
8.  szám - június 

 

 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 



Ballagás 

 

Idén, mint minden évben, egy héttel az 

érettségik előtt elballagtak a végzőseink. Holott 

ennek az eseménynek számukra van a 

legnagyobb jelentősége, azért mi, elsősök is 

rengeteg újdonságot láttunk azon a napon. 

Finomítottunk a beszédeinken, átrendeztük az 

osztályt, és vártuk a ballagókat. Nos, igen, ez 

utóbbi meglehetősen hosszúra nyúlt - ezzel 

osztályunk előnytelen elhelyezkedését okolom. 

A bevonuló negyedikesek és oktávósok mind 

elegánsan kiöltöztek a nagy napra, és rengetek 

virággal megpakolva búcsúztak tőlünk. Miután 

a végzősök tovább mentek, és velünk már senki 

sem foglalkozott, kicsit oldódott a hangulat. Elindultunk, hogy megnézzük a kidíszített 

osztálytermeket. Személy szerint nagyon meglepődtem, egyszerűen hihetetlen számomra, 

hogy milyen mérnöki megoldásokkal oldották meg az illetékesek az „osztálydíszítés" 

nevű eseményt. Mikor ezt is megcsodáltuk, elindulhattunk haza, hogy az iskolánkból 

frissen elballagott tanulók nyugodtan elbúcsúzhassanak tanáraiktól is. 

V.ZS. 

 

A Nemzeti Összetartozás Napja 

 

Az 1920. június 4-én történő trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára 

emlékezünk június 4-én, amely egy nemzeti emléknap Magyarországon. Az Országgyűlés 

a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság 

minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok 

feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi 

önazonosságának meghatározó eleme”. Az első világháborút zárja le a trianoni 

békeszerződés a háborúban vesztes Magyar Királyság és a háborúban győztes antant 

szövetség között. A békeszerződést a versailles-i, Nagy-Trianon kastélyban írták alá. 

Meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött 

Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság új határait. Magyarországon az 

összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt. 1918. november 16-án az eckartsaui 

nyilatkozatot követően kikiáltották az első Magyar Népköztársaságot, mely 

visszavonhatatlanná csak 1920. június 4-én vált, amikor a Magyar Királyságra 



rákényszerítették trianoni szerszerződés aláírását. Sok Magyar Királysághoz tartozó rész 

leszakadt, de a Kárpát-medencében egy virtuális belső Magyarország született. Ennek 

határai a nemzeti nyelv, a nemzeti kötődésű irodalom, a hitélet, a művészetek, a népi 

alkotások, a hagyományőrzés, amely ezek között a területek között tovább él. 

M.V. 

 

Eltelt egy év a gimiben ... 

 

 

Lassan kezünkbe kerül a gimi elsős évvégi bizonyítványa. Ki-ki majd elemezheti 

utólag a saját teljesítményét, és talán halkan a tanárokét is, bár talán ez kissé túl merész 

lenne, de azért úgy gondolom, hogy tanulmányi eredmények szerintem a tanár-diák 

együttműködést vagy éppenséggel együtt nem működését is tükrözi, de ebbe inkább most 

nem bonyolódnék bele. Szerintem különben sem csak és kizárólag az érdemjegyekről, 

feleletekről, dolgozatokról szólt ez az egy év. 16 évesek lettünk, benne vagyunk 

maximálisan a kamaszkor sűrűjében. Persze kapunk a szüleinktől sok fejmosást, 

tanárainktól fegyelmezést, közben elfelejtik, hogy ők is voltak és a többségük nem is olyan 

régen, tinik, kamaszok, pubertások, kinek hogyan tetszik, szóval tizenévesek.  

Ami engem illet, nem szeretnék túlságosan személyes dolgokat előhozni a lassan 

véget érő első gimis évemről. Ahogy apukám mondja, az első év arról szól, hogy kiválassz 

nagyjából egy-két, maximum három tantárgyat, amit kedvelsz, amiben jó vagy, és arra 

koncentráld az erődet, a tehetségedet, ezekből mindig légy jeles, a többi tantárgyból pedig 

igyekezz kettest, legrosszabb esetben 3-ast kihozni, még akkor is, ha nagyon unalmasnak 

és teljesen fölöslegesnek találod őket.  

Apu azt is szokta mondani, hogy nem a szüleinknek és a tanárainknak tanulunk, 

hanem saját magunknak. Hát valahogy így voltam, vagyok és leszek én ezzel… De nem 

veszem a bátorságot, hogy ezt a módszert javasoljam bárkinek is. Ezt mindenki döntse el 

saját maga, a gimiből szerintem úgyis az a lényeg, hogy leérettségizzünk, és utána 

felvegyenek valamilyen egyetemre vagy főiskolára.  

