egy nagy döntés volt, 

viszont nem sajnálom. Annyiból biztos nem, hogy olyan embereket ismertem meg, akik nélkül 

már el sem tudnám képzelni az életemet. Olyan barátokra tettem szert, amilyenekről nem is 

álmodtam.  

Van azonban egy bizonyos hiányérzet a szívemben. Nagyjából a honvágyhoz 

hasonlítanám ezt az érzést. Otthon vagyok, de kicsit mintha mégsem. Az iskolán kívül viszont 

minden maradt a régi. Sőt, talán még többet írok, olvasok, mint előtte és az ünnepi 

megemlékezéseken is próbálok folyamatosan részt venni. Hogy mi lesz később, nem tudom. Még 

abban sem vagyok biztos, hogy mi érdekel úgy igazán. A gimnázium meghosszabbította kicsit az 

időmet a tervezésre. 



Ezzel a gondolattal haladok tovább: „Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, ember 

lenni mindég, minden körülményben“. (Arany János) Vagyis az maradok, aki vagyok, bármi 

legyen.          F.B. 

Beszámoló: 

Csavar Színház 
A csallóközi vándorokként emlegetett színjátszó társulat az évek során országszerte 

ismertté vált. Kis csapatuk 3 tagból áll: Gál Tamás, Kiss Szilvia és Molnár Xénia, de 

természetesen még sok ember segít megvalósítani ezt az álmot, a darabokat a zenészek teszik 

varázslatossá. Ők hárman még a főiskolán ismerkedtek meg, majd hamar rájöttek, milyen jól 

össze tudnak dolgozni, és hogy az életük a színészet. Elkezdtek az ismert TV-műsorhoz, a 

Beugróhoz hasonló darabokat készíteni - és ezekkel járják az országot. Nagy hangsúlyt fektetnek 

a magyar kultúrára. Arra törekednek, hogy az irodalommal felkeltsék a fiatalok figyelmét. 

Kezdetben iskolásoknak adtak elő szórakoztató, mókás színjátékokat. Később egyre jobban 

belelendültek, és népmeséket is eljátszottak, majd megjelent színházi darabjuk, az IBUSÁR.  

 

Ez a felejthetetlen élményt nyújtó tragikomédia egy 37 éves magányos nő életéről szól, 

aki már képtelen elviselni a mindennapok szürke monotonságát. Jolán író akar lenni és 

vágyakozik a szerelem után. A vasútállomáson dolgozik, és semmi említésre méltó nem történik 

vele. Úgy dönt, folytatja a szerelmes operett írását, amelyen már oly rég dolgozik. Hangosan 

olvassa a történetet, a darab valósággal életre kel. Ahogy fogynak az oldalak és Jolán üvegéből a 

bor, egyre jobban összeolvad a képzelet a valósággal. Jolán őszintesége teszi káprázatossá az 

egész színművet. Miközben hallgatjuk, úgy érezzük, kimondja helyettünk az elfojtott 



gondolatokat. Ő szívünk összes bújának megtestesítője, mégis végig nevetünk. Jolán végül nem 

bírja tovább, és a síneken állva, kikiáltva a világnak minden terhét, meghal. 

F.B. 

Vers: 

In memoriam  
 

Nem is kerestelek, 

Mégis megleltelek 

Azóta is bennem élsz, 

Mégsem szeretsz, mondd, miért? 

 

Hisz szerettelek, kár titkolni, 

Ám te mást gondoltál, 

S ezen nem változtat semmi, 

Sem rózsák, sem egy dal a zongorán. 

 

De nem akartalak megbántani, 

Nem akartam mindent elrontani. 

Nem akartam, hogy így legyen, 

Hogy a vége ez legyen. 

 

De szeretni én akkor is foglak, 

Ma is és holnap, 

De néha még te is gondolj rám, 

Úgy, ahogy én gondolok mindig rád. 

 

Ragyogó szemeid emlékét, 

gyönyörű mosolyod, 

bármi is történjék, 

örökre hordozni fogom. 

 

És tudd, minden reggel mosollyal kelek fel, 

Miért? Mert minden éjszaka 

szeretlek és te szeretsz engem, 

Bár, nem a valóság, álmodoznom még szabad. 

 

De most, már fájdalommal tekintek rád, 

kerülöm kedves szemed, 

Mert barátok sem vagyunk már, 

S erről csakis én tehetek. 

 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsk.wikipedia.org%2Fwiki%2FIn_memoriam&ei=-X0kU8HwI8e4hAfAy4DgDQ&usg=AFQjCNFTLWZMhYuq9So5AhGsk6fdHbourQ


De nem baj, 

Ez már a múlt, 

S emlékeimből egyszer, 

Majd talán te is kijutsz! 

