
 

 



 

  

 
 
Kedves Diáktársaink! 

Vj év, új kezdet, új lapszám. Most mindenki tiszta lappal indíthat… 

…ezt mi is megtettük. E havi számunkban még több cikkel igyekszünk színt vinni a szürke, téli napokba. 

Ha január, akkor szalagavató. Rövid összefoglalónkból megtudhatjátok, hogyan is zajlott iskolánkban idén 

az ünnepség. Ha pedig a bálok nem keltik fel igazán az érdeklődésedet, érdemes fellapozni 

programajánlókat. Sportolsz? Vagy kedvet érzel, hogy belevágj valami újba? Tesztünkből most könnyen 

kiderítheted mi is a hozzád leginkább illő elfoglaltság. 

Aktuális problémákkal jelentkező rovatunk most egy sokakat érintő problémával foglalkozik, mégpedig az 

óra alatti alvással. Igyekeztünk most is viccesre venni a formát. Idei első interjú alanyunk Lányi Vera 

tanárnő volt, aki meglepő, érdekes válaszokkal szolgált.  

Állandó rovataink mellett most számos újjal is jelentkezünk. Ezek közé tartozik a mostantól látható „vicces 

képek” is, ahova ti is küldhettek meghökkentő, vicces, egyedi alkotásokat. Ha pedig gyakran vannak 

(rém)álmaid, vagy épp ellenkezőleg, pont, hogy sosem emlékszel rájuk, mindenképpen olvasd el ezotéria 

rovatunk e havi témáját, ami épp ezzel a problémával foglalkozik. 

Végül pedig, de nem utolsó sorban a szerkesztőség nevében szeretnénk megköszönni a támogatását az 

újság névadójának Világos Dávid 11.B osztályos tanulónak! 

 

Nóri 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Liebe Mitschüler! 

Neues Jahr, neues Glück. Jetzt kann jeder neu Anfangen… 

…das tun auch wir. In dieser Ausgabe versuchen wir mit noch mehr Artikeln ein bißchen Farbe in den 

grauen Winteralltag zu bringen.  

Der Januar ist der Monat der Bandweihen. Wenn ihr nicht dort wart, könnt ihr in unserer kurzen 

Zusammenfassung nachlesen, wie bei uns die Feier lief. Und wenn euch die Bälle doch nicht so sehr 

interessieren,  ist es nützlich, die Programmvorschau für diesen Monat durchzulesen.  

Treibst Du Sport? Oder hast Du Mut etwas Neues anzufangen? Aus unserm Test  kannst Du 

herausbekommen, welche Freizeitaktivität zu Dir am besten passt.  

Wir alle kennen das Problem mit den während des Unterrichts schlafenden Mitschülern – oder haben es 

eben selbst? Keine Sorge, der Artikel über die aktuellen Angelegenheiten behandelt die Problematik dieses 

Phänomens. Natürlich mit viel Witz und Geist.  

Als „Opfer“ des Lehrer-Interviews fiel dieses Mal Frau Vera Lányi. Wir erhielten von ihren überraschenden 

und interessanten Antworten.  

 Neben unsere regelmäßigen Artikel kommt ein Haufen neue dazu! Unter anderem z.B. die „lustigen 

Bilder“, wohin ihr euere eigenen einzigartigen und komischen Fotos schicken könnt.  

Wenn Du oft (alb)träumst – oder dich gar nicht mehr an deine Träume erinnern kannst – solltest Du 

unbedingt die Esoterik-Kolumne durchlesen.  

Zu guter letzt möchten wir im Namen der Redaktion dem Namengeber der Zeitung, Dávid Világos, Schüler 

der Klasse 11.B, für seine herzliche Unterstützung danken! 

 

Daniela 



 

 

Karneval 
 
Als Karneval, Fastnacht oder Fasching (auch fünfte Jahreszeit) bezeichnet man verschiedene Bräuche, 
um die Zeit vor dem Aschermittwoch in Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und überschäumender 
Lebensfreude zu feiern. Ihren Ursprung haben die Bräuche in einer christianisierten Form der 
heidnischen Winteraustreibung, wobei ein Bezug zur christlichen Fastenzeit entstand. 
 
 

 

Das Wort Fastnacht und seine regionalen 

Abwandlungen werden vor allem in Hessen, in 

Franken, am Mittelrhein sowie in Baden, 

Württemberg, Bayerisch-Schwaben, Rheinland-

Pfalz, dem Saarland, Luxemburg, der Schweiz, 

Liechtenstein und den westlichen Landesteilen 

Österreichs (Alpenraum) verwendet. 

Volksetymologisch wird das Wort Fastnacht oft 

an das althochdeutsche fasta 

(Fastenzeit) und naht (Nacht, 

Vorabend) angeschlossen und 

angegeben, der Name bezeichne 

ursprünglich nur den Tag vor 

Beginn der Fastenzeit, ab dem 

15. Jahrhundert auch die Woche 

davor. 

Das Wort Fasching taucht im 

Hochdeutschen bereits ab dem 

13. Jahrhundert zunächst in den 

Formen vaschanc und vaschang 

auf. Etymologisch leitet sich 

Fasching, Vaschang vom 

„Fastenschank“ her, also dem 

letzten Ausschank (alkoholischer 

Getränke) vor der damals noch 

strengen Fastenzeit. Vom 

Fasching spricht man vor allem in Altbayern und 

Österreich (östlich des Arlbergs) im bairischen 

Sprachraum. 

 

Nördlich der Linie Bonn-Erfurt gibt es in 

Deutschland fast ausschließlich 

Karnevalsvereine, die Veranstaltung nennt man 

hingegen in Sachsen und Brandenburg auch 

Fasching. Verbreitet bezieht man den Karneval 

jedoch in erster Linie auf den rheinischen 

Karneval (siehe: Kölner Karneval, Düsseldorfer 

Karneval, Bonner Karneval). Die Herkunft des 

Begriffs ist nicht eindeutig geklärt, die 

geläufigste Vermutung ist die Ableitung vom 

Mittellateinischen 

carnelevale 

(carne+levare) als die mit 

der Fastenzeit gemeinte 

„Fleischwegphase“; 

vereinfachend ist die 

Übersetzung von "carne 

vale" als „Fleisch, lebe 

wohl!“ möglich. 

Als Beginn der 

Fastnachtszeit galt bzw. 

gilt in den 

deutschsprachigen 

Ländern traditionell der 

Dreikönigstag. Ende des 

Karnevals ist der 

Aschermittwoch. Sein 

Termin hängt insofern 

unmittelbar von der Lage des Osterfests ab: 325 

wurde auf dem Konzil von Nicäa das Osterdatum 

auf den ersten Sonntag nach dem ersten 

Frühlingsvollmond festgelegt.  

Miki bá’ 

mailto:ezahelyzet@gmail.com


 

  

“A kihívások teszik életünket érdekessé; azok legyözése 
ad értelmet neki.” 
Reggel, mikor még mindenki álmosan rója a folyosókat, mikor még mindenki nagyokat pislog, ha kérdeznek 
töle valamit, Vera néni már akkor is éber. Legyen hétfö vagy péntek, Ö mindig tele van energiával, fut és 
mosolyog. Megkértük, hogy a sok sietés közepette szánjon egy kis idöt ránk, és a kérdéseinkre.  
 
Szeretnék kérni egy rövid bemutatkozást Öntől! Hol született? Hol nőtt fel? Vannak-e testvérei? 

Lányi Vera vagyok, Sásdon születtem, és ott is éltem nyolc évig. Sásd akkor még egy nagyon szép falu volt. Ezután költöztünk 

Pécsre. Van egy nővérem, aki épp ekkor kezdte a gimnáziumot.  

