
 
 

 

Kedves Diáktársaink! 
Ezt nektek!  
Hát eljött az idő, végre sikerült. Megjelentünk. A csapat összeállt és gőzerővel dolgozik azon, hogy ez 
a lap mindenki számára szórakoztató lehessen.  
A decemberi számunkban igyekeztünk valami újat mutatni nektek. Lesz itt minden, kezdve az ünnepi 
hangulatot felidéző cikkünkkel, melyben hasznos tippeket kaptok koszorúkészítéssel kapcsolatban. 
Ha ennél többre vágytok érdemes fellapozni a decemberi programajánlónkat, melyből kiderül hova is 
érdemes ellátogatni még az idén. Koncertekből az év végén sem lesz hiány.  
Új év, új kezdet? Kedvet éreztek, hogy belevágjatok valami újba, akkor mindenképpen érdemes 
elolvasnotok vívással kapcsolatos cikkünket, hiszen megtudhatjátok miről is szól ez a sportág 
valójában. És ki tudja, lehet hogy, kedvet is kaptok hozzá? 
Érdekel, hogy mit árul el rólad a születési dátumod? Ezotéria rovatunk e hónapban a számmisztikával 
foglalkozik, melyből bővebben megtudhatod, hogy milyen személyiséggel ruházott fel születésed 
napja.  
Az aktuális iskolai problémákkal foglakozó rovatunk decemberben a székfelrakás köré fonódik. 
Rakjuk, vagy ne rakjuk? Erre a kérdésre is választ kaphattok, ha elolvassátok két szereplőnk Feri és 
Pali kalandos történetét a témával kapcsolatban.  
Havonta megjelenő interjúnk első alanya Piltmann Péter tanár úr volt, aki a kezdeti nehézségek 
ellenére készségesen válaszolt kérdéseinkre. A riportot elolvasva megtudhatjátok ki is ő valójában.  
Decemberi számunkban ilyen, és még ehhez hasonló cikkek találhatók. Egész szerkesztőségünk kíván 
ezzel mindenkinek: 

 

Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Liebe Mitschüler! 
Die Zeit ist gekommen, es ist endlich so weit. Wir sind erschienen. Das Team ist zusammen und 
arbeitet mit aller Kraft daran, dass diese Zeitschrift für Euch unterhaltsam wird. 
In der Dezemberausgabe versuchten wir Euch etwas Neues zu zeigen. Hier könnt Ihr alles Mögliche 
finden, angefangen mit unserem feierlichen Artikel, in dem Ihr nützliche Tipps zum herstellen eines 
Adventskranzes bekommt. Wenn Ihr noch mehr wollt, zahlt es sich aus unsere Programmvorschau 
für Dezember nachzuschlagen, denn dort findet Ihr heraus, was alles Ihr noch dieses Jahr erleben 
könnt. An Konzerten mangelt es auch heuer nicht! 
Neues Jahr, neuer Anfang? Wenn Ihr Lust habt, irgendwas Neues anzufangen, solltet Ihr auf jeden 
Fall unseren Artikel über das Fechten lesen, denn dort könnt Ihr erfahren, worum es in diesem Sport 
geht. Und wer weiß? Vielleicht bekommt Ihr wirklich Lust dazu!  
Interessiert es Dich, was Dein Geburtsdatum über Dich aussagt? Unsere Kolumne über Esoterik 
beschäftigt sich diesen Monat mit der Numerologie, die Euch verrät, mit was für einer Persönlichkeit 
der Tag Eurer Geburt Euch ausstattet.  
Der Artikel über die aktuellen Probleme der Schule wendet sich im Dezember dem Aufstuhlen. Sollen 
wir oder sollen wir nicht? Auf diese Frage erhält Ihr eine Antwort, wenn Ihr die abenteuerliche 
Geschichte unserer Helden, Feri und Pali lest.  
Unserem monatlich erscheinenden Interview unterwarfen wir als erstes Herrn Péter Piltmann, der 
unsere Fragen trotz anfänglicher Schwierigkeiten doch bereitwillig beantwortete. Den Report lesend 
könnt Ihr erfahren, wie er wirklich ist.  
Die Dezemberauflage enthält diese und andere, interessante Artikel. 
Unsere ganze Reaktion wünscht Euch 

 
Selige, friedliche Weihnachten und ein Guter Neues Jahr! 

 

Nóri & Daniela 
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Adventszeit 
Das Wort „Advent“ stammt von dem lateinischen Wort „adventus“ ab und bedeutet 
„Ankunft“. 
In den christlichen Kirchen ist das die Zeit der Vorbereitung und der Erwartung auf das Fest 
der Geburt Christi. 
Die Adventszeit beginnt am 4. Sonntag vor Weihnachten und der 1. Adventssonntag ist 
zugleich auch der Beginn des Kirchenjahres. 
Der Advent geht zurück auf das 6. Jahrhundert. In der römischen Kirche gab es zunächst eine 
wechselnde Zahl von 4 bis 6 Adventssonntagen, bis Papst Gregor (590 – 604) vier 
Adventssonntage als einheitlich festlegte. 
Den heute in vielen Familien aufgestellten Adventskranz gibt es aber noch gar nicht so lange.  
Er wurde von dem Hamburger Erzieher und Theologen Johann Hinrich Wichern (1808 –
1881) erfunden. 
Adventskranz  
Da die Kinder, die er betreute, ihn immer wieder fragten, wann denn endlich Weihnachten 
sei, baute er ihnen im Jahre 1839 einen großen Holzkranz. 
An diesem Kranz waren 19 kleine rote Kerzen und 4 große weiße Kerzen. 
An den Wochentagen wurde jeweils eine weitere rote Kerze an diesem Kranz angezündet 
und an den Adventssonntagen eine große weiße Kerze.  
Heute ist der Adventskranz oder Adventkranz ein meistens aus Tannenzweigen geflochtener 
Tisch- oder Hängeschmuck, der mit 4 großen Kerzen versehen ist. 
Auch in den Ostkirchen (Orthodoxe Kirchen) ist der Adventskranz heute teilweise 
übernommen worden, wurde aber auf sechs Kerzen erweitert, weil hier die Adventszeit 
sechs Adventssonntage umfasst. 
Der Brauch, in der Adventszeit einen Kranz mit vier Kerzen aufzustellen, ist inzwischen aus 
Deutschland in viele andere Ländern übernommen worden. 

Adventkranz aus (Tannen-)Reisig 

 

Material: 
  

 Styropor-Ring  

 Reisig  

 Spule Blumendraht 

 Seitenschneider (Zange)  

 4 Kerzen  

 4 Stück Draht  

 Dekor  
 

Anleitung:  
Das Reisig in kleine Zweige zerteilen. Ein bis zwei Zweige auf den Styropor-Ring legen. 
Das Reisig und den Styropor-Ring mit Blumendraht umwickeln. Nun wird ein weiterer Zweig auf den Styropor-
Ring gelegt und wieder mit dem Draht fixiert. Die Zweige sollten so platziert werden, dass immer das Ende 
eines Zweiges den Anfang eines neuen Zweiges verdeckt.  
 
Dieser Vorgang wird so lange wiederholt bis der gesamte Ring überzogen ist. 
Um die Kerzen fixieren zu können, wird ein Stück Draht über einer Flamme erhitzt und von unten 
eingeschoben. Die Kerzen werden mittels der Drähte in den Styropor-Kranz gesteckt. 
Nun kann der Kranz noch nach Belieben dekoriert werden. Vor jede Kerze kann z.B. eine kleine Masche 
gesteckt werden, usw. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! 