Az Internet Világnapja 

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2002-ben 

kezdeményezte, hogy május 18-a legyen az Internet 

Világnapja. Az Egyesület azt szerette volna elérni, 

hogy a világháló minden területen elérhető legyen. 

Az Internet története 1957-re nyúlik vissza. Ekkor a 

szovjetek Föld körüli pályára állították az első 

műholdat, a Szputnyik 1-et. Az amerikaiak 

létrehoztak egy új védelmi réteget, az ARPA-t, 

melynek célja, hogy új modern technológiákat 

kutasson és valósítson meg. Olyan számítógépes rendszert akartak kiépíteni, ami egy 

atomtámadást is túlél. 1969 végén 4 egyetem csatlakozott az ARPA-hoz, létrejött egy 

kísérleti hálózat, az ARPANET. Az 1980-as évek végére az ARPANET átadta helyét az 

INTERNET-nek.  

Az e-mailről… 

Ray Tomlinson nevű mérnök 1971-ben dolgozta ki a világ első 

elektronikus levelezőprogramját. A címzett nevét a számítógép 

nevétől a @ jellel választotta szét. Kevin MacKenzie 1979-ben 

kitalálta az érzelmeket kifejező jeleket. A legnépszerűbb a 

mosolygós és a szomorú lett.                                                                                                                                      

Keresgélés közben manapság rengetegszer írjuk be a keresőbe, 

hogy www, ami a WorldWideWeb rövidítése. Az 1992-től használt szolgáltatás az 

információk keresésére, közlésére szolgál.                                                                                                                                                                               

Az Internet az 1990-es években vált világszerte ismertté.  

M.V.  

A modern technológia: QR - kód 
 

A QR -kód egy kétdimenziós vonalkód vagy pontkód, ami gyorsan terjedt a 

megalkotása után. Világszerte feltűnik ez a kód a koncert, vagy a repülőjegyeken, 

tömegközlekedési jegyeken, plakátokon, weboldalakon, illetve már a számlákon is, 

ami lehetővé teszi a mobilfizetést. 2010-ben már a bukásáról beszéltek, viszont egy 

évvel később ismét szárnyra kapott. A QR-kód beolvasása néhány másodpercig tart, s 

az efféle fizetés nyilvánvalóan korszerű megoldás. Ma már szinte mindegyik 



okostelefon tartalmaz egy QR-kód olvasó alkalmazást. A kód tartalmazhat web címet, szöveges 

üzenetet, névjegyet vagy akár GPS koordinátát. 

Fentebb, a második oldalon Ti is találhattok egy QR-kódot. Ha beolvassátok, egy érdekes videót 

nézhettek meg az anyák fontos munkájáról!! 

O.H. 

Jegyzet:   Baráti és szerelmi csalódás 

Bizonyára sokaknak meglepő, hogy májusban, a szerelem hónapjában miért pont erről 

a témáról írok. Ennek különösebb oka nincs, csupán annyi, hogy figyelmeztetni akarlak 

benneteket, hogyha még nem tapasztaltatok ilyet például akár szerelemben is.  

Tételezzük fel, hogy már elég régóta úgy érzitek, ki vagytok közösítve egy 

osztályközösségen belül (kibeszélnek hátatok mögött, pletykálnak rólatok). Viszont ez titeket 

nem nagyon érdekel, mert tudjátok, hogy van egy olyan ember az osztályban, akiben 

megbízhattok. Ez az illető azt mondja nektek, hogy mindig mellettetek fog állni, bármi is 

történjék, nem fogja érdekelni őt mások véleménye a tiétekkel ellentétben.  

Telnek-múlnak a hónapok, ti nagyon jól megvagytok együtt, legjobb barátnők lesztek, 

egyszer csak jön a fordulópont. A távolléted alatt néhány csaj az osztályból odamegy a 

legjobb barátnőtökhöz és elkezdi telebeszélni a fejét, hogy nem kellene veletek barátkoznia. 

Ennek hatására ő másképpen viselkedik veletek, úgy, mintha egyetértene ezekkel a lányokkal. 

Próbáljátok megmagyarázni a legjobb barátnőtöknek, hogy bármit is csináltatok ellene, 

sajnáljátok, de ő mintha nem is figyelne erre. A veszekedés miatt nagyon rosszul érzitek 

magatokat, és remélitek, hogy idővel megenyhül irántatok, és többé már nem fogja őt az 

érdekelni, hogy mit mondanak mások, hanem a szívére fog hallgatni, és annak alapján fog 

ítélkezni felettetek, mert a történtek ellenére ez a személy ugyanúgy a ti legjobb barátotok 

marad, akivel már egy csomó közös élményeitek és felejthetetlen pillanataitok vannak.  