 
Hol végezte el a gimnáziumot? Volt-e kedvenc tantárgya? 

Hát ez vicces, mert a Nagy Lajosba jártam fizika tagozatra, de amiből igazán jó voltam, az az irodalom volt. Ez volt az a tantárgy, 

amiből versenyeket nyertem, rengeteget olvastam, és sok mindent csináltam még emellett (zenekar, énekkar, és színjátszás). De 

mindezt csak úgy, mert tetszett.  

 
Akkor miért ezt a pályát választotta, miért nem inkább a humán felé indult? 

Mert ezt éreztem kihívásnak. Azt lehet látni állandóan, hogy a gyerekek ezeket a tárgyakat nem szeretik. Érthető, hiszen ezekért 
kegyetlenül meg kell dolgozni. Félreértés ne essék, minden elismerésem azé, aki a humán tárgyaknál rengeteget olvas, és 

hihetetlen tudással rendelkezik, de a mateknál, és a fizikánál, meg kell dolgozni, hogy azt az adott fél oldalt megértsd. Az nem 

olyan, hogy elolvasom, hanem ezt meg kell érteni. Ez egy kő kemény harc, amit csak akkor nyerhetsz meg, ha mindent beleadsz. 
Ezért nehéz elfogadtatni, és megszerettetni ezt a gyerekekkel. Számomra ez volt az igazi kihívás, a másikat nem éreztem annak. 

 
Mindig is tanár akart lenni? Miért éppen ezt a pályát választotta? 

Két lehetőség volt, az egyik a színház, - ez még úgy vonzott -, a másik pedig a tanár. Andi néni szokta mondani, hogy „a tanár egy 
elvetélt színész”, és ez nagyon igaz. 

 
Hol végezte el az egyetemet? Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre? 
Szegeden, az akkori József Attila Tudományegyetem matematika-fizika szakán. Nekem ezek az évek elég szürkén teltek. Nem 

vettek fel a kollégiumba, mivel akkoriban az értelmiségi szülők gyerekei nem kerülhettek be, így albérletes lettem. Ennek annyi 
volt a hátránya, hogy kiszorultam kicsit a közösségi dolgokból. Ha újra járnám az egyetemet, nagyon sok mindent másképp 

csinálnék, sokkal inkább mennék a többiekkel. Rengeteget tanultam akkoriban, és Szegedet azóta is imádom.  

 
Mit jelent az ön számára a matematika? 

Most már szinte mindent. Én nagyon szeretem a tantárgyam, és minél többet foglalkozom vele, annál inkább látom, hogy 

mennyi mindent nem tudok, és akkor ezek megint új célok. Azt is nagyon szeretem, hogy ez egy korrekt dolog, itt nincs 
kenterfalazás, vagy annyi valami, vagy nem. Nyílván a középiskolai anyag egy dolog, az igazán érdekes, amikor elindulsz 

valamilyen irányba mélyebben. 
 

Mikor került a gimnáziumunkba? Hol dolgozott előtte? 

Előtte a Leőweyben voltam, de csak két tanévet. Aztán volt fél év, mikor még otthon voltam GYES-en, de jöhettem a 

nyolcadikosoknak délután felkészítőt tartani, úgy, hogy a gimi még nem állt. Tehát a kezdetektől fogva itt vagyok. 
 
A tanári évek során elért eredmények közül mire a legbüszkébb? 

Ha időrendben nézzük, akkor az első tényleg nagy eredmény az a csillagászatoktatásommal volt kapcsolatos. Több diákot is 
tudnék említeni, akinek az eredményére nagyon büszke vagyok. 

Egyik tanítványomat Somogyi Ritának hívták. Ők voltak annak idején a második gimnáziumi osztály, és őket nyolcadikos 

korukban taníthattam. Akkor tudtuk már, hogy amikor ők gimisek lesznek, én leszek az osztályfőnökük, valamint hogy őket 

fogom tanítani fizikából is. Így Frank Gábor igazgató úr megengedte, hogy a fizika óra keretében csillagászatot tanítsak nekik. 
Ennek következményeként sokan pályáztak egy csillagászattal kapcsolatos pályázatra. 

Hihetetlen öröm volt, mikor megkaptuk a hírt, hogy Rita ezt meg is nyerte. Akkor volt, hogy végigugráltam a folyosót, szóval 

tényleg csodálatos érzés volt. 

A következő ilyen nagy élmény Pozsgay Balázzsal volt kapcsolatos. Ő igazából a fizikáért volt oda, de a kedvemért elment 

matekversenyekre, és az ő dolgai is ilyen szívetmelengetőek. 

Én úgy gondolom, hogy nekem szakmai eredmény a Srp Guszti eredménye. Az ő versenyeredményei is, meg az élete, ahogy 

alakult, és ahogy mindig beszélgettünk a matekról, az kedves a szívemnek. 

És hát természetesen a Huszár Kristóf, aki tavaly érettségizett. Amikor ő tízedikes volt, az az év csodálatos volt. Akkor valahogy 

minden sikerült.  



 
Büszke vagyok, hogy taníthattam őket: Somogyi Rita, Pozsgay Balázs, Srp Guszti, Huszár Kristóf és azt a sorrendet folytatja a 
Veszelka Zoli. És remélem, hogy nem hagytam ki senkit. 

 
Mi zavarja leginkább egy tanórán? Könnyen fel tudja bosszantani egy diák? 
A pofátlanság zavar a legjobban. Én mindig mondom, hogy nincs demokrácia. Tehát, ha valaki tényleg tud, annak többet szabad. 

Ez lehet, hogy nem helyes, de rájuk nem tudok haragudni, ha mondjuk késnek. Ha valaki a jogaival jön, arra ugrom, mert úgy 

gondolom, hogy alapvetően mindenkinek kötelességei vannak. Semmivel sincs szerintem több joga egy diáknak, mint egy 
tanárnak. És mindenkinek tisztességesen kell dolgoznia, mert ez egy munkahely a tanárnak is, és a diáknak is. Azért már nagyon 

erősen meg kell dolgozni, hogy hosszú ideig pipa legyek valakire. Általában kiüvöltöm magam, aztán új nap virrad, új menet, új 
beszállás. 

 

Ön szerint könnyű a mai fiatalság élete? 

Biztos, hogy nem. A fiatalokat annyi impulzus éri manapság, hogy nem tudnak benne rendet tenni. És szerintem az sem jó, és én 
ezért vagyok a liberális nevelés ellen, mert ebben végképp nem találják szerintem a fiatalok a helyüket. 

 
Honnan meríti ezt a rengeteg energiát? 
Enélkül nem megy. Reggel, mikor bejövök általában nulladikra, akkor én is olyan vagyok, mint a mosogatórongy. Tehát ezen 

lehet hülyéskedni, hogy én mennyi kávét iszom, de nem iszom annyi kávét. Csak az ember tudja, hogy a tanáritól a 204-es 

teremig – többnyire odáig futok, illetve már nem futok, mert egyszer felökleltem egy gyereket… De akkor megfogadtam, hogy 
nem futok, bár nem mindig sikerül betartani. De ez egy olyan távolság, amikor az embernek igen is arra át kell állni, hogy 

energiámnak lenni kell. Egyébként C-vitamint szoktam mondani.  
 
Szokott néha késni? 

Mostanában előfordult. És szégyellem is. De nem hallom a csöngőt; most vagy azért mert süket vagyok, vagy azért mert a 

tanáriban ki van húzva a hangosnak az a villás dugója. Alapvetően az az elvárásom,  

hogy mindenki legyen ott időben az órán. De továbbra is próbálok nem késni, de ehhez kell, hogy halljam a csengőt, és akkor 
persze rohanok. 

 
Van, amikor nem siet? 