Andi 

http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=4506
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„Te döntöd el, hogyan éled az életed“ 
- Csináljunk interjút valamelyik tanárral! – vetette fel valaki az ötletet az első suliújságos gyűlésen.  
Összenéztünk.  
- Oké – egyeztünk bele mindannyian. Jó ötletnek tartottuk. 
Jelentkeztünk, hogy majd mi megírjuk. A kérdés csak az volt, hogy kivel. A választás végül a gimnázium egyik 
szeptemberben érkezett új tanárára esett: Piltman Péterre, a fizikatanárra.  
Megint összenéztünk… Érdekes lesz.  
Két hét múlva sikerült időpontot egyeztetnünk, így délután kíváncsian vártunk a tanári ajtaja előtt. A tanárúr 
megjelent, majd miután kerestünk egy csendes helységet, nekiláttunk a kérdezésnek… 

 
Szeretnék kérni egy bemutatkozást Öntől! Hol született? Hol nőtt fel? Vannak-e testvérei?  
Piltman Péter vagyok, 1981-ben Zalaegerszegen születtem. Testvérem nincs. Az általános iskola első és második 
osztályát Zalaegerszegen végeztem, majd ezt követően elköltöztünk falura, és ott folytattam tanulmányaim. 
Hatosztályos gimnáziumba szintén Zalaegerszegen jártam.  
 

Ön milyen tanuló volt a gimnáziumi évei alatt?  
Sosem voltam szín ötös. Volt, amiből jó voltam, és volt, amiből nem. A nyelvek azok sosem mentek igazán, 

franciát és németet is tanultam, ezekből olyan közepes voltam. A reáltárgyakból, mint 
fizika, vagy matek mindig        

jó voltam. A többi tárgy olyan négyes körül volt. 
 

Hol végezte az egyetemet? 
Pécsen, a PTE-n végeztem, közben a Pollackra is jártam, majd 
megint a PTE-re.  

 
Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre? 
Sok buli, barátok, némi puska, és, hogy az egyetemisták egyre 
szemtelenebbek lesznek. Én sokat voltam kollégiumban, aminek 
megvolt a maga hangulata. Igazándiból jó volt az egész, jól 
éreztem magam, mindenkinek csak ajánlani tudom. 
 

És miért éppen a pécsi egyetemet? 
Ott nyílt ki a tájékoztató?  Hátulról kezdhettem, és így a „P” 

előbb volt, mint az „E’ (PTE, ELTE).  
 

Mit jelent az ön számára a fizika, mint tantárgy? 
Inkább azt mondom, hogy mit jelent a diákok számára. Nekik ez 

csupán egy jelentéktelen tantárgy, sok képlettel, valamint sok 
haszontalan dologgal. Amit nem tudnak az az, hogy ha megértik, akkor 

látják, hogy mindenhol ott van az életünkben, és rengeteg dolgot könnyebbé 
tesz. 

Miért választotta épp a tanári pályát? 
Miért azt választottam? Na, nézzük, erre ki kéne valamit találnom… Először is, 

mert amikor beadtam a jelentkezésem az egyetemre, megnéztem, hogy miből 
vannak jó jegyeim, és fizikából és matematikából végig ötös voltam. A 

felvételihez pedig elég volt egy négy egész ötös átlag, így oda 
biztos lehettem benne, hogy felvesznek. Másodszor, 

rettenetes fizikatanárunk volt, és meg akartam 
mutatni, hogy lehet ezt jobban is csinálni.  

Végül pedig „az csinálja, aki tudja, az 
tanítja, aki nem ért hozzá”. 

 

És nem bánta meg? 
Viccelsz? Tök buli… 
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Ha étel, akkor 
rakottkáposzta, rakottkrumpli, vagy palacsinta, ha más csinálja. A sóskát és a spenótot utálom. 

Ha ital, akkor 
a kólát kivéve, igazándiból bármi -jöhet, gyömbér, traubi, és ehhez hasonlók. 

Ha szín, akkor  
kék, zöldeskék

Ha zene, akkor 
rap és house kivételével nagyjából minden, a musicaleket és rockoperákat különösen szeretem. 

Ha hobby, akkor 
szeretek teniszezni. Néha eljárok ismerősökkel focizni. Jártam társastáncra is, az se volt rossz. 
Olvasni is szeretek. 

Ha könyv, akkor 
kaland, történelmi vagy olyan témák, amik a hétköznapi élet 
működéséről szólnak 

Ha film, akkor 
thriller, vígjáték, mesék, régen szerettem a horrort is, de 
azok nagyon unalmasak lettek. 

Ha állat, akkor kutya. 

Ha hely a világban, ahova szívesen utazna, akkor 
Thaiföld, Tibet, meg ahol a leggazdagabbak az emberek. 

Ha félelem, akkor 
igazándiból nem tudom, hogy mi is az, amitől félnék, még 
elég fiatal, és hülye vagyok ahhoz, hogy ne féljek semmitől. 

Ha valami, amit el szeretne érni, akkor  
úgy élni az életet, hogy végig élvezem. 

 
Mi a véleménye a gimnázium tanulóiról?  
Úgy összességében nem rossz. Vannak olyanok, akik okosak és figyelnek; vannak akik okosak, de nem figyelnek, 
ezért rettentő idegesítőek, de soha nem büntettem senkit magatartás miatt, nem is fogok. Általában plusz 
feladatokat szoktam nekik adni. Szeretem azt is, akit nem érdekel a fizika, de legalább csöndben van, de a 
legrosszabb az, akit nem érdekel, és még beszélget is. De igazából nem rossz, tehát kellemes. 

Ön szerint a tanár vagy a diák élete nehezebb és miért? 
A tanár élete azért nehéz, mert meg kell ismerni sok neveletlen gyereket is, akik rettenetesek. A diák élete azért 
nehéz, mert meg kell ismernie a rigolyás tanárokat. Mert, ha rossz napja van a tanárnak, akkor lehet, hogy a 
szegény diák fogja megsínyleni. Tehát a diák élete elképzelhető, hogy nehezebb. De egyébként a másik oldal 
sem könnyebb, mert egy olyan osztályban, ahol vannak 34-en, lehetetlenség tanítani. 

 
Mit csinál, ha valakit puskázáson kap? Egyest kap a diák? 
Elveszem a puskát. Dolgozatírás előtt elkérem őket, nem kapnak egyest. 
 

Milyen a viszonya a munkatársaival? 
Jó. Szerintem nagyon jó a tanári kar.  
 

Mi az, ami végképp kihozza a sodrából? Könnyen fel tudja bosszantani egy diák? 
Nem. Nem sikerült még. Igazából nem tud olyat tenni a diák, amiért utána bosszankodnék. 
 

Van valamilyen nagyobb terve a jövőben? 
Nincs. Talán annyi, hogy szeretném elszórakoztatni magam egy élet alatt. 
 

Volt már, hogy kivételezett valamelyik diákkal? Esetleg jobban szívatta? 
Mindig akad, persze. De ez óráról órára változik. Tehát, ha valaki úgy viselkedik az órán, akkor legközelebb, 
persze, hogy szívatják. 

 
És akkor az utolsó kérdésünk: Üzenne valamit a diákoknak? 
„Lesz ez még így se!” Tehát az egyetemen nincs olyan, hogy minden nap készülni kell, szóval sokkal 
felszabadultabb ilyen téren. 