Hát, kedves elsős diáktársaim, örömmel nyugtázzuk így év végén, hogy egy évvel 

közelebb vagyunk az érettségihez, de július 1-től aztán csak semmi suli, semmi tanulás.  

100% -os VAKÁCIÓT kívánok mindenkinek, és találkozunk szeptemberben! 

T.V. 

 



Szünidei tevékenységek – Mit csináljak nyáron? 
 

Nyáron, ha éppen otthon vagy és nincs mit csinálnod, egy barátod sem ér rá vagy 

mindenki máshol nyaral? Íme pár tipp, amit csinálhatnál az unatkozás helyett. 

1. Tanulás: Oké, mielőtt még megdobnátok azzal a kővel, gyorsan tisztázom, mit 

értek ez alatt. Ha van olyan tantárgy, ami nem az erősséged, de tudod, hogy 

mehetne jobban is, akkor érdemes lenne foglalkozni vele. Menj korrepetálásra, 

vagy ha reál tantárgyról van szó, akkor nézz feladatokat a neten és gyakorolj. Ha 

pedig nyelvekből vagy rossz, akkor nézhetsz filmet idegen nyelven magyar 

felirattal, vagy elbeszélgethetsz az interneten olyan emberekkel, akinek az az 

anyanyelve (persze csak óvatosan, mert nem tudhatod, hogy ki ül a monitor előtt).  

2. Olvasás: Nem muszáj kötelezőt, akár egy könnyed, humoros olvasmányt is a 

kezedbe vehetsz. Keresd meg azt a műfajt, amit szívesen olvasnál és máris nem 

szenvedés lesz az oldalak lapozása. 

3. Önkénteskedés: Ha már elmúltál 15, de inkább 16, akkor érdeklődj utána a 

diákmunkáknak. Ez a tapasztalat nemcsak jó élmény lehet, hanem egy életrajzban 

is jól mutathat később. Ha még ehhez fiatal vagy, akkor vigyázz a szomszéd 

kutyájára, de még az unokatestvéderedet is magadra vállalhatod, ha úgy érzed.  

4. Filmsorozat-maraton: Akár idegen nyelven, akár anyanyelven szórakoztató 

tevékenység. Nyugodtan kísérletezz vagy nézd újra a kedvenceidet! 

5. A konyha tündére: Ez a legjobb idő arra, hogy megtanulj főzni vagy új recepteket 

elsajátítani. Vedd kézbe a szakácskönyv vagy az internet segítségét, hidd el, a 

szüleid is örülni fognak neki. 

6. Rend a lelke mindennek: Vagyis ideje, hogy rendbe rakd a szobádat esetleg újíts 

rajta egy kicsit. Szelektáld a cuccaidat, biztos van olyan, amire már nincs 

szükséged és kidobnád/elajándékoznád/eladnád. Meg hát rakodás közben egy 

csomó dolog is előkerül, amit eddig elveszettnek hittél. 

7. Testmozgás: Igen, ha ezt meghallom én is menekülőre fogom, de ha kedved van 

rá, és türelmed, akkor a munka meghozza a gyümölcsét. Senkinek sem kell 

említenem, hogy utána nem csak jól fogsz kinézni, de még egészségesebb életet is 

élhetsz a rendszeres sportolással. Ha csak hetente kétszer eljársz futni, otthon 

táncolsz, jógázol már az is sokat használ. 

8. Művészkedés: Mindegy, hogy rajzolsz, írsz, festesz, hímzel vagy másban próbálsz 

alkotni, mindig jó szórakozás. Ha elsőre nem felelsz meg az elvárásaidnak, ne 

csüggedj, gyakorolj tovább. 

9. Gamer: Számítógépes játékok megfelelőek arra, hogy elűzd az unalmat, főleg, ha 

az még fejleszti valamelyik készséged is. Persze, mindent csak mértékkel. 



10.  Egy lista kihívás: 

 

 

L.N. 

Nyári tervek 

 

Elkezdtük számolni a napokat. Már alig fél hónap van hátra a nyári szünetig. 

Nincs olyan diák, aki ne várná ezt a csodálatos két hónapos szabadságot. De mit is fogunk 

csinálni? Vannak már terveink?  

Na jó, biztosan elmegyünk egy hétre valahova a családdal. A minden évben 

rendszeresen látogatott víkendház most sem szomorkodhat üresen a tóparton. A kemping a 

tengernél, ahová sátorozni járunk, idén is visszavár minket. Esetleg egy hotel a nagyváros 

szélén, ahol minden évben összefutunk az ismerősökkel. A szülőkkel való kirándulás 

kihagyhatatlan része a nyárnak.  