Szerintem ez örökletes. Édesanyám sem tudott lassan járni. Egyszerűen nem 

tudok lassan menni.  
 
Üzenne valamit a tanulóknak? 

Hát, hogy tanuljanak! És a matek a legszebb a világon! 
 

Ha étel, akkor káposztástészta. 

Ha ital, akkor főleg gyümölcslevek. A vizet nem szeretem, ahogy a 

szénsavas üdítőket sem igazán. 

Ha szín, akkor szeretem a tojáshéj színű dolgokat, a „Barnát” 

(szerk.megjegy.: a tanárnő férjét is így hívják), de mostanában 
megszerettem a pirosat is. 

Ha zene, akkor általában ez hangulatfüggő. Szeretem, ha egy zene 
dallamos, ha valami hallgatható, és nem kell közben gondolkodni. 

Queen, Abba, Mozart, Vivaldi, Beethoven, teljesen változó. 

Ha film, akkor krimi, vagy Audrey Hepburn filmjei, mint a Római 
Vakáció, amit már legalább tízszer láttam, de ez nem probléma. 

Szeretem az olyan filmeket, amiket többször is meg tudok nézni 
valamiért.  

Ha hobbi, akkor nyáron például olyasmit olvasni, ami nem 

matekkal kapcsolatos. Ha egyszer nyugdíjba megyek, szeretnék írni.  
Ha könyv, akkor a második világháborúval kapcsolatos regények 

Ha hely, akkor Izrael. Itt már egyszer jártam, és nagyon szeretnék 
visszamenni. Csodás volt. Ahol pedig még nem voltam, de szeretnék 

belemászni az a Nagy Piramis. Arról már rengeteget olvastam.  

Ha mottó, akkor talán az, hogy tisztességesnek maradni, 
tisztességesen élni, becsületesen dolgozni, nem meghajolni, csak 

azért mert esetleg úgy lehet, hogy néhány dolog könnyebb lenne, 
megmaradni az elveim mellett, vállalni a következményeket. 

Ha szabadidő, akkor szeptembertől június végéig csak matek, 
emellett legfeljebb film.  

 

Nóri és Szimi 



 

  

Bandweihe 2010 
 

Wieder einmal sind wir an einem 

wichtigen Punkt des Lebens unserer 

Schule angelangt. Die alljährliche 

Bandweihe der Zwölftklässler fand am 

16. 01. statt. 

Die Aufführung begann offiziell um 18 

Uhr, als die Moderatoren (Mirjam 

Lehmann und ich) die Klassenleiter 

baten, ihre Schüler in die Sporthalle zu 

führen. In der Begleitung von mehr oder 

weniger heiterer Musik traten sie 

feierlich herein und nahmen auf den 

ersten drei Sitzreihen Platz. Nun 

ertönten die Nationalhymne, sowie die 

Hymne der Ungarndeutschen.  

Nachdem sich jeder wieder setzte, hörten wir einige sehr schöne Gedichte in der Interpretation von 

Mercédesz Mühl und Dénes Varga, gefolgt von den Gedanken der Abschlussschüler Luca Mindum und 

Gergő Huszár. Auch konnten die Zuschauer eine Reihe von Bildern der letzten 3,5 Jahren bewundern, die 

mit großem Gelächter und Beifall empfangen wurden.  

Danach ist endlich der ersehnte Augenblick gekommen: die hauptsächliche Zeremonie begann. 

Zuerst wurde die Klasse 12.A gebeten, sich in einer Reihe aufzustellen. Der Klassenleiter der 11.A, Herr 

József Weigert überreichte Klassenleiterin Amreinné Pesti Ágnes die Bänder. Nun gingen sie und 

stellvertretender Klassenleiter Tibor Szűts von Schüler zu Schüler, um ihnen die Bänder anzuheften und 

zu gratulieren. Als auch dem letzten Gymnasiast die Hand geschüttelt wurde, setzten sie sich und ihren 

Stehplatz nahm die Klasse 12.B ein. Frau Ágnes Mágocsi, Klassenleiterin der 11.B übergab die kleinen 

weißen Bänder Frau Baumgartnerné Wigand Katalin und Stellvertreterin Mónika Miklán. Auch diese 

Bänder fanden ihre Besitzer und die stolzen Eltern durften ihre Kinder endlich fotografieren.  

Auch die beiden Klassenleiterinnen teilten ihre Gedanken über die gemeinsam verbrachten Jahre mit uns, 

gefolgt von dem Lied „Fang das Licht“ vorgetragen von Vivien Tóth und Péter Tutti.  

Nach einer kurzen technischen Pause  konnten wir die wirklich sehr gut gelungenen Tänze der zwei 

Abschlussklassen und des 

Lehrerkollegiums bewundern. Eine kurze 

Zeit später eröffnete der gemeinsame 

Walzer der zwei zwölften Klassen den 

Ball. Für gute Laune sorgte hier die 

Kapelle BLACK CAFÉ. 

Langsam mit der Zeit verließen auch die 

letzten Gäste den Ball, und somit ging 

auch dieser Abend zu Ende.  Nun heißt es 

sich aufs Abi vorzubereiten, denn die Zeit 

fliegt so schnell davon, dass man es kaum 

merkt, und schon sind unsere 

AbiturientInnen an der Schwelle der 

Erwachsenenlebens angekommen.

Daniela 



 

Programmempfehlung 
 

Leider ist die Empfehlung im diesen Monat ziemlich „schwach”, dank des schönen 
Wetters, deshalb bitte ich um eure Verzeihung…. 
In  diesem Jahr ist wieder  Schwabenball angesagt! Also auf liebe Leute und geht 
tanzen! 
Schwabenball 
06. Februar 2010 Turnhalle 

Die Band sorgt für die tolle Musik, und es werden mehrere Gäste auftreten, unter anderem 

die Wielander Tanzgruppe. 
 

 
 
Aber wenn du vielleicht lieber schlauer sein möchtest, oder dich nur lieber ausruhen 
möchtest, dann hier ein Film nach dem Weltkrieg oder eine Komödie:  
 
 

Der dritte Man 
(The third Man/A harmadik ember) 

09.Februar 2010. 18:30 Dominukus Ház 

Geschichte auf der Leinwand – Filmvorführung mit einem 
Rückblick in die Zeit 
Regisseur: Carol Redd 

Darsteller: Joseph Cotten, Orson Welles, Alida Valli 
(Schwarz-weiß, ungarisch Sinkronisierter, englicher Thriller, 1949, 93') 

Den historischen Rückblick hält dr. Peter Hahner Historiker, Dozent der Uni der  PTE. 
Eintritt:400 Ft 

 

 

 

SANSZ Filmclub –Chuck & Larry – Wie Feuer und Flamme 
(I Now Pronounce You Chuck & Larry./ Férj és férj) 

10.Februar 2010 17:00 Civil Közösségek Háza(Tükör terem) 

bunt, ungarisch, amerikanische Komödie, 114 Minuten, 2007 

Jasmin 



 

  

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! 
 

 

Szia! 

Zavar, hogy a szempillám nagyon rövid és 

halványszínű. Mit tehetek, hogy dúsabb legyen? Mitől 

nő erősebbre? 

 

Ha rövidek, akkor szempillaspirállal korrigálhatod, hogy kicsit dúsabbnak, s ez által valamelyest optikailag 
nagyobbaknak tűnjenek vagy a kozmetikussal végzett tartós szempillafestés is sokat segíthet. Ne tedd tönkre 

müszempilla-ragasztással (föleg, ha szép, egészséges "szálaid vannak"), nem szabad (na) elfelejteni, hogy elsösorban 
az a küldetése, hogy megszürje a levegöben található apró mikro szemcsék szembe kerülését,valamint védje a szemet 

környezet különbözö behatásaitól és egyúttal tompítsa azok negatív hatásait, pl.:fény,szél,víz stb. . 
 