Nóri és Szimi 
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Projektnap 

Konservierung zu Omas Zeiten – das war der Titel 
des, am 4. Dezember  für die Grundschulschüler 
gehaltenen Projekttages. Wenn eventuell jemand 
nicht verstanden hätte, warum Heuwürfel in der 
Mitte des Turnsaales standen, findet jetzt die 
Lösung des Rätsels. Freitagvormittag ging es für die 
Kleinen (8-10 Uhr) und Grossen (10-12) rund ums 
Konservieren der Früchte und  des Gemüse. Die 

Veranstaltung eröffnete Schulleiterin Éva Fáth mit 
einer, den Kindern aus der Unterstufe adressierten 
Rede, in der sie auch gleich die Spielregeln 
erklärte: bevor der Kinderschwarm das Büffet 
stürmen könnte, muss er sich die selbstgemachten 
Köstlichkeiten erst erarbeiten. Bei jedem Stand 
wartete eine Aufgabe auf sie und wenn sie diese 
erfolgreich meisterten, bekamen sie jeweils ein 
Holzstück. Das Holzstück diente als Zahlungsmittel, 
das beim Buffet auf Süßigkeiten eingetauscht 
werden konnte, wie z. B. hausgemachten 
Birnenkompott oder Milchbrot mit 
Pfirsichmarmelade.  Dazu genossen wir Kamillen- 
und Hagebuttentee. Bei den Ständen warteten 
hilfreiche Neuntklässler mit spielerischen Aufgaben 
auf die Kleinen.  Es gab welche zum Nachdenken, 
wie z.B. die Puzzles,  das Getränke-Kosten oder als 
man erraten musste, aus was man Kompott, 
Marmelade und Saures machen muss. Die Kinder 
machten auch mit der physischen Arbeit 
Bekanntschaft: auf den Heuwürfeln hockend  
schälten sie Äpfel, knackten Nüsse,  rieben Kraut, 
selbst das Maisbröckeln konnten sie ausprobieren.  

„Ich bin schon draufgekommen, wie man’s 
macht!“, sagte ein Drittklässler, als ich ihn fragte, 
wie er zurechtkommt. Als ich meine Runden im 
Sportsaal machte,  erblickte ich auf der Bühne 
einen Korb mit kleinen Gläsern. Auf meine Frage, 
was sich darin verbirgt, antwortete mir eine 
Organisatorin: in den Gläsern steckt von den 
Kindern selbst hergerichtetes Sauerkraut, das die 
Ehrengäste der Veranstaltung erhielten – Eltern, 
die es möglich machten, bei ihnen zu Hause in 7-
8er Gruppen zusammen die Lebensmittel 
einzukochen, bzw. Vertreter von Organisationen 
wie z.B. Dunántúli Napló oder die 
Selbstverwaltung. Es gelang mir auch einige Worte 
mit der Direktorin zu wechseln, die mir erklärte, 
dass dieses Projekt schon seit Anfang Herbst im 
Gang ist, seitdem es frisches Obst gibt. Als Tag der 
Verzehrung wurde der 4. Dezember gewählt, um 

es aber spannender zu gestalten, kam es in 
spielerischer Form zur Erfüllung. Als gute 
Reporterin machte ich natürlich auch mit den 
„Helden“ des Tages Interviews, denn das alles 
drehte sich um sie. Mit Freude brachte ich in 
Erfahrung, dass die Kleinen vom Programm ganz 
begeistert waren. Nach einstündigem Aufenthalt 
dachte ich meine Aufgabe erfüllt zu haben und 
brachte mich dazu mich  in die komplizierte Welt 
der „Großen“ zurückzubegeben. Vorher aber 
gelang es noch einem kleinen Jungen mich zum 
Lachen zu bringen, als er mit seinen Freunden 
neben mir vorbeischoss und rief:  „Ab zum Buffet!“

Daniela 
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Csak egy kis programajánló… 

Hogy ne csak az adventi programokat élvezzétek a Bazilika környékén (dec. 4-20) és, hogy ne 
unatkozzatok decemberben se, még akkor is, ha itt az év 2 legnagyobb ünnepe (a szülinapotokat 
leszámítva) összeállítottam nektek egy pár programot... 
 
Ha még nincs meg a tökéletes házi buli szilveszterre, akkor… 
 

Szilveszter: 
2009.12.31 

Ifjúsági Ház Club 5 Maestro 
Lépcsőház (Retro) Cyrano Cafe & Lounge 

Pécsi Est Café  Klub74 Bár 
                    

 

 

 

 
És, hogy egy kicsit ápoljátok az alternatív és más egyéb oldalatokat is, íme néhány koncert… 
 

Paso: 
2009.12.18.  21:00 Pécsi Est Café 

Tövisházi Ambrus producer zenekara, az Erik Sumo Band új albumának dalait hozza, KRSA a 
PASOból pedig makulátlan fehér öltönyét, zenekarát, és a jamaikai ska hamisítatlan 
hangulatát. 
A névválasztás ennek függvényében nem volt bonyolult: ők lettek a hazai ska all-star 
csapata, azaz a Pannonia Allstars Ska Orchestra. 
A PASO nem csak egy zenekar, a PASO életérzés, küldetés. A Caféban is a PASO Sound 
System zárja majd az estét, eredeti, a '60-as és '70-es évekből származó ska-bakelitekkel. 
De előtte még színpadon láthatjuk az új albumával érkező Erik Sumo Bandet, Magyarország 
egyetlen kacat pop-zenekarát 

Belépőjegy: 1000 Ft 

Republic: 
2009.12.28 19:00  Lauber Dezső Városi 
Sportcsarnok 

20 éves a Republic zenekar, ezért várnak 
mindenkit sok szeretettel ünnepi 
koncertjükre. 
 
Belépőjegy: 2990 Ft 

30Y: 
2009.12.29. 21:15 Pécsi Ifjúsági Ház 

Vendég: 
20 órától az Anonym Project, majd 21 órától 
a  Subscribe lép fel. 
 
Belépőjegy:  
elővételben 1300 Ft, a koncert napján: 1600 Ft 
 

 

Jasmin 
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Mi a helyzet? Ez a helyzet! 
 

 
„Nem mondhatom el senkinek, 

 Elmondom hát mindenkinek.” 

   (Karinthy Frigyes) 

 

 

Felbosszantott? Rosszul teljesítesz, és nem engednek el a szüleid? Szerelmet vallott? 
Megcsalt? Mit tegyek? 
Rovatunkban megoszthatod velünk, ami a szívedet nyomja…:)  Csak írd meg, mi a helyzet! 
 
 
 
 

Sziasztok! 

Az a problémám, hogy nem bízom a barátomban! Teljesen 

megváltozott és nem érzem őszintének. Furcsa sms-ei vannak a 

telefonjában, amiket lerendez egy „csak egy haverom 

szórakozott”- mondattal. Sokkal kevesebbet találkozunk, és 

nincs meg a régi összhang! Mit  

gondoltok, hazudik nekem? Üdv: bogyesz 

Kedves Bogyesz! 
Azt gondolom, le kéne ülnöd vele beszélgetni! Ha nincs meg a kölcsönös bizalom, az 
senkinek sem jó. Ha nyugodtan, okosan elmondod neki, mi nyugtalanít, biztosan rájössz mi a 
helyzet. Ha őszintén sajnálja és előjön valami elfogadható magyarázattal, akkor rendbe jöhet 
minden, ha meg tagadja, netalán agresszívan reagál, nos ebben az esetben is kiderül az 
igazság. 
Sok sikert és kitartást!  
 