Hogy mi lesz a további 7 héttel, az már csak rajtunk múlik. Csábító a gondolat, 

hogy az időnk nagy részét a barátainkkal töltjük majd. A hétvégi fagyizgatások, 

biciklitúrák és fürdések meseszerűnek hangzanak. A nyár a mi évszakunk, a gyerekeké. 

Ilyenkor azt csinálunk, amit csak szeretnénk. Már májusban képesek vagyunk elkezdeni 

tervezgetni a programokat a szünetre. Száguldhat a fantáziánk, hisz bármit megtehetünk 

nyáron. Ekkor viszont felteszi anyu a legfélelmetesebb kérdést, ami csak létezik: 'Nem 

készülsz dogozni?' Ilyenkor aztán minden kamasz arcáról lefagy a mosoly.  



Ezt a szót be kellene tiltani, igen, a d-betűset. ,,Lelkesedésünket" még az is 

fokozhatja, hogy ha anyukánk még azt is hozzáteszi: 'Elég nagy vagy már, dolgozhatnál, 

én nyáron nem adok zsebpénzt.' Na, ez már tényleg sok. Hisz a nyár azért van, hogy 

pihenjünk. Vagy nem? Beszélek pár barátommal a közös nyári terveinket illetően, de azt 

mondják, nem érnek rá. Állj, állj, állj! Mi? Hogyhogy nem érnek rá? Nyáron hogy lehet 

nem ráérni? Már gondolhatjátok, mi volt erre a felelet. Igen, hát persze, hogy a d-betűs 

szó. Mikor történt ez a nagy változás? Hisz a múlt nyár még tiszta normális volt. Az egész 

a szórakozásból állt. Talán a felnőtté válás első lépcsőfokai? Lehet. Nem tudom, most 

haladjak-e vagy megálljak. Örökre úgysem maradhatok itt. Nem leszek mindig gyerek. 

  F.B. 

Egy érdekes családi kirándulás 

Minden ott kezdődött, hogy elmentünk egy családi kirándulásra. Mivel már nagyon 

rég nem voltunk ilyesmin, mindenki nagyon várta. Az volt a terv, hogy megnézzük a bajmóci 

(Bojnice) várat, majd elmegyünk egy étterembe, hazafelé pedig meglátogatjuk a nagyszülőket. 

A kirándulásra szombat reggel indultunk. Beszálltam a kocsiba.  

Emlékszem, valami olyasmire gondoltam, hogy ez akár életem egyik legjobb napja is 

lehet. Amikor megérkeztünk, mindannyian boldogan szálltunk ki az autóból. Kellemes szellő 

fújdogált és a nap is szépen sütött. Bementünk a várba, mind megcsodáltuk az udvart, majd 

úgy döntöttünk körülnézünk jobban. Elhatároztam, hogy minden áron megkeresem a 

fegyvertárat. Mivel a többieknek más terveik voltak, teljesen más irányba indultam el, mint ők. 

Mentem, mentem, de azt sem tudtam igazából, hogy hol vagyok. És akkor rábukkantam egy 

öreg faajtóra egy hatalmas vaskilinccsel. Megbizonyosodtam róla, hogy senki se figyel, majd 

benyitottam. A halvány fényben megpillantottam egy csomó régi páncélt és sok-sok ládát. 

Annyira elámultam, hogy beljebb léptem és eleresztettem az ajtót.  

Másodpercekkel később hangos kattanással becsukódott a nagy ajtó és a helységben 

teljesen sötét lett. Először nem tudtam mit tegyek, egyszerűen lefagytam.  A koromsötétben 

valahogy megtaláltam az ajtót, de a kilincset sehogy sem voltam képes kitapogatni. Pár perc 

elteltével rá kellett jönnöm, hogy nincs is kilincs az ajtó belső részén. Borzasztóan 

elkeseredtem. Kiabáljak? Ezen a vastag ajtón keresztül felesleges lenne megpróbálni is. A 

zsebembe nyúltam a mobilom után kutatva, de eszembe jutott, hogy a kocsiban hagytam. Mit 

tehettem volna, leültem a földre és vártam. Majd csak keresni fognak, gondoltam magamban. 

Már csaknem egy órája ültem ott, amikor furcsa hangokat kezdtem hallani. Talán megőrültem 

volna?  

Halvány lámpafényt láttam valahol a helység túloldalán, amit egy férfi követett. 