 

Hello! 

Mindjárt itt a nagymamám szülinapja, nem tudom, mit 

ajándékozzak neki! Most lesz 67 éves, általában 

valami kertészkedéssel kapcsolatos dolgot szoktam 

neki adni, de teljesen kifogytam az ötletekből! 

Szeret még főzni is, de a szakácskönyvet nem tartom 

túl eredeti ötletnek. Nincs véletlenül használható 

ötleted? Köszönöm!  

 
Legjobb lenne, ha valami személyeset adnál neki, esetleg ha saját magad készíted, még jobb  

lenne. Szerintem már annak is örülne, ha mondjuk sütnél neki valamilyen sütit, vagy más apróságot. Csinálhatsz 
fotóalbumot, ha vannak közös képeitek a családdal. Bármit, ami Rád emlékezteti szívesen fog fogadni, jól fog esni 

neki, hogy mikor nem vagy ott, akkor is eszébe juttatja, hogy szereted! 
 

 

 

Köszönjük a sok levelet, reméljük mindegyikre megfelelő választ adtunk, amelyek segítettek! 

 

Leveleiteket várjuk az ezahelyzet@gmail.com – ra. Az újságba nem kerül be az összes levél, de a választ, 

valamint a levélírók névtelenségét garantáljuk. 

Jade 



 

A strapabíró klasszikus 

 

A divatvilág folyamatosan változik, minden évszakban új és újabb trendek hódítanak a kifutókon. 
Míg egy-egy ötlet hirtelen robban be a köztudatba, - majd rövid idő elteltével el is tűnik a 
süllyesztőben - addig van valami, ami sosem megy ki a divatból. Ez a farmer, ami mára a 
mindennapjaink elengedhetetlen viseletévé vált.  
 

Minden itt kezdődött… 
A farmernadrág a 19. századtól kezdte meg hódító útját, és a 20. század végére már divatcikké nőtte ki magát. 1870-ben Jacob 

Davist, egy Nevada állambeli szabómestert azzal a megrendeléssel kereste fel egy favágó felesége, hogy egy elnyűhetetlen 

nadrágot készíttessen férje számára. Jacob, az ehhez szükséges erős pamutszövetet Levi Strauss, 

San Franciscó-i méteráru-kereskedőtől szerezte be, majd, hogy a farmer még tartósabb legyen 

szegecsekkel is megerősítette azt. 

Az új ruhadarabot hamar siker koronázta, híre a munkások körében futótűzként terjedt. Davis 
egyre több megrendelést kapott, így San Franciscóba költözött, és társult Straussal. A nadrág a 

szabadalmaztatás után, „Levi’s” néven terjedt, és a piacon főként a kék darabok iránt mutatkozott 

kereslet. A vállalkozás hamarosan minden idők egyik legnagyobb ruhaipari vállalkozásává nőtte ki 

magát. Az indigófestésű, szegecselt farmer nemsokára a cowboyok, és a munkások kedvenc 
viseletévé vált, majd a második világháború idején Európában is elterjedt. 

A Levi’s nadrágok denimszövete fehér vetülék- és indigóval kékre színezett láncfonalakból készült. Fontos ismertetőjelük volt 

még a szegecsek alkalmazása, majd 1886-tól a barna bőrcímke, illetve az 1936-ban bevezetett piros címke is. 
 

Kortalan szimbólum 
A hatvanas években, a rockzene megszületésével egy időben a farmer újabb világhódító útra indult. Ekkor már a fiatalok is 

felfedezték, és rájöttek, hogy mennyivel jobban fejezi ki a gondolkodásukat, mint az előtte viselt élére vasalt öltönynadrág. A 

farmer így lassan a rockzene és a szabadság szimbólumává vált. A mai napig is minden divatirányzat újra és újra felfedezi, 

felkarolja, és újszerűvé varázsolja. A farmer különféle korszakokra tagolható: élte a csőnadrág, majd a répanadrág korát, volt 

kockás, és színes. Bárhova is tartozz, felvehetted, átalakíthattad, egyedivé tehetted. 
 
 

„Trapper farmer drága kincs, jó, ha van, de jobb, ha nincs” 
A hetvenes évek végén hazánkban is megkezdődött a farmergyártás. A Budaflax 

szerzett egy eredeti indigó festett hengert, és egy pályázat alapján a ruha a Trapper 

elnevezést kapta. A márka szép karriert futott be hazánkban, annak ellenére, hogy 

sokan egyszerűen csak „trippernek” nevezték. A Lee Cooper végül megállapodást 

kötött a hazai gyárral, és így a cég a világmárka termékeit készítette a továbbiakban. A 

rendszerváltás idején azonban a magyar farmergyártás hanyatlani kezdett, a külföldi 

ruhák beáramló mennyiségével, már nem tudták többé tartani a lépést. 
 

 

 

Most és Mindig 
A farmer száznegyven éve képezi a mindennapjaink elengedhetetlen viseletét. Hordhatják kicsik és 

nagyok, fiatalok vagy idősek, viselheted, bármilyen stílust is képviselj. Minden generáció újra és újra 

felfedezi, így képes megőrizni népszerűségét. A farmer máig elválaszthatatlan része maradt a 
mindennapjainknak, a gondolkodásunknak, az öltözködésünknek, a divatnak…

Nóri 



 

  

Nagy sport-teszt 

 

Sportágat váltanál? Elkezdenél mozogni? Nem tudod, mit válassz? Itt megtudhatod mi a Neked 
való sport! 
Válassz a négy válasz-lehetőség közül! Számold össze pontjaidat, majd nézd meg az eredmény! 
 
 
 

1. kérdés 

Hétvége van, nehéz hét áll mögötted. Mi a 
programod? 

a) Buli, buli, buli. Majd hétköznap alszok. 

b) Egész hétvégén otthon maradok, pihenek. 

c) Megyek sportolni, és mikor már nem 

tudok moccanni, ott ahol vagyok, elalszok. 

d) Program? Cod, Wow, facebook. 

 

2. kérdés  

Kedvenc állatod? 
a) Kutya – lehet vele edzeni, pl. kötelet 

húzni, versenyt futni… 

b) Hal – nem kell vele sokat törődni, ha 

zavar, megsütöm. 

c) Egér, monitor, klaviatúra. 

d) Mondjuk, egy szelíd cica. 

 

3. kérdés 

Látod, hogy megtámadnak egy nénit az utcán. Mit 
teszel? 

a) A Mátrixban úgysincs jelentősége. 

b) Telefonálok a rendőröknek, addig 

szemmel tartom őket. 

c) Szurkolok, fogadásokat kötök. 

d) Odamegyek, bevetem az összes filmből 

tanult harcművészeti tudásom. 

 

4. kérdés 

Egy másik országban vagy, nem beszéled a nyelvet, 
nincs pénzed, haza kéne jutnod. Hogyan szerzel 
pénzt? 

a) Megkeresem a nagykövetséget. 

b) Internet café, küldök egy e-mailt 

anyáméknak. Addig itt eltöltöm az időt.  

c) Mindenféle attrakciókat mutatok be, aztán 

begyűjtöm a pénzt. 

d) Élvezem a helyi szórakozóhelyeket, 

később is ráérek hazamenni, nem?  

 

 

 

 

 

 

 

5. kérdés 

Mit választanál az alábbi lehetőségek közül? 
a) Egy óóóriási partyt. 

b) Egy helyet, ahol minden sportot ki lehet 

próbálni. 

c) Világbékét. 

d) Egy terrabyte-ot. 