 

Üdv! 

Anyám egyfolytában azt hajtogatja, hogy mennyire nem tanulok, 

mire fogom így vinni, az utcán fogom végezni, ha folyton csak 

bulizok. Ez egyáltalán nem így van, de én úgy gondolom, hogy 

egy kis lazítás jár nekem. Előre is kössz! Nyugalomra vágyva 

Kedves Nyugalomra vágyó! 
Bár a leveledből nem derült ki pontosan, hogy mennyire kapsz jó vagy kevésbe jó jegyeket, 
az a véleményem, hogy ha egy kicsit, mondjuk 3-3 és fél héten át kicsit többet foglalkoznál a 
teljesítményeddel, felhozhatnád magad egy olyan szintre, amit meg tudnál tartani, és a 
szüleid is elégedettek lennének, ezáltal megkapnád az olyannyira áhított nyugalmat. 
 
 
Leveleiteket várjuk az ezahelyzet@gmail.com – ra, vagy a hirdetőtáblánál elhelyezett, „Mi a 
helyzet?” feliratú dobozban. Az újságba nem kerül be az összes levél, de a választ (válaszcím, 
e-mail cím megadása esetén), valamint a levélírók névtelenségét garantáljuk. 
 
      

 

Jade 

mailto:ezahelyzet@gmail.com
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 Köszönjük a Nyomda és Ibi néni segítségét! 

A halhatatlan mánia 
 

A divat folyamatosan változik, trendek jönnek és mennek. A 
különböző stílusok meghatározzák a mindennapi életünket. 
Napjaink egyik legelterjedtebb viselete a lábbelik között minden 
bizonnyal a dorkó. Ez, a fiatalok körében különös népszerűségnek 
örvendő tornacipő mára a XXI. század egyik legnagyobb 
stílusirányzatává nőtte ki magát.  

Több mint egy cipő… 
A dorkó a húszas évektől elterjedt gumitalpú vászoncipők márkaneve volt a Dorogi-féle gumigyár nevéből 
eredően. Régen három típust gyártottak; a barnát, a fehéret, és a kéket. Mára ez azonban gyökeresen 
megváltozott. Az akkori dorkó egy időre feledésbe merült, majd pár évtized elteltével újra berobbant a 
köztudatba.  
A „dorkó-láz” megállíthatatlanul söpört végig az egész világon. Az új trend rövidesen a fiatalok kedvencévé vált, 
és egyre többféle változat jelent meg a nemzetközi piacokon.  
Magyarországon a Tisza Cipőgyár kezdte el először a hetvenes években a dorkó gyártását. Ekkor már több 
színváltozatban került az üzletekbe, megjelentek a magas szárú, valamint a sportolásra alkalmas változatok is. 
Azonban nyugaton még a hazai gyártás előtt elindult valami újszerű… 
 
„Legyél olyan egyedi, mint az összes többi…” 
A pontosan száz éves múlttal rendelkező Converse egy vérbeli amerikai sportcipő márka. De vajon tényleg csak 
ennyi, vagy a fűzők alatt ennél több rejlik? A Converse valódi múlttal rendelkező, egyedi márka, ami mára igazi 
szimbólummá vált. 
Marquis M. Converse a harmincas évei végén (1908-ban) megalapította a Converse Rubber Shoe Company 
névre keresztelt saját cégét. A siker nem sokat váratott magára, és röpke két év elteltével a Converse már napi 
4000 cipőt gyártott. Ezt követően a cég 1917-ben piacra dobta első kosárcipőjét is, az All Star-t. A cipőknek 
Charles H. Chuck Taylor (egykori kosárjátékos) lett a nagykövete, valamint dedikálta is azokat.  
A hatvanas évekre a márka népszerűsége egyre csak nőtt. Ez a hirtelen jött népszerűség azonban 1970 körül 
hanyatlani látszott, mikor is az Adidas, Nike, és a Reebok is belépett a piacra újszerű formáival. Ezt követően a 
márka elvesztette az NBA hivatalos cipője címét is. Mindez pedig elégnek bizonyult, hogy a cég csődbe jusson.  
2003. július 9-én a Nike közel 305 millió dollár értékben felvásárolta a céget, amivel a Converse számára új 
időszámítás kezdődhetett… 
 
A hazai konkurencia  
Hazánk legismertebb cipőmárkája minden bizonnyal a Tisza. Mára az Adidas és a Puma mellett meghatározó 
képviselővé nőtte ki magát az egész világon.  
Thomas Bata a harmincas évek elején szeretett volna egy cipőgyárat létesíteni Magyarországon. Választása 
Martfűre esett, ahol 1939-ben vásárolta meg a gyár területét. A vállalat akkori elődje a Cikta Rt. volt. 1949 
nyarán a cég nevét Tisza Cipőgyár Nemzeti Vállaltra módosították. Ezt követően a hatvanas években főként a 
belföldi kereslet kielégítésén volt a hangsúly. 1971-ben hagyták jóvá a cipőgyár új logójának kérelmét.  
Ezután megkezdődött a gyártás, és a Tisza márkanév megkezdte hódítását. Hamar a fiatalok kedvencévé vált, a 
sportcipők beváltották a hozzájuk fűződő reményeket.  A választék a hetvenes években 
meglehetősen kibővült, megjelentek a magas szárú, és az „old school” stílusú cipők is. A gyár 
hamarosan Magyarország legnagyobb cipőgyárává nőtte kis magát. A hetvenes évek végétől a 
Tisza sportcipőket szállított az Adidas részére, majd hamarosan külföldön is megjelentek a 
gyár termékei.  
A rendszerváltás után a gyárnak új versenytársai akadtak, és a kilencvenes évek közepétől a gyártás az utcai 
lábbelikre állt át. A Tisza sportcipők újra 2003 nyarán jelentek meg a piacon. Termékeiket a mai napig kizárólag 
saját üzleteiben forgalmazza a cég.  
 
…valóban több, magába foglalja a múltat, és a jelent 
A dorkó tehát napjainkban újra fénykorát éli. A temérdek változat lehetővé teszi, hogy bárki az egyéniségének 
megfelelőt választhasson, hiszen felveheted, bármilyen stílust is képviselj. Vannak, akik a klasszikus formát 
kedvelik, de ma már könnyen viselhetsz ennél egyedibb darabokat, vagy akár a sajátodat is megtervezheted. A 
lehetőségek határtalanok, csak rajtad áll, mit kezdesz velük, hiszen ha jobban belegondolunk valamikor régen a 
farmer is pont így kezdte hódítását, és mára a mindennapjaink elengedhetetlen viseletévé nőtte ki magát…

Nóri 
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Sport 
 

"Egyszer régen egy kitűnő vívó úgy jellemezte a sportszerű szép versenyvívást, hogy az, két 

felkészült, gondolkodó ember pengével folytatott élénk és szellemes vitája a páston, és ebben a 

vitában az egyik fél végül alulmarad. Hosszú évek kellenek ahhoz, hogy a vívás nyelvén valaki 

jól tudjon beszélni. Addig dadogás marad mindaz, amit a vívó megismert a vívás 

művészetéből." Syposs Zoltán: Villanó pengék c. könyvéből 

 