Itt egy másik példa: Már fél éve jártok a barátotokkal/barátnőtökkel - nagyon jól 

kiegészítitek egymást, sosem veszekedtek, szóval minden rendben van. Viszont mire elérkezik 

az egyéves évfordulótok, furcsa viselkedést tapasztaltok nála: folyton kifogásokat keres a 

közös programjaitok alól, sosem ér haza időben stb. Egyik nap engedtek a 

gyanakvásotoknak, követitek őt. Az úti cél nem vezet titeket máshoz, mint egy „Night 

Clubhoz“. Bár nem szívesen teszitek, de bementek oda, viszont nem éppen azt látjátok, amit 

reméltetek ... Azt veszitek észre, hogy a barátotok egy másik lánnyal csókolózik. Odamentek a 

barátotokhoz, és ez után nektek sem kell több, elhúztok onnan ezt kiabálva: „Végeztünk! 



Örökre“. Miután hazaértetek, összepakoljátok az összes cuccotokat, és elmentek egy 

barátnőtökhöz aludni, ahol egész éjjel kisírhatjátok magatokat. Nos, ez volt az én 

„figyelmeztetésem“, hogy esetleg barátságban/szerelemben hogyan előzzétek meg azt, hogy 

átverjenek titeket. Mindenesetre a legegyszerűbb módja az, hogy ne bízzatok meg túlságosan 

senkiben! 

T.V.  

Egy kamasz lelke 
 

Min gondolkodhat egy kamasz? Mi az, ami őt a legjobban izgathatja, vagy éppen zavarhatja? 

Talán épp azon gondolkodik, milyen pocsék, mint Janikovszky Éva könyvében? Vagy azon, min is 

megy keresztül a serdülőkor során? Igen, sok minden járhat a fejében, ám szerintem még valami 

másról is lehet szó. Olyanról, amiről már nem pletykálnánk minden haverunknak, csakis a 

legjobbaknak. Például a szerelemről. 

Mi is az a szerelem? Talán az, amikor ideges leszel, ha elmegy melletted, vagy ha a közelében 

vagy? Esetleg elvörösödsz, miközben hozzá beszélsz? Vagy ha minden este vele álmodsz, ha már nem 

is tudsz másra gondolni, csak rá, és ha rá gondolsz, rögtön egy mosolyt csal az arcodra? Vagy ha 

úgy látod, nincs semmi rossz tulajdonsága, úgy tökéletes, ahogy van? Szerelem az, mikor örülsz, ha 

látod, de szomorú vagy, ha nincs veled? Nem tudom. 

 Biztos sok felnőtt megpróbálta már kifejteni, megmagyarázni, ám én azt hiszem, inkább a 

gyerekeket kellene megkérdezni erről. Hisz ki tudná jobban, mint aki épp talán most is az, ahogy az a 

pubertás korra jellemző? De talán nem is lehet megmagyarázni, hisz melyik érzést lehet? Ám a 

szerelem, az nem csak egy érzés, annál jóval több! Bár szavakkal leírni nem lehet, mégis óriási 

érzelmeket hordoz magával.  

Ismeritek a szerelem első látásra kifejezést? Létezik egyáltalán? Bár jómagam nem igen 

hiszek benne, számtalanszol hallottam már, hogy igenis van olyan pillanat, mikor két szempár úgy 

találkozik, hogy egy erős szikra pattan meg kettejük között ... Meglehet. Szerelmesnek lenni a világon 

az egyik legjobb dolog. 

Én azt hiszem, hogy a szerelem ott van minden tinédzser fejében, és már mindenki gondolt rá. 

Bár írtam egy keveset a szerelemről, a fő kérdést mindenkinek meghagyom, mindenki a saját 

véleménye szerint döntse el, mi is az a szerelem. 

 

 

 

 

 

 



Besyámoló: 

Beszámoló:   

A Magyar Szimfonikus zenekar az iskolánkban 

Sok minden történt az iskolánkban ebben a hónapban is.  

Többek között fellépet a Magyar Szimfonikus zenekar is. Egy hihetetlenül 

érdekes, történelmi háttérrel rendelkező műfajt mutattak be, amit még a zsidók 

alakítottak ki. A műfajjal eleinte esküvőkön lehetett találkozni, tehát a számok is 

pattogósak, gyorsak voltak. Később aztán, ahogy igény lett más jellegű előadásokra is, 

a műfaj is alkalmazkodott. A zenekar egy hegedűsből, egy trombitásból, egy 

harmonikásból és egy klarinétosból állt. A zene, amit játszottak általában nem a 

korosztályunk stílusa, de a fellépőknek mégis sikerült szinte mindenki figyelmét 

lekötni. 