 

6. kérdés 

Hova utaznál el? 
a) Las Vegasba. 

b) Meglátogatni Bill Gatest. 

c) Londonba, az olimpiára. 

d) Franciaországba, vagy valamelyik 

kultúrájáról híres európai országba. 

 

7. kérdés 

Mit innál? 
a) Mindegy, valamit gyorsan, mennék vissza 

codozni. 

b) Bármit, csak alkoholos legyen. 

c) Gyümölcsteát, esetleg tiszta vizet. 

d) Red Bull, Hell, bármi a felpörget. 

 

8. kérdés 

Melyik híres emberrel beszélgetnél, ha 
lehetőséged nyílna? 

a) Paris Hiltonnal. 

b) Michael Phelpssel. 

c) Barack Obamával. 

d) Bill Gatessel. 

 

9. kérdés 

Válassz egy tárgyat! 
a) Laptop. 

b) Sport-bérlet. 

c) VIP-jegy, bármelyik helyi 

szórakozóhelyre. 

d) Érdekes könyv. 

 

10. kérdés 

Melyik a kedvenc órád? 
a) Tesi. 

b) Szünet. 

c) Informatika. 

d) Mindegy, a tudás megszerzése a lényeg. 
 
 

 



 

Összesítés 
Számold össze a pontjaidat! 

 

 
  

 a) b) c) d) 

1. kérdés 2 3 1 4 

2. kérdés 1 2 4 3 

3. kérdés 4 3 2 1 

4. kérdés 3 4 1 2 

5. kérdés 2 1 3 4 

6. kérdés 2 4 1 3 

7. kérdés 4 2 3 1 

8. kérdés 2 1 3 4 

9. kérdés 4 1 2 3 

10. kérdés 1 2 4 3 
 

 
 
És most tudd meg, milyen típus vagy, milyen sport illik hozzád! 
 

 
 
A-típus (40-35p) 
Sajnos, szabadidődben főleg a monitort bámulod, nincs társasági életed, az internet és a játékok rabolják 

az idődet. Jó úton haladsz az elhízás felé (hacsak el nem érted máris)! Segíts a dolgon, vegyél erőt 

magadon, menj mozogni! A te sportod: Úszás, futás, séta, ha egyik sem jön be a sok ember miatt, legalább 

vegyél egy szobabiciklit. 

 

B-típus (34-25p) 
Vagy már sportolsz valamit, vagy nagyon kiegyensúlyozott életet élsz! Gratulálok! Ha sportot keresel, vagy 

váltanál: aerobik, röplabda, kosárlabda, mindenképpen valamilyen csapatsport. 

 

C-típus (24-17p) 
Kicsit néha túlzásba viszed a bulizást, így nem jut másra időd. Hétvégente alig alszol, így hétköznap nem 

bírsz mozdulni sem a fáradtságtól. Tartalékolj egy kicsit az energiádból, pihenj többet! Sportod: fallabda, 

tenisz, foci, igyál közben sok vizet, szaunázz, hogy kiürüljenek a mérgek a testedből… 

 

D-típus (16-10p) 
Te aztán kipróbáltál már annyi sportot, amennyire csak lehetőséged volt! Neked mindegy csak ne kelljen 

egy helyben lenned! Vigyázz, hogy másra is jusson időd! A Te sportod: bármi, amit valaha ember kipróbált! 

Nórci 



 

  

Film 

A szállítmány 
Ty (Columbus Short – Karantén, Vakító fehérség) újonc a biztonságiaknál, éppen hivatalosan is megkapja jelvényét, hogy pénzt 

szállíthasson, amikor társai azzal állnak elő, hogy nyúlják le azt a nagy összeget, amit évente kb. csak egyszer szállítanak. A srác 

először húzódzkodik, de mivel szülei halála után egyedül neveli öccsét a szegény negyedben, nem sok választása marad. 

Beleegyezik a tervbe és másnap már indítják is az akciót. Minden klappol, amíg egy hajléktalan meg nem látja őket és az egyik 

társa megöli. Ty nem ebbe ment bele. Próbálja leadni a drótot a központnak, felhívni a figyelmet a régi acélgyárban történő 

eseményekre és egy a közelben járó járőr észre is veszi. Azonban a többieknek ez sem akadály, rálőnek a rendőrre, Ty segít neki 

és bezárkózik a még ki nem pakolt páncélautóba. Az összes többi pénzt elégeti. Így ő kerül a figyelem középpontjába, a fiúk 
megpróbálják kiszedni a kocsiból. Talál egy kiutat és sikeresen értesíti a 

rendőröket, de a társai meg akarják ölni. A túlélés érdekében 
felrobbantja a helyet és mire a hatóság kiérkezik társai meghaltak. A 

járőr dicsérő szavaira Ty-t kitüntetik… 
Antal Nimród filmje egy minden szempontból jól összerakott thriller. A 

történet végtelenül egyszerű, a vége kiszámítható, de ebben a 

műfajban ezek egyáltalán nem zavaró tényezők. A nagy robbanások és 

lövöldözések között érződik egy kis mondanivaló: A nyomorban, 

szegénységben élő embert a pénz bele tudja csábítani a bűnözésbe, ha a 

személy mindentől függetlenül jó ember is. A szereplők játéka is az 

akciófilmekben megszokott, nem nagyon lépnek ki ebből. 

Összességében a film egy jó esti elfoglaltság.  

Nemzet  amerikai 
Stílus  akció, thriller 
Amerikai mozi bemutató  2009. december 4. 
Magyar mozi bemutató  2010. január 28. 

 
 

 

Komfortos mennyország 
A film főszereplője, Susie Salmon (Saoirse Ronan – Anyád lehetnék, Szikraváros) boldog és 
kiegyensúlyozott életet él családjával Pennsylvania külvárosában, addig a napig, amíg meg nem 

gyilkolják. A tettes a család egy nagyon közeli ismerőse (Stanley Tucci – Hölgyválasz, Az ördög 

Prada-t visel). A lány holtteste eltűnt, a rendőrség semmi nyomot nem talál. Csak annyit tudnak 

a szülőknek (Mark Wahlberg – Orvlövész, Az esemény; Rachel Weisz – Mindenképpen talán, 
Szélhámos fivérek) mondani, hogy gyerekük meghalt. Susie a mennyben találja magát és 

próbálja feldolgozni, hogy halott. Fentről figyeli, ahogy családja küzd az utána maradt űr ellen. 
Természetesen gyilkosa minden lépését is követi, reménykedve várja, hogy valaki végre 

megtalálja a testét és kiderüljön az igazság…. 

Elgondolkodtató. Ezzel az egy szóval össze lehet foglalni a film stílusát.  A színészi játék kiválóan 

passzol a filmhez, a szereplők nagyon jól alakítottak az „érzelmes” környezetben is, bár Rachel 

Weisz egy Oscar díjas színésznőhöz képest keveset szerepelt. Itt is – mint minden ilyen 

alkotásban – voltak hullámvölgyek, ezt az előkerülő szerelmi szállal próbálták ellensúlyozni. 

Sikerült.  
 

 

Nemzet  brit, új-zélandi, amerikai 
Stílus  fantasy, horror, krimi, dráma 
Amerikai mozi bemutató  2009. december 11. 
Magyar mozi bemutató  2010. március 11. 

Andi 



 

Ébresztö! 
 
Egyes tanórákon jól megfigyelhetőek a különböző 

diákok és viselkedéseik. Van, aki szorgalmas, 

folyamatosan jelentkezik, mindenhez hozzá tud 

szólni. Van, aki csendben elfoglalja magát, és ha 

kérdezik, tud válaszolni. Van, aki egyfolytában beszél, 

és zavarja az órát. Nem is beszélve arról, akinek 

lövése sincs, hogy mi az adott tananyag. De persze 

akad olyan is, aki… hát igen… aki alszik…  

- Pál! Pál, ne aludj! – szólt rá a tanár minden adandó 

alkalommal. Ilyenkor a fiú feleszmélt, pár percig a 

táblára összpontosított, majd, mint aki jól végezte 

dolgát, visszahelyezte fejét a padra. 