A vívás sportja gyors és atletikus, messze 
van attól a koreografált küzdelemtől, amit 
a színpadon, vagy a filmen láthatunk. 
Ahelyett, hogy csilláron hintáznának, vagy 
leszökkennének egy erkélyről, két vívót 
elnézve inkább egy intenzív táncot 
figyelhetünk meg. A mozgás olyan gyors, 
hogy a találatokat elektronikusan kell 
jelezni, így inkább hasonlít a Csillagok 
háborújára, mint Errol Flynnre. 
A vívásban három fegyvernem van: a tőr, a 
párbajtőr, és a kard. A kezdőknek 
általában tőrt adnak először a kezébe (ez 
rövidebb és lényegesen könnyebb is a 
párbajtőrnél), miután megtanulta a helyes 
állást, és a kitörést. A kitörés, a 
leggyakoribb támadási fajta. Ilyenkor a 
fegyveres kézzel megegyező láb, egy gyors 
mozdulattal kinyúlik előre, követve a tőr 
vonalát. (ld. a képen). Miután 
elsajátítottuk a mozgást, kezünkben a 
tőrrel, áttérhetünk a párbajtőrre, amely a 
leggyakrabban használt fegyver. A 
párbajtőrnél az egész test találati 
felületnek számít, míg a tőrnél csak a 
törzs. (A kard a legritkábban gyakorolt 
vívásfajta, itt vágni is lehet, nemcsak 
szúrni, a találati felület a felsőtestre 
korlátozódik.) A pást, amin a két küzdő fél 

vív, körülbelül 1,5-2 m hosszú, 14 m széles. 
Magát az 5, 10 vagy 15 tusig (találatig) 
tartó „meccset” asszónak hívjuk. 
A vívók öltözete eléggé sok darabból áll, és 
szokatlanul vastagnak hatnak, hiszen a 
„leggyengébb” ruhának is ki kell bírnia 
350N-t. Fiúknál, lányoknál egyaránt 
kötelező a vívónadrág (térdig ér, az alsó 
lábszárat hosszú vívó zokni védi), a 
hónaljvédő (ez egy féloldalas, 
háromnegyedes ujjú „kiskabát”, ami a 
fegyveres kéz vállát ill. hónalját védi), a 
plasztron (a hosszú ujjú vívókabát), egy 
kesztyű, és természetesen maga a fegyver. 
Lányoknál ez az öltözet kiegészül a 
mellvédővel, ami műanyagból van. A 
vezeték, ami nem öltözet, de hozzátartozik 
mindenhez, is szükséges, hogy a párbajtőr 
összeköttetésben legyen a pásttal. 
Pécsen a PTE-PEAC-nál próbálkozhattok 
meg a vívással. Hétfőtől csütörtökig 
minden nap du. 5-től 7-ig tartanak az 
edzések a Belvárosi Iskola nagy 
tornatermében. Péntekenként a 
Református Iskolában vannak az órák, de, 
aki most szeretné elkezdeni, annak 
mindenképp a Belvárosiban tartott 
edzéseket javaslom, hiszen most 
szeptemberben indult egy tanfolyam. 
Ehhez még nyugodtan lehet csatlakozni, 
mindenkit nagy szeretettel várnak, várunk. 
Az elején természetesen nem kell 
megvenni a ruházatot, tudnak biztosítani 
mindent. 
Remélem elnyerte a tetszéseteket, és lesz, 
aki megpróbálkozik a vívással. :) 
Ha akadna egyéb kérdésetek, keressetek 
meg nyugodtan! 

 
 

Nórci 
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Film 
Zombieland 

A film középpontjában egy egyetemista fiú, Columbus (Jesse Eisenberg – Kalandpark, A falu)  áll, aki csak 
magára támaszkodhat amikor a világot ellepik a zombik (a „Zombieland” elnevezést Amerikára használja ). 
Nagyon gyáva, de éppen a félőssége és a szabályai miatt tudta elkerülni, hogy a zombik eledelévé váljon. El akar 
jutni a szüleihez, hátha még élnek (persze már nem) és útközben találkozik Tallahassee-vel (Woody Harrelson – 
Hét élet, 2012), aki pont az ellentéte: imád gyilkolni és a zombikat valamilyen oknál fogva mindennél jobban 
gyűlöli. Így már együtt mennek tovább, eközben találkoznak két nővérrel, akik elveszik mindenüket, 
fegyvereket, kocsit, mindent. Végülis megtalálják őket és rájönnek, hogy minek ellenségeskedjenek, ha ők az 
utolsó emberek a Földön. A két lány, Wichita (Emma Stone – A házinyuszi, Excsajok szelleme) és Little Rock 
(Abigail Breslin – Mindenképpen talán, A nővérem húga) el akarnak jutni 
egy vidámparkba, mert biztosak benne, hogy ott nincsenek zombik – hát 
nem lesz igazuk. Az utazás során megjárják még Hollywoodot is, de a 
végére megint különválnak. Mivel a lányok kikötik, hogy ők nem bíznak 
senkiben, csak egymásban, egyedül jutnak a vidámparkba. Addigra viszont 
Columbus és Wichita között kialakul egy szerelmi szál, úgyhogy a fiú 
mindenképpen utánuk akar menni. Kiderül, hogy a testvéreknek szükségük 
is van a segítségre, mivel Amerikában már nincs olyan, hogy „zombimentes 
övezet”. Mindenki megmenekül és a film végére úgy tekintenek már 
egymásra, mint egy család.  
Nem vártam sokat a filmtől, amikor megnéztem a leírását. Horror-
komédia?! De kellemesen csalódtam. Igen, egy horror-komédia, de a jobb 
fajtából. A történet a klasszikus zombitörténet – feldolgozás (elszabadul a 
„zombikór” a világon és mindenki átváltozik vagy meghal) megspékelve 
meglepetésszerű effektekkel. A szereposztást eltalálták, Jesse Eisenberg 
kisfiús kinézete passzol a nyuszi szerephez. Woody Harrelson-t ilyen szerepben még nem nagyon láthattuk, de 
nem mondanám, hogy rossz volt az alakítása. Emma Stone és Abigail Breslin hozták a formájukat, jól alakították 
a kemény nővéreket, akik csak a másikban bíznak, hogy megvédjék magukat. Folyik a vér, de diszkréten, nem 
terít be mindent. Voltak néha hullámvölgyek a filmben, de nem mondhatom, hogy unatkoztam alatta. Szóval 
mindenkinek bátran ajánlom, aki már régen látott egy jó kis zombis filmet.   

Nemzet: amerika  
Stílus: horror, vígjáték 
Amerikai mozibemutató: 2009. október 9.  
Magyar mozibemutató: 2009. november 26.  