Az előadásban szerepelt humor, zene és történelem, bár az adagolást az 

előadóknak még gyakorolniuk kellene egy kicsit. Ettől függetlenül a műsor lekötött 

kicsiket és nagyokat egyaránt. 
 

V.ZS. 

Könyvajánló: 

Leiner Laura- Késtél 

 
Egy hatrészes sorozat első kötete. 

 

Eddig megjelent kötetei (6/4): 

Késtél 

Hullócsillag 

Illúzió 

Nélküled 

Ismertető:  

Budai Rebeka, aki tizenhat évesen egy gimnáziumi együttesben 

játszott, egy átlagos napon zenés videót posztolt az egyik 

közösségi oldalra. A dal pillanatok alatt hihetetlenül népszerű lett, 

és Rebekát felkarolta Körte, a tetoválóművészből lett zenei 

menedzser. Azóta az egész ország Bexiként ismeri a tinisztárt. 

Bexit most egy zenei tehetségkutató műsor elődöntőjébe hívják, 

hogy duettet énekeljen Nagy Márkkal, az egyik versenyzővel. 

Menedzsere tanácsára a lány eleget tesz a felkérésnek, mert kell a 



reklám a hamarosan megjelenő második lemezének. És ezzel kezdetét veszi egy nagyon zűrös hét.  

Miért olvasd el? 

- Mert könnyű, kikapcsoló olvasmány. 

- Mert nem fogod abbahagyni a nevetést. 

- Mert egyből beleszeretsz Nagy Márkba/Bexibe. 

- Mert nem tudod majd letenni. 

- Mert bár főként lányok, de fiúk is olvasták már. 

Személyes vélemény: 

Bátran állíthatom, hogy ez az egyik kedvenc sorozataim közé került. A karakterek nagyon jól ki 

vannak dolgozva. Nagy Márk a szívemhez nőtt a narcisztikusságával együtt. Ha valamiben biztos 

vagy a történet kapcsán, akkor a következő pár mondat múlva teljesen összezavarodsz, annyi csavar 

és fordulat van benne. Szórakoztató veszekedésekből és lélegzet-visszafojtó pillanatokból sincs 

hiány. 

Kinek ajánlom? 

Szívből ajánlom bárkinek, aki éppen egy jó könyvsorozatra vágyik, vagy éppen unatkozik. 

L.N. 

 

Filmajánló: 

EGY KIS MENNYORSZÁG 

  

Ez a film egy romantikus vígjátéknak van definiálva, viszont 

szerintem inkább romantikus tragikomédiának nevezhető az egyben 

szomorú, de ugyanakkor vidám történetével.  A főszereplő Marley 

Corbett (Kate Hudson), egy életvidám nő, akinek az élet egy igazi 

buli, amit a barátaival és a kutyájával együtt élvezhet. Viszont az 

egyik nap a legjobb barátnője, Sarah Walker (Lucy Punch) egy olyan 

megjegyzést tesz, hogy: „Marley, kezdenek összezsugorodni a 

melleid... Mikor voltál utoljára orvosnál?“... Ennek hatására Marley 

másnap elmegy kivizsgálásra Dr. Julian Goldsteinhez  (Gael Garcia 

Bernal), ahol a dolgok nem pontosan úgy alakultak, ahogy azt ő 

remélte. Kiderül, hogy végső stádiumban lévő rákos beteg, ami lássuk 

be ,“egy kicsit“ képes megváltoztatni az ember életét. Azonban 

Marley nem úgy reagál a kialakult helyzetére, hogy búslakodik vagy 

sír, hanem épp ellenkezőleg: még jobban élvezni akarja az életét 

(amíg lehetséges), beleértve azt is, hogy meg szeretné találni az igaz 

szerelmet. A keresésben segítségére lesz „Isten“ (Whoopi Goldberg), 

akivel roppant furcsa módon találkozik... Nos, az igazság az, hogy 

nem akartam több részletet elárulni (csak a legfőbb dolgokat), mert ha megtettem volna, akkor 



valószínűleg sokan meg se néztétek volna. De annyit elárulhatok, hogy aki szereti az igazán 

romantikus, de egyaránt szívhez szóló történeteket, annak ez egy tökéletes film lenne, amit érdemes 

megnézni. 

T.V.  

 

 

 

 

 

 

 