Persze az óra nem telhet azzal, hogy a tanár 

ötpercenként felébreszti azt, aki szundít, így hát 

gyakran előfordult, hogy Pál a csengetésre riad fel. A 

szünetben meg jöhet a dicsekvés a folyosón, hogy 

„képzeljétek, már megint végigaludtam az órát”. Na 

meg persze a hit, hogy mennyire sikerült kiszúrni a 

tanárral, és hogy ő mennyire jól járt, hogy 

kipihenhette magát, miközben a többieket különböző 

hasztalan információkkal fárasztották. Pál 

osztálytársainak többsége valamilyen szinten tisztelte 

ezért őt, hiszen nem merte akárki megtenni, hogy 

órán ennyire nem figyel; ugyanakkor bosszantotta 

őket, hogy Pali mindezt bárminemű következmény 

nélkül megteheti.  

Egyik csütörtökön történt, hogy utolsó órájára késve 

ért be a tanár. Pál, a lustaság nagymestere, jobb ötlete 

nem lévén várakozás helyett inkább aludt… A 

változatosság kedvéért… Fs aludt… Fs aludt… 

Közben tengerpartról és napsütésről álmodott. Ez így 

tartott egészen addig, míg a csengő felverte a fiút. 

Mikor felébredt, körülnézett, és megdöbbenve vette 

észre, hogy üres a terem. Pál dühös lett, amiért a 

többiek nem szóltak neki, mikor elmentek. Fogta a 

táskáját, és felháborodva elhagyta az iskolát. 

Útközben megfogadta, hogy ezért most nem szól a 

többiekhez jó ideig. 

Másnap reggel Pali korán kelt, hiszen több 

tantárgyból is felelést ígértek a tanárok, és ő át akarta 

még nézni az anyagot. Fáradtan baktatott a suliba, és 

meglepetésére útközben nem találkozott egy 

haverral, de még ismerőssel sem. Mikor megérkezett 

az iskolához, újabb meglepetés érte. Az épület üres 

volt! Pál zavarodottan állt az üres folyosón, és meg 

sem mozdult, míg háta mögül a portás oda nem 

kiáltott neki: 

- Jó reggelt! Hát te? Ma nincs tanítás… 

Ma nincs tanítás… Ezek a szavak visszhangoztak Pál 

fejében, miközben egyre feljebb ment benne a 

pumpa. Tehát hiábavalóan kelt fel? A semmiért jött át 

a város másik feléből az iskolába? Nem értette… 

Nem értette, hogy történhetett meg, hogy ő a 

szünetről semmit se tud… Lehetséges, hogy átaludta 

ennek a fontos információnak a közlését? 

 

Feri péntekje másképp telt. Délig aludt, majd élvezte, 

hogy nincs tanítás. Ő nem aludt egy tanórán sem, így 

nem maradt le semmiről. Ébren volt, mikor 

csütörtökön utolsó órában az osztályfőnök közölte, 

hogy az óra elmarad, mindenki elmehet. Feri azt is 

hallotta, amikor a tanárnő mindenkit emlékeztetett, 

hogy pénteken igazgatói szünet van, hiszen a tanárok 

kirándulni mennek. Kellemes hétvégét kívánt 

mindenkinek, majd elhagyták a termet. Hát igen… 

Aki figyel órán, mint Feri annak kellemesen telik a 

hétvégéje… Pál pedig szitkozódhat magában, hogy 

még akkor is iskolába megy, mikor szünet van…  

 

Szimi 



 

  

Egyszer volt, hol nem volt… 
 

 
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, 

két bátor hősnő James Bondot megirigyelő bátorsággal, 

nekivágott az útnak, hogy felkeressék a két bölcset, 
nevezetesen Gyula bá’-t és Tibi bá’-t. Miután megküzdöttek 

a hétfejű sárkánnyal és a gonosz boszorkánnyal, végre 

elérték céljukat. A két „agg” már várta őket, és szó nélkül 

elkezdték meséjüket… 

Így szólt az első (Gyula bá):- Én már akkor az iskola tanára 
voltam, mikor ti még meg se születtetek. Sok minden 

változott az óta, és sok mindent hiányolok, amit ma már 

nem vélek felfedezni. Ez legfőbbképp a fiatalságomra 

vonatkozik, de a gyerekek mentalitására, 

fegyelmezettségére és tisztelet tudására is gondolok most. 
Akkoriban még az a szokás volt, hogy úgy köszöntek „jó 

szerencsét”, úttörőavatásokat tartottak az udvaron, létezett 
a testi fenyítés, persze most nem a legrosszabbra kell 

gondolni, csak épp, hogy tanuljon a diák a hibájából. Ezek 

közül az egyik a mikrohullámú „simogatás”, amiről azt 

dolgokra is emlékezzünk, és, hogy megtudjátok milyen is 

volt például az akkori svábbál vagy szalagavató, most arról 

beszélnék egy kicsit. Nagyon jól emlékszem az első 
svábbálra. Nagyon családias volt a hangulat, és a 

kistornateremben tartottuk. Volt tombola és tánc, virsli és 
Cola, remekül szórakoztak az emberek. A szalagavatóval se 

volt másképp. Zenekart akkor még nem hívtak, helyette a 

tanári kar énekelte a himnuszt és a szózatot. Hogy őszinte 
legyek, nem igazán tudom, hogy mi változott, mert azóta 

se voltam sza  
Jgy szólt a második (Tibi bá’):- Számomra a tábori emlékek 

a legkedvesebbek, ezért én erről fogok most nektek 
mesélni. Huszonöt éve, még bizony a táborokat 

úttörőtáboroknak hívták és nagy hagyományai voltak. A 

szomszédságban mindig ugyanazok laktak, és velük együtt 

találtunk ki különböző vetélkedőket, többek közt a 
zászlószerzést is. Ez egy igen vicces játék volt, mert a tábor 

végéig őrizni kellett a zászlót, és ha az egyik csapatnak 
sikerült elcsennie, akkor bizonyos feltételek mellett 

kaphatta csak vissza. Ezek vicces vagy helyenként 
kellemetlen próbák voltak. A furfangos emberek se tudtak 

kifogni rajtunk, akik kutyával őriztették a „kincset”. 

Ravaszságunknak köszönhetően sikerült különböző 

ínyencségekkel elcsalogatni, így mi lettünk a győztesek. A 
jutalom egy díszes kocsin való fuvar a fagyizóhoz. A 

gyerekek akkoriban még nagyon elszántak voltak, és 

képesek voltak akár hajnali 2-kor is felkelni a győzelem 
érdekében. Egyik kedvencem a tábori mesekeret volt. 

Mindenkinek megvolt a mesefigura szerepe, valaki katona, 
mások cselédek voltak. Egyik alkalommal arra ébresztettek 

a gyerekek, hogy elrabolták a tábori királylányt, ezért 

nekiindultunk a keresésére. Különböző állomásokon 

keresztül lehetett csak eljutni, ahol mindenféle feladatokat 
kellett megoldani (én személy szerint farkas voltam). Hogy 

megtaláljanak, farkas hangokat kellett imitálnom. 

Gondolhatjátok mennyire örülhettek a szomszédok. Volt is 

belőle baj egy robusztus, két méter magas fickóval, de 

szerencsére sikerült tisztázni a dolgokat és megígértem, 
hogy többet nem üvöltök az éjszaka közepén. 