 

Tiszta napfény 
Rose (Amy Adams - Bűbáj) és Norah (Emily Blunt - Az Ördög Pradát visel) elvesztették édesanyjukat, még 
kisgyerekkorukban. Rose most szobalányként dolgozik és emellett 
egyedül neveli kisfiát, Oscart. Egy nős férfi, Mack szeretője, aki 
történetesen a középiskolai barátja volt. Norah pincérnősködik, míg 
ki nem rúgják.  Mindkét nővérnek sürgősen valami jövedelmező 
állásra lenne szüksége, amivel Rose Oscar taníttatását tudná 
finanszírozni, Norah pedig végre el tudna költözni apjától. Mack, aki 
rendőrként dolgozik, javasolja nekik, hogy takarítsanak bűnügyi 
helyszíneket, mert azzal sokkal jobban lehetne keresni. A testvérek 
létrehozzák a Sunshine Cleaning nevű takarító-vállalkozást…. 
A film rögtön egy öngyilkossággal kezdődik, tehát megvolt a kezdő 
löket. Itt még nem gondolná az ember, hogy vígjátékról van szó. A 
színészi játék nem kifogásolható, a szokásos, amit Emily-től és Amy-
től már megszokhattunk. Nem adtak bele különösebb pluszt. A történet nem igényel nagy agyi munkát, egy 
szálon fut, elég egyértelmű. Az alapötlet jó, nem elcsépelt, sehol nem találkoztam vele még ezelőtt. A film 
kellemes kikapcsolódást nyújt a szürke hétköznapokban, egyszer bátran meg lehet nézni.  :] 

Nemzet: amerika 
Stílus: vígjáték, dráma 
Magyar mozibemutató: 2009. november 12. 
Amerikai mozibemutató: 2009. március 27.  

 

Andi 
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Árulkodó dátumok 
 
Biztos már sokan eltűnődtünk azon, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek. Hogy miért 
vagyunk érzékenyebbek, mint más társaink, vagy tán miért tudunk stressze helyzetben is 
megfelelően koncentrálni, vagy épp ellenkezőleg: miért veszítjük el lélekjelenlétünket akár 
csak egy apróbb izgalmi helyzet hatására. Valószínűleg az efféle tulajdonságainkra, 
jellemzőinkre környezetünk is kihatással van, azonban azt, hogy milyennek születtünk, 
máshonnan tudhatjuk meg. 
A válaszért talán vissza kell tekintenünk az időben, még azelőttre, hogy személyiségünket 
bárki befolyásolhatta volna: a születésünk pillanatára. 
Mert talán a csillagokban rejlik igazi sorsunk…  

 

Számmisztika 
Az asztrológiai számításokban kulcsszerepet játszanak a számok, hiszen végső soron mindent 
le lehet bontani számokra.  
Ahhoz, hogy megtudjuk, a kilenc alapszám (gyökérszám) közül melyikhez tartozunk, össze 
kell adnunk születési napunk számjegyeit. Tehát ha valaki bármely hónap 28. napján 
született, akkor 2+8=10. Amennyiben kétjegyű számot kaptunk, úgy ismételjük meg a 
műveletet: 1+0=1. Így tehát a 28-án születettek száma az egyes. 
 

Gyökérszámok  
1, ha bármely hónapban a következő napokon születtél: 1, 10, 19, 28 
2, ha bármely hónapban a következő napokon születtél: 2, 11, 20, 29 
3, ha bármely hónapban a következő napokon születtél: 3, 12, 21, 30 
4, ha bármely hónapban a következő napokon születtél: 4, 13, 22, 31 
5, ha bármely hónapban a következő napokon születtél: 5, 14, 23 
6, ha bármely hónapban a következő napokon születtél: 6, 15, 24 
7, ha bármely hónapban a következő napokon születtél: 7, 16, 25 
8, ha bármely hónapban a következő napokon születtél: 8, 17, 26 
9, ha bármely hónapban a következő napokon születtél: 9, 18, 27 
 
 

Egyes - egyéniség 
Az egyes a kezdet és függetlenség száma. Dinamikus és magabiztos személyiségüknek hála igazi 
vezéregyéniségek. Eszményeik vezérlik őket, és rossz szemmel nézik, ha valaki megkérdőjelezi 
meggyőződéseiket. Makacson ragaszkodnak álláspontjukhoz, és kiállnak elgondolásaik mellett. Aktív, 
energikus, agresszív alaptermészetű emberek. Szeretnek győzedelmeskedni, de a fortély nem tartozik 
erősségeik közé. 

 
Kettes - kettősség 
A kettes az együttműködés és diplomatikusság száma. Társaságkedvelő, udvarias természetük révén 
nagy jelentőséget tulajdonítanak a bajtársiasságnak. Mindig összhangra és békére törekszenek. 
Könnyen alkalmazkodnak, és valamennyi szituációban feltalálják magukat. Romantikus, ragaszkodó, 
gyengéd teremtések. 
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Hármas - extrovertáltság  
A hármas az önkifejezés, közvetlenség és derűlátás száma. Állandó jókedvüknek és jó 
beszélőkéjüknek hála, elbűvölőek és született komikusok. Dacára annak, hogy könnyen veszik az élet 
dolgait, keményen dolgoznak. Többnyire sokoldalú, tehetséges emberek, akiknek olykor nehézséget 
okoz a kínálkozó karrierlehetőségek közötti választás. Nagylelkű és szeretetteljes emberek. 

 
Négyes - állandóság 
A négyesek a társadalom építőmesterei és munkásai. Rendkívüli életerejük és céltudatosságuk 
lendületben tartja őket terveik véghezvitele közben. Lojálisak, és kiváló főnök válhat belőlük. 
Többnyire jó kézügyességgel rendelkeznek. Konzervatív szemléletűek, nem kedvelik a felfordulást 
hozó változásokat. Abszolút megbízhatóak, és tartják magukat a véleményükhöz. 

 
Ötös - függetlenség 
Önálló, kalandvágyó emberek, akik könnyen alkalmazkodnak bármilyen szituációhoz. Nagyon 
közvetlenek, ezért könnyen barátkoznak. Általában szerencsések és sikeresek, ami magabiztosságot 
kölcsönöz nekik. Fontos számukra a szabadság és a változás. Könnyed viselkedésük nagy tetszést arat, 
de vigyázni kell csípős megjegyzéseikkel, mert könnyen fájdalmat okozhatnak. Érzékiek, buják, és 
gyakran érzelmileg ingatagnak mutatkoznak. 

 
Hatos - harmónia 
Kreatívak és gazdag fantáziával rendelkeznek. Olyankor érzik magukat legboldogabbnak, ha életük 
zökkenőmentesen halad, mindenféle stressz nélkül, harmonikusan. Mások iránti törődésük néha 
túlzott mértéket ölthet. Nem szeretik a magányt, ezért rendkívül fontosak számukra a barátaik, 
szeretet és intim partnerkapcsolat hiányában nem érzik teljesnek életüket. Vonzzák a pénzt és a 
vagyont. 

 
Hetes - bölcsesség 
A tipikus hetesek nagyszerű intellektuális képességekkel rendelkeznek. Magányos természetűek, 
ezért ismerőseik gyakran titokzatosnak tartják őket. Általában mélyen vallásos meggyőződésűek. 
Hihetetlenül érdeklődőek. A párkapcsolatok terén nehézségeik támadhatnak. Akkor a 
legboldogabbak, ha egyedül lehetnek vagy olyasvalakivel, aki egy hullámhosszon van velük. 

 
Nyolcas - tekintély 
Jó irányítókészség és kiváló üzleti érzék jellemző rájuk. Tiszteletet parancsolóak, és együttműködésre 
ösztönöznek másokat. Előfordulhat, hogy munkamániásnak tartják őket, ugyanis keményen 
dolgoznak. Legbelül gyakran magányosnak érzik magukat, ezért szükségük van a szeretet 
kinyilvánítására. 

 
Kilences - együttérzés 
A kilences az érzékenység száma. Hihetetlenül toleránsak, önzetlenek, és óriási lelki gazdagságot 
mondhatnak magukénak. Nem tűrik az igazságtalanságokat, és tisztában vannak az emberi 
viszonyokkal. Őszintén ragaszkodnak szeretteikhez, mindent képesek feláldozni értük. Égnek a 
vágytól, hogy megtalálják ideális partnerüket.   
 