Megkérdeztem tőle, hogyan juthatok ki. A férfi nem értett a nyelvemen, de mivel elindult egy 

másik irányba, gondoltam követem. Hosszú gyaloglás után kiléptünk egy ajtón. Végre 

napfény! Meg akartam köszönni a férfinak, de már nem volt sehol. Körülnéztem, de nem 

tudtam hol vagyok. A várat sem láttam sehol. Már magam sem tudom, hogyan találtam vissza, 

de az biztos, hogy sok időbe telt. Kifulladva és fáradtan értem a várhoz. Lassan a többiek is 

megérkeztek. Mindenki lelkendezett, mennyi érdekes dolgot látott, én viszont nem. Talán nem 

is hinnének nekem, ha elmesélném.  



A hazaúton elaludtam a kocsiban. Tudtam magamról, hogy nem vagyok túl szerencsés 

ember, de hogy ennyire! Azt nyugodtan kijelenthetem, hogy ez volt életem 

legszerencsétlenebb, mégis egyben a legizgalmasabb napja. 

F.B. 

Kelly Oram: Cinder és Ella 

A főszereplő Ella, kinek az élete egy cseppet sem irigylésre 

méltó. Édesapja nyolc éves korában elhagyta őt és az édesanyját, 

akit pedig nyolc hónappal ezelőtt veszített el. Egy téli hétvégén 

síelni indultak, de a csúszós úton egy kamionnal karamboloztak. 

Édesanyja életét vesztette a baleset következtében, Ella viszont 

túlélte. Súlyos sérüléseket és soha el nem tűnő hegeket szerzett, 

de életben maradt. Felépülése után a gyerekkora óta nem látott 

apját választották gyámjának, így oda kellett költöznie a soha 

nem látott idegen családhoz. Kapott kettő mostohatestvért és az 

apja feleségét, akik eleinte nem fogadták kitörő örömmel az új 

családtag érkezését. Később megbékéltek a helyzettel, de Ella 

nem. Egy valaki tartotta benne a lelket, Cinder, akit bár már 

három éve, személyesen még nem találkozott vele. Interneten 

keresztül tartják a kapcsolatot, így  Ella azt sem tudja, hogy 

valójában Hollywood egyik leghíresebb színészével írogat. Amit 

tud róla, hogy ugyanakkora könyvmoly, mint ő. Imádnak vitázni a könyveken, mert 

mindkettőjük meg akarja a másikat győzni a saját nézőpontjáról. Cinder a közös kedvenc 

könyvükből készülő filmben fogja játszani a herceget, s erről Ellának mégcsak sejtelme 

sincs. Ráadásul Cinder azt hiszi, hogy a lány meghalt, mert a baleset előtt pár 

másodperccel még beszéltek egymással, de azóta Ella hónapokon keresztül mégcsak nem 

is üzent neki.  

Vajon meg fogja-e valaha Ella ismerni Cinder valódi személyét? A fiú képes lesz a 

valóságban is tündérmesévé változtatni Ella életét? 

Szerintem igenis egy tündérmeséről van szó, mert a lánynak óriási kitartása van, s ebben 

nagy szerepe van Cindernek is. Az elmúlt három év alatt még így is, hogy személyesen 

még nem találkoztak, nagyon megkedvelték egymást. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen 

véget ér Cinder és Ella története, bátran olvasd el a könyvet. Hidd el, nem fogsz csalódni 

benne. 

M.V. 

 



Filmajánló: 

Hogyan legyünk szinglik? 

 

Van, aki profi mód műveli a szingliséget, van, 

aki rossz ebben a műfajban... és van Alice. Meg 

Robin. Meg Tom, David és a többiek. New York 

tele van magányos szívvel és testtel, olyanokkal, 

akik kiválóan érzik magukat a bőrükben és 

olyanokkal, akik rettentően és egyáltalán nem 

akarják mindannyian ugyanazt. Van, akinek 

életre szóló szerelem kellene, van, akinek csak egy vad éjjel, vagy még annál is kevesebb. 

Egyet tanulj meg: ha nem buli a szingliség, akkor valamit rosszul csinálsz! A Liz Tuccillo 

könyve alapján készült film a randik, a viszonyok, csalások és nagy szeretkezések világában 

vezet el, hősei mind páratlan emberek, akik a párjukat keresik a városban, amelyik sosem 

alszik. A merész és romantikus vígjáték a szinglik és valaha volt szinglik kedvence lesz. 

T.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 2015-2016-os év legfontosabb eseményei 

képekben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kellemes és valóban pihenést nyújtó  

nyári szünetet kíván  

az M.I. csapata!!! 