A két hős csendben és szájtátva csüngött a bölcsek szavain 
amikor végülis így szóltak: - Mára ennyi elég lesz, de 

reméljük tetszett a mi kis mesénk, és segítségetekre 

voltunk. Várunk benneteket legközelebb is! 
Ezzel a két kalandor új élményekkel gazdagon elindult 

haza, hogy beszámoljanak a többieknek erről a kis 
 

  

Jasmin & Daniela 



 

Anconai szerelmesek 
 

Bunte Sommerkleider, (schrecklicher) italienischer Kaffee und dolce vita… was anderes 

könnte das junge Herz denn noch begehren? 

Natürlich – die Liebe. Und inmitten des Chaos 

auf den Strassen von Ancona, finden auch 

einige völlig unterschiedliche Leute das 

Gesuchte.  

Alles beginnt mit der Anreise der jungen 

„Ungherese“, Viktória (gespielt von Fruzsina 

Völgyi) nach Ancona. Dieses Ereignis stellt das 

Leben des nicht mehr ganz so jungen, jedoch 

immer noch charmanten (und habgierigen) 

Tomao Nicomaco (Viktor Weigert) ganz auf den Kopf. Unbedingt will er das Herz der 

hübschen Ungarin erobern, wobei ihn, doch aus gar nicht so weiter Ferne seine 

Angestellte, Dorina, bewundert. Don Nicomaco weiss es auch nicht, dass Viktória eigentlich 

wegen „ihrem“ Giovanni nach Italien gereist ist, mit dem sie einige schöne Nächte in 

Debrecen verbracht hat… Nun versucht sie ihm beizubringen, dass sie wegen dem 

„Bambino“ gekommen ist. Aber alles hat seine Zeit… 

Don Nicomacos Tochter (Bettina Söllei) hat eine k-k-k-kleine Sprachstörung, die aber 

sofort verschwindet, wenn sie mit dem Wandermusiker Luigi del Soro (Márton Ölbei) 

redet, der zufällig auch sto-sto-sto-stottert. Der Haken aber: der alte Papa will von dieser 

Liebe überhaupt nichts hören! Hier kommt wieder Giovanni (Bálint Kovács) ins Spiel, der 

für die Hand von Lucia wirbt, eigentlich nur wegen des Vermögens der Familie. Denn sein 

kleines Café ist nicht ganz so erfolgreich, wie es sein sollte – mit dem miesesten Kaffee des 

Landes ist das auch kein Wunder. Denn immer läuft etwas schief…entweder ist die 

Kaffeemaschine oder der Kühlschrank kaputt.  

Und noch etwas bringt das Leben der Bewohner durcheinander: der junge Millionär 

Lukrecio (Márton Kovács) ist vom Leben ganz enttäuscht und von seiner Liebe verlassen 

worden – denkt er. Denn seine Geliebte, 

Drusilla (die Schwester von Giovanni) 

denkt dasselbe. Der Zufall bringt sie aber 

wieder zusammen, als Drusilla als Mönch 

gekleidet Nicomaco versucht zu überreden, 

seine Tochter an Giovanni zu verheiraten.  

Natürlich hätte dieses Stück nicht auf 

unserer Bühne vorgeführt werden können, 

ohne Hilfe und Organisation von Andi néni, 

die Agnese, die Pensionsleiterin von Ancona 

spielte. Herzlichen Dank dafür, denn das 

Werk hat uns allen großen Spaß bereitet! 

 

Daniela 



 

  

Álmok tengerében 
Tudtad, hogy… 

 életünk során 21 évet alvással töltünk, és ebből 8 évig álmodunk? 

 az álomlátó periódus egy egészséges alvási folyamatban 4-5 alkalommal következik 

be, körülbelül másfél óránként? 

 az álomlátó periódust „paradox alvásnak” vagy REM-fázisnak nevezik, (REM = rapid 

eyes movement = gyors szemmozgás), mert ilyenkor a testünk teljesen ellazult, 

csak a szemgolyók mozognak? 

 ha álmodban zuhansz, az egy-egy elrontott dolgot jelképez? 

 ha álmunkban futni szeretnénk, de úgy érezzük, mintha földbe gyökerezett volna a 

lábunk, akkor valamely ügyben tehetetlennek érezzük magunkat? 

 az ismétlődő álmok egy fel nem dolgozott emléket próbálnak leküzdeni, és 

általában az éjszaka második felében jelennek meg? 

 

 

Emlékezz álmaidra! 
Te meg bírod jegyezni álmaidat? Vagy csak közvetlen 

ébredés után jut eszedbe pár homályos kép, amit 

rögtön elfelejtesz? Talán egyáltalán nem emlékszel? 

Ha emlékszel, meg is érted őket? Az álmokban 

ugyanis sokkal több rejlik, mint gondolnád. A 

tudattalan elméd végtelen bölcsességével léphetsz 

általuk kapcsolatba. Álmaid segítségével 

kiegyensúlyozottabbá válhatsz, sőt: megoldást 

találhatsz számos problémádra. 

Íme, 10 hasznos tipp, hogy könnyebben emlékezhess vissza álmaidra: 

 

1. Lefekvés előtt relaxálj! Vegyél egy forró fürdőt, hallgass kellemes zenét vagy meditálj!  

2. Dönts úgy tudatosan, hogy emlékezni akarsz az álmaidra! Mondd magadnak lefekvés 

előtt, hogy emlékezni fogsz az álmodra! 

3. Vezess álomnaplót! Készíts az ágyad mellé papírt és ceruzát!  

4. Lefekvés előtt ne fogyassz alkoholos italokat! Az alkohol csökkenti az álomciklusok 

időtartamát és intenzitását. 

5. Ha megteheted, reggel ébredj fel magadtól. Ha ébresztésre van szükséged, akkor a lehető 

legfinomabb módját válaszd ennek.  

6. Aludj megfelelő ideig! Aki 6 óránál kevesebbet alszik, annak nem könnyű felidézni az 

álmait. 

7. Közvetlenül ébredés után ne csinálj semmit, ne is mozdulj! Idézd fel az álmodat, aztán 

bármit, ami az eszedbe jut, rögzíts!  

8. Emlékezz több álmodra: 90 percenként érünk el egy-egy álomciklusba, s általában az 

éjszaka első felében rövidebb ideig álmodunk. Ha emlékezteted magad lefekvéskor, hogy 



 

emlékezni akarsz több álmodra is, akkor éjjel magadtól ébredsz majd, és fel tudod írni az 

álmaidat. 

9. Ha nem ébredsz fel magadtól az álomciklusaid után, hasznos lehet, ha beállítod a 

mobiltelefonod emlékeztetőjét egy 4 és fél, 6, vagy 7 és fél órával későbbi időpontra.  

10. Az álmok nem csak ébredés után juthatnak az eszedbe. Épp ezért, miután felkeltél, ne 

kapcsold be a rádiót vagy a tévét, engedd meg, hogy az elmédben lévő információk 

maguktól a tudatosság felszínére bukkanjanak! 

 

Ha ezeket az ajánlásokat követed, akkor képes leszel felidézni több álmodat is egy éjszaka. 

Légy kitartó, s az eredmények nem maradnak el. Általában egy hónap elegendő rá, hogy 

rendszeressé váljanak a felidézett álmok, de van, akinek ennél rövidebb idő is elegendő. 
 