 
 
Amennyiben felkeltettük érdeklődéseteket,  bővebben  utána nézhettek  Phyllis Vega Mit árul el a 
születésnap? című könyvében. 
 

 
 

Szimi 
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Versek 
 
Megszakad 
Megszakad a szívem, ha látom 
Arcodat, amint szenvedélyesen 
Másra tekint, s kellemesen, 
Boldogan, túl a szenvedéseken, 
De én is láthatom… 
 
Megszakad a szívem, ha eszembe jut 
Gondolatod, amint vallom 
Neked heves vonzódásom 
Irántad, s tudjuk, csak álom, 
Mely egyre messzebb, s gyorsabban fut… 
 
Megszakad a szívem, ha hallom 
Hangodat, amint lángolva 
Másnak szól, szabadon dalolva 
A szerelem himnusza,  
De én is hallhatom… 
 
Megszakad a szívem, ha érzem 
Örömödet, amint vadul 
Csókolsz mást, s feldúl 
A tudat, hogy bolondul 
Hittem, van esélyem… 

Szimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Száraz történet ez… 
Száraz történet ez, ne várjon senki magával ragadó, 
Mélyen megértett, könny gőzős, „akkoris”-okat. 
Vagy hősiesen elhatározott, meg nem értett 
felkiáltásokat, 
Hogy „még nincs vége!” .. pedig ez lenne várható. 
 
Nem. Azt a történetet már sokszor elmeséltem, 
Azóta az összes olyan késztetést feléltem, 
Ami arra kényszerítene, hogy lejárassam magam, 
Akármennyire is nem fájna, sőt még ki is kapcsolna az 
agyam, 
 
Abban az időszakban elég bonyolult, 
Összekuszált volt minden és egyre rosszabban alakult. 
Több szálon is futott, ami egyen szokott, 
És kellően keresztezték is egymást,  
Ahogy az lenni szokott, 
Amikor nem úgy van, ahogy kéne.  
 
Egy szóval nyilván tavasz volt. 
És ugyanilyen tempóban nyár lett végre. 
Egy gonddal kevesebb volt, 
De nem ilyen egyszerű az élet. 
 
Egy robbanást, valahol egy sziklán,  
Két alak gyönyörködte végig, 
Egymás kezét fogva, ugyanúgy, mint mindig. 
A keletkező felhőt magukkal húzták. 
 
Ilyen egyszerűen kezdődik, de lassabban van vége. 
Hosszan elnyújtott, kínzó léptek vére, 
Miként mindig ugyanúgy, és ugyanoda már. 
Ezen nem lehet átlátni, közel a határ. 
 
A vége már csak játszma, a túlélési láz. 
Az első hibánál lépni kell, mert aztán megaláz. 
Akármennyire is fáj, és a remény marcangol, 
Később megérteni, az élve felboncol. 
 
Most talán ijedten meredsz e költeményre, 
Eltöprengesz, vajon mi késztetett erre? 
A válasz egyszerű, nem több egy nagy szónál,  
Mondhatni szerelem, de erre magyarázat szolgál. 
 
Nem az a szerelem, amit kimondani jó, 
Amit minden nyelven tudunk, és ha van, az olyan jó. 
Nem az a szerelem, amelyik belobban, 
Amitől az az érzés tombol a gyomrodban. 
 
Ez az, amelyik rád ragad,  
És nem tágít, csak élve hagy, 
Kínoz minden szabad percben. 
De közben küzdök, ellenállok, 
Hogy ne múljon el csendben. 

Bandi 
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Jobban jársz, ha felrakod 
Hosszú fárasztó pénteki nap végére értünk, a 
diákok nagyokat pislogva, ásítozva hagyták el a 
tantermeket. Illetve csak hagyták volna, ha nem 
szólt volna a tanárnő, hogy rakják fel a székeket. A 
diákok felnyögtek, majd legtöbbjük megragadott 
egy széket, hogy aztán nem túl nagy erőfeszítéssel 
a padra helyezze.  
Pál azonban a tanárnőt ügyesen kijátszva kislisszolt 
az ajtón, és rohant, hogy minél hamarabb 
elhagyhassa az iskola épületét. Még, hogy rakjam 
fel a széket… - füstölgött magában. Lábait sebesen 
szedve közeledett a buszmegálló felé. Mikor a 
zebrához ért, körülnézett, majd látva, hogy jobbról 
átengedik, lelépett. Az úttest közepén lassított, 
hogy egy, a másik sávból érkező autót még 
elengedjen, hiszen látta, hogy már nem fog tudni 
megállni. A fekete Renault vezetője azonban 
hirtelen lefékezett, ami önmagában nem is lett 
volna gond, csakhogy a mögötte haladó 
személygépkocsi belehajtott. Mindez nagyon 
lassan történt. Pali lélegzetét visszatartva nézte a 
tőle mindössze pár méterre történő eseményeket. 
Megáll, nem áll meg… Összemennek, nem mennek 
össze… Belém jön, nem jön belém… - cikáztak 
fejében a gondolatok. 
A két autó végül kicsit összetörve a koccanástól 
félreállt. Pali nem tudta mitévő legyen. Egyrészt 
megijedt, hiszen majdnem elcsapták, másrészt 
felelősnek érezte magát. 
- Elnézést… - kezdte végül, de a dühös autóvezetők 
és utasaik egymást túlkiabálva próbálták az 
igazukat a másikra erőltetni, ezért meg se hallották 
Pált. 
- Elnézést, én nem így gondoltam… - mondta Pali 
ezúttal hangosabban, mire az egyik nagydarab csak 
ennyit mondott idegesen: 
- Persze, nem a te hibád… 
De Pali látta mindegyiken, hogy mérgesek rá… 
Enyhe bűntudattal ballagott át végül a 
buszmegállóba. A buszmenetrend tábláján piros 
papírra nyomtatott felhívás tudatta vele, hogy 
munkálatok miatt a busz terelőúton közlekedik. 
Pali vagy ötször átolvasta a szöveget, mire felfogta, 
hogy itt aztán hiába vár a buszra… Elöntötte a düh, 
amiért ilyen szerencsétlenül alakult a délutánja, 
majd feldúltan elindult haza. Nem kisebb 
bosszúságára a munkálatok, építkezések és 
útlezárások miatt még gyalog is kerülőúton kellett 
mennie.  
Ránézett az órájára, és csalódottan vette észre, 
hogy tervei szerint már fél órája otthon kéne 
lennie. Hulla fáradt volt, és szerette volna még 
kipihenni magát az esti buli előtt. Viszont tekintve, 
hogy gyalogolnia kell, örülhet, ha zuhanyzásra lesz 
ideje…  