Álomfogó 
Amennyiben rémálmok kísértenek, érdemes beszerezned egy 

álomfogót. Ezt, a rossz álmokat elűző, jó álmokat vigyázó erőteret 

sugárzó tárgyat hagyományosan a Cherokee és a Kiowa indián 

törzsek tagjai készítették. Az álomfogó tehát a különböző indián 

hagyományokban gyökerező, természetes anyagokból készült, kör 

alakú háló, amely megfogja az ember jó álmait, ezzel adva erőt, 

hogy könnyedén, békésen éljen. A pókhálót imitáló szerkezetben 

fennakadnak a rémálmok, a jók pedig a középső lyukon át 

szabadon közlekedhetnek, a lelógó tollakon egyenesen az álmodó 

fejébe áramolva. Akár hiszünk ebben, akar nem, mindenkeppen 

mutatós és egzotikus lakásdíszt készíthetünk, mely a falra akasztva is jól 

mutat, ágyunk fölé lógatva pedig funkciója szerint működhet. 

 

 
 

 
 

Elkészítése: 

 Hajlíts drótból egy tetszés szerinti átmérőjű 

karikát!  

 Ezt tekerd körbe fonállal, bőrszállal vagy 

egy 2-2,5 cm széles anyagcsíkkal!  

 Utána fogj egy fonalat, és csomózd a 

karikára, majd hurkold körbe-körbe 

egészen addig, míg legbelül csak egy kis 

kör marad, ahol a jó álmok majd 

átáramlanak! (ahogy a képek mutatják) 

 Az aljára rögzíts tollakat, gyöngyöket, 

tükördarabkákat! 

 Ha gondolod, személyesebbé teheted pár 

egyedi dísszel az álomfogódat. 
 
 

 

Szép álmokat! 

Szimi 



 

  

Versek 
Olyan ez, mint egy égő ház, melyből menekülni kell, 

De ahogy az ember felfelé hág, lényegest tapos el. 

Egyre gyorsabban futsz, kedvest, örömöt ölsz 

Fürge léptekkel, az ajtó viszont távolodik 

És odabent égsz el.  Ha ki is jutsz, tudod, 

Mindenki bent volt. Ki számított valaha, 

Az bent általad holt, és ki igazi volt, 

A tűz okozója… már legalul van, 

És magában csendben dalolja, 

Hogy aki igazán hibás, az felül van. 

És igaza van. Ott állsz kint a semmiben, 

És a hó hamu, a szél halálsikolyt hordoz, 

Nem szabadulsz tőle, nincsen, mi megfoltoz, 

Benned még ott a gyűlölet, hogy ő lent újra, 

Megkönnyebbülten maga fölé házat vár, 

Mit felgyújthat és lerombolhat újra, 

De ez a keserű gondolat legyen emlék már! 

Mindennek gúnyolom, mi eszembe jut, 

De minden szó tőrdöfés saját magamba 

 És vérem kifut a vad pengére, sercegve.  

Velük együtt én is belekötnék szavamba. 

A bánat helyét vette át az indulat. 

A harag, hogy ami történt gyengévé tett, 

Gyűlöletet szült, de szánalmas a tudat, 

Hogy csak az én hibám, hogy az egész mivé lett. 
 Bandi 
 

 
Képzelet 

A képzelet utolérhetetlen, szabadon száll, 

Szabadon, mint tenger felett a sirály, 

Először hatalmas boldogságot hoz, 

Majd mégis fájdalmas csalódást okoz… 

 

A képzelet olyan, mint a ragyogó, fehér hó, 

Télen gyönyörködtető, megnyugtató, 

De, ha jön a tavasz, semmivé oszlik, 

Fbredéssel álmod is szertefoszlik… 

 

A képzelet megfoghatatlan arany, mely nagy kincs, 

Ajtó, melyen csak számodra van kilincs, 

Hely, hol minden a tiéd, magad lehetsz, 

Elvenni nem tudják, s bármit megtehetsz… 

 

A képzelet az élet ellenségévé válhat, 

Mert nem él, ki álmokból épít várat, 

Élvezd és élj a valóságban mégis, 

Álmodni ráérsz a halál után is… 
 Szimi 



 

Érdekes képek 
 

Ezen az oldalon olyan képeket láttok, melyekkel minden nap találkozhattok. Lehet, hogy még nem gondoltatok rá, 
hogy érdemes ezeket lefényképezni és nekünk elküldeni, pedig az. Úgyhogy tegyétek meg! Itt van egy kis ízelítő.  
 

 
A reklámtábla kitalálója végre megmutathatta nyelvi felkészültségét a nagyközönség előtt is. Magyar 

vendégei számára az ezüst csillogásával tette vonzóbbá a hotelt, míg a külföldieknek az arany volt a csábítás 

netovábbja. Lehet, hogy nem mind arany, ami fénylik, de lehet, hogy még ezüst sem… 

 

 

 

 

 
 

Végre egy hely, ami nekünk való! Megyünk Ancsához 

turkálni, ez a tuti dolog. De hol is van a csodák 

kincsestára: a garázsba? Szerencsére a mi iskolánkban 

mindenki tudja, hogy mi az Akkusativ és a Dativ közti 

különbség… 

 

 

Aki felismeri az írását, kérjük, jelentkezzen! Nekem 

lenne tippem… 

 

 

Újságot szerkesztette: Juha Márton  



 

  

Pecs auf seinem Weg zur kulturellen Hauptstadt 2010 
 

Am 8. Januar 2010- ein Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier der Kultur Hauptstadt- wurde 

im Uránia Kino ein Film über den langen, strapazenreichen Weg von Pécs zur 

Kulturhauptstadt 2010 gezeigt. Das interessante an dem Film ist, dass er von zwei Deutschen 

gemacht wurde, so können wir Pécs einmal aus den Augen anderer betrachten. 

 

Die beiden Regisseure sind Herbert Kuhnle, ein bekannter deutscher Regisseure, der schon 

mehrere Preise für seine Werke gewonnen hat und Friedrich Wilhelm Kiel, ehemaliger 

Bürgermeister von Fellbach. Sie schenken diesen Film den Pécsern für das Kulturhauptjahr.  

Der Dreh nahm insgesamt drei Wochen in Anspruch, die gleichmäßig auf März, Juni und 

November aufgeteilt waren. Sie haben über 40 Stunden Filmmaterial aufgenommen, aus dem 

ein 40 Minuten langer Film geschnitten wurde. Im Uránia Kino wurde jedoch nur eine 

Kurzversion von 18 Minuten gezeigt. 

Im Film werden viele Sehenswürdigkeiten und die verschiedenen Seiten von Pécs vorgeführt, 

die unsere Stadt nicht nur schöner oder interessanter machen, sonder auch zu unserer 

Kulturhauptstadt. Unter anderem wurden die Zsolnay- Porzellanmanufaktur, Kirchen und 

andere wichtige Orte gezeigt. Es wurden Interviews mit Studenten und auch verschiedenen 

Pécser Künstlern gemacht, die alle hoffen, dass Pécs in 2010 Aufblühen wird, mit 

verschiedenen Programmen und Möglichkeiten sich am Leben der Stadt zu beteiligen. Auch 

Pläne der Stadt wurden im Film gezeigt, für neue öffentliche Institutionen. Natürlich wurden 

auch die vielen Bauarbeiten erwähnt, die aber Notwendig sind und deshalb von den Pécsern 

toleriert werden. Die lange und bedeutende Geschichte der Stadt durfte natürlich auch nicht 

fehlen. 

 

Der Film war sehr erfrischend und man konnte auch neues dazu lernen. Pécs wurde von 

seinen schönsten Seiten gezeigt und am Ende der Vorstellung ging man mit einem guten 

Gefühl aus dem Kino, denn nicht jede Stadt hat so eine interessant und vielfältige Geschichte 

wie Pécs und nicht jede entspricht den vielen Kriterien, die eine Stadt entsprechen muss um 

Kulturhauptstadt zu werden, deshalb können wir auch alle auf unsere schöne Stadt stolz sein, 

denn die Chance die wir bekommen haben, bietet sich nicht jedem im Leben. 

Miri 

 

 

 

 

 

 

TiborCucca 2010 