Lába lendületesen vitte előre, és már-már kezdte 
elfeledni, hogy majdnem elütötték, és hogy 
késésben van, amikor ismerős hangot hallott a 
háta mögül.  
- Pali! Jaj, Pali! – kiáltotta a női hang. 
Pál ingerülten fordult meg, és remélte a 
legjobbakat. Vagyis azt, hogy nem a nagynénje siet 
utána… 
Mikor megfordult, csalódnia kellett. Édesapjának 
nővére vidáman integetett a fiúnak. Pál tudta, hogy 
nem fog tőle egykönnyen megszabadulni, ugyanis 
körülbelül fél éve nem találkoztak. Pál szándékosan 
kerülte őt az elmúlt időben, ugyanis valamiért nem 
bírta a stílusát… 
- Jaj, Palikám! – ölelgette meg a szeretett nagynéni 
Palit, mikor odaért hozzá. – Olyan rég találkoztunk. 
Mesélj valamit!  
- Szia. Hát, nincs semmi érdekes – válaszolt Pál 
röviden, majd gyorsan hozzátette. – Bocs, de most 
mennem kell, sietek – azzal továbbindult volna, de 
nagynénije fontoskodva tovább beszélt hozzá. 
- Micsoda szerencse, hogy én is pont arra megyek! 
Lesz időd mesélni. Mondd, hogy megy az iskola! – 
csacsogott nagynénije, miközben Pali tempóját 
felvéve sétált mellette. 
- Jól megy az iskola – vont vállat a fiú.  
- És mi a helyzet a lányokkal? – kérdezgetett 
tovább.  
Pál nem válaszolt. Igazából úgy gondolta, hogy 
nagynénjének a lehető legkevesebb köze sincs 
ahhoz, hogy hogy is áll ő a lányokkal… 
- Hmm? – nyomatékosította a nő kérdésének 
fontosságát, miközben a zsebében keresett 
valamit. 
- Semmi – mondta végül Pál, és alig várta már, 
hogy hazaérjen. 
Már egy teljes utcát megtettek így egymás mellett, 
amikor Pali nagynénje egyszer csak felkiáltott: 
- Istenem! Elhagytam! De hát nem hagyhattam el… 
Nem… Az nem lehet… - esett kétségbe, majd 
pánikolva folytatta. – Meg kell találnunk! Pali, 
elvesztettem a kulcsom! Az előbb még nálam volt… 
Biztos kiesett a zsebemből, mikor utánad siettem…  
Pál hitetlenkedve nézte elkeseredett nagynénjét, 
és bármennyire is idegesítette a nő, most valahogy 
megsajnálta. Nagyot sóhajtott, majd fogait 
összeszorítva így szólt: 
- Akkor gyorsan forduljunk vissza, és keressük meg!  
Mielőtt még meggondolom magam… - tette hozzá 
magában. 
A következő egy órája azzal telt, hogy mint a 
mérgezett egerek rohangáltak fel-alá az utcán, 
hogy megtalálják az elveszett lakáskulcsot. Pál már 
így is megviselt idegzetét továbbra is leterhelte a 
nagynéni fárasztó kérdezgetése, és többnyire 
igyekezett rövid válaszokkal felelni… 
Hat előtt tíz perccel ért haza, és meglepődve vette 
észre, hogy szülei nincsenek otthon. Hát ez remek! 
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Még pénzt kérni se tudok! – dühöngött, miközben 
próbálta ehetővé varázsolni a mikró segítségével a 
hűtőből elővett ételt. Rettentően fáradt volt, 
testileg-lelkileg egyaránt.  
Evett, lezuhanyzott, majd úgy döntött, ledől pár 
percre, mert alig bírta nyitva tartani a szemét. Csak 
pihentetem kicsit a szemem… - gondolta… 
Nyolckor akart elindulni otthonról, de kicsit elaludt. 
Legalábbis mikor felébredt, azt hitte csak egy kicsit 
aludt el… Ránézett az órájára: tizenegy óra… 
Percekig nézte a mutatókat, mire hajlandó volt 
elfogadni a tényt, hogy ezt jól elcseszte… Már rég a 
város másik felén kéne lennie! Ilyenkor már nem is 
járnak a városi buszok! Már nem is tud odajutni…  
Dühösen és feldúltan dőlt vissza az ágyába, és 
gondolt vissza a nap történéseire… Az a hülye nő 
tehet mindenről! – szidta nagynénjét. – Meg az 
építkezések, és a hülye busz! Meg a szerencsétlen 
autósok, akik nem tudnak közlekedni! Bárcsak egy 
perccel később értem volna az úthoz! Hihetetlen, 

hogy mással nem történik ilyen… Kellett nekem 
annyira sietnem… Raktam volna fel inkább a 
széket, és indultam volna el szépen nyugodtan… 
Nem is rossz ötlet… - gondolta még félálomban. - 
Mostantól mindig felrakom a székemet… Hátha 
akkor több szerencsém lesz… - azzal elnyomta az 
álom…  
Eközben Ferenc jókedvűen táncolt a buliban, ahova 
Pali is el akart jutni. Neki jól telt a délutánja. 
Minden úgy történt, ahogy tervezte. Tanítás után 
gyorsan feltette a székét, sőt, a tanárnő kérésére 
többet is. Mikor a folyosón sétált, hallotta, amint 
osztálytársai felháborodottan közlik egymással, 
hogy a busz más útvonalon közlekedik. Ezért Feri 
előrelátóan az építkezéseket kikerülve indult el 
hazafelé. Korán otthon volt, nyugodtan 
megebédelhetett, lezuhanyzott, kipihente magát, 
és még a buliba is időbe megérkezett. Lehet, hogy 
öt-tíz perccel később szabadult az iskolából, de így 
is tökéletesen telt a napja… 

Szimi és Marci 
 
 

HÁZIREND QUIZ 
1. Ki hagyja jóvá a DÖK szervezeti és működési szabályzatát?  

 a,  nevelő testület b, tanulóközösség c, igazgatóság 

2. Amennyiben a tanuló kérdést intéz az intézmény vezetőihez, lekésőbb hány nap múlva kap érdemi 
válasz  

   a, 7 b, 14 c, 30 

3. Meddig módosítható a 10. osztály évvégén kiválasztott fakultációs tantárgyak? 

   a, évzáróig b, szeptember 1-ig c, szeptember 30-ig 

4. Hány órától mehetnek a gimnazisták ebédelni? 

   a, 12:30 b, 12:50 c, 13:00 

5. Amennyiben a tanár 10 percnél többet késik, a hetesnek ezt kötelessége jelezni... 

   a, az igazgatóhelyettesnek b, egy tanárnak c, az igazgatónak 

6.  A beteg tanuló hiányzásáról a gyógyulás után  ... napon belül orvosi igazolást kell hoznia 

    a, 6  b, 7 c, 8 

7. A témazárót hány héttel az írás előtt köteles a tanár bejelenteni? 

   a, 1  b, 2 c, amikor akarja 

8. Egy héten legfeljebb hány témazáró íratható 

   a, 3  b, 4 c, 5 

9. Amennyiben ...-nél több igazolatlan hiányzása van egy tanulónak igazgatói intést kap.  

   a, 2   b, 5 c, 5   

 10.  Milyen a magatartás minősítése annak a tanulónak, akinek igazolatlan óráinak száma 2-3.  

   a, jó  b, változó c, rossz 

 11. Kinek a joga tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának kiválasztása és megszervezése 

    a, DÖK b, osztályfőnök c, igazgató 

12. Ki írta az iskolán mottóját? 

     a,  Koch Valéria b, Kazinczy Ferenc c, Karinthy Frigyes 

 13. Meddig érvényes iskolánk házirendje? 

    a,  2010.jan.1  b, 2010. jan.12 c, 2010. jan.22  

 13+1. Hány részből áll a házirend? 

    a, 6  b, 7 c, 8 

Nichter 

Quízünkre megoldásokat a valivision@hotmail.com címre küldjétek. 
Határidő: Jan 13. 
Fődíj: Ingyenes példány januári számunkból 

mailto:valivision@hotmail.com
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