
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Valami kölcsönzött, valami új 
Iskolánkban eddig is évente többször kézbe vehettétek az iskolaújságot, ám ez a szám, amelyet most a kezetekben tartotok, 

egy teljesen megújult diákújság. Belsejében nemcsak a múlttal kapcsolatos cikkeket olvashattok, hanem érdekes ajánlókat, 

ismertetőket, felhívásokat, élménybeszámolókat. Szeretnénk az újságot érdekessé tenni, hogy ne a kukában kössön ki a 

fabatka kivágása után.  

Ahogy a régi újságban, úgy ezekben az új számokban is segítenek nekünk tanáraink (ötletekkel, helyesírásban...), hogy a 

lehető legtöbb hibától – vagy épp unalmas témától – megóvjanak benneteket, de igyekszünk mindent önállóan csinálni. 

WARNING! 
Várjuk ötleteiteket, írásaitokat (írói álnéven vagy a nevetekkel), kérdéseiteket, bármit, amivel még szórakoztatóbbá tehetjük 

számotokra az iskolaújság böngészését.  

   Szeretettel a Szerkesztőség

2. szám 
2015. március 

2014/2015 
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Ami eddig történt... 

 Barátaink/diákjaink egy csapata sítúrán vett részt. Valakinek már profi módon sikerült meghódítania a 

lejtőket, mások első élményként könyvelhették el a hetet. 

 Megrendezésre került az évenkénti hagyományos iskolabál, ahol káprázatos ruhadarabok, ételek és zene 

varázsolta el a kikapcsolódásra vágyókat. 

 Versenyeken vettetek részt kimagasló eredményekkel. Mindenki nagyon büszke lehet magára! 

Ami még várható... 
 Párizsi kirándulás! 

 Különböző műsorok, előadások (én se várom, de mit lehet tenni) 

 Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Focibajnoksága 

 Ballagás 

 Szóbeli érettségi 

 Gyermeknap 

 Osztálykirándulások 
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US story 
I left my home on the 5th of August 

2014, for the reason of traveling to 

the USA, and getting some 

experience. Well, it happened seven 

months ago, and now for the request 

of my classmates, I decided to make 

some update, and briefly describe 

what had happened to me in that 

time period.  

As I said I left in the middle of the 

summer last year, and first went to 

New York City, in order to 

participate in a three day orientation, 

and visited some famous buildings, 

such as the Empire State Building or the Statue of Liberty. After few more hours of flight I arrived to my final 

destination, Wichita Falls, Texas. I met my host family, which meant a divorced old man and another exchange 

student from South Korea. In the first two weeks I explored the area. The family had an old bicycle, but I also 

bought a new race bike, which I have decided to take back home after this year ends. Wichita Falls is a town in 

North Texas, close to the border of Oklahoma. When I got there the weather was extremely hot, 100°F (38°C). 

That wouldn’t be the problem , but they are also in an extreme drought, so there are some restrictions, such as you 

can’t water your plants outside, in order to preserve water. 

The Downtown area is the original part of the town, some places resembling a typical Wild West type city, known 

from the movies, but most of the buildings are from the 20th century. This Downtown area is, however, very 

abandoned, a haunted town. Most people live in the neighborhoods around, and do their shoppings in the newly 

built large supermarkets. There are an infinite number of restaurants as well, Americans like to eat out many times 

a week. There is an artificial waterfall in the town, which was built after the original was destroyed by a natural 

disaster in the 20th century. That’s briefly about the town. 
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The school started the last week of August, a week earlier than at home. Of course, I was very confused, excited, 

and didn’t know where to go what to do, etc. But slowly I figured it out. The school system works this way: We 

have the same eight classes every day. I could choose my classes, with some exceptions and requirements. My 

classes in the first semester were the following: Math, Biology, English, Choir (playing the piano for them), 

Environmental Science, Spanish, Physics and US History. The school starts at 7.45 am and ends at 2.54 pm. All the 

breaks are four minutes long, which is enough for getting from one classroom to the next one. Because, by the way, 

the students change classrooms here, not the teachers. For lunch on the other hand we have 36 minutes. You can 

stay either in the school cafeteria, or go out to a restaurant. There are four grades in the high school, called the 

Freshmen, Sophomores, Juniors and Seniors. If you are 16 years old you can drive, so many of the Juniors and 

Seniors come to school every day driving their own cars. But back to the classes; there are AP (advanced 

placement) and regular classes, the AP classes, which include most of my classes, are on the same level or even 

a bit h arder than the classes what I had back home, regular classes are easier. Sports, band, drama, art and so on 

are all part of the schedule, you can pick them such as you pick Math. 

So, that’s about school. After school in the first semester I usually went for more exploring on my bike (the 

weather was warm till the end of 

October), and joined Science Club 

and Spanish Club. They didn’t deal 

with any science or Spanish (as I 

expected), but organized community 

services, which Americans also like 

to do, and I needed 8 hours of 

community service for the semester, 

as well. 

In the middle of December, 

I changed my host family. Before 

that I lived in the town, few hundred 

feet far from the school, now 

I moved out to the country. My new 

host family is my biology teacher 

and his wife. They have a large pasture, with chickens and some more nature back there, which I like better. The 

change happened right before Christmas, so I spent the holidays with them. We went up to the mountains in 

Colorado, where I got to ski for a week, see an other part of the US, and see how they celebrate Christmas. Most of 
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the things are similar to our celebration, they decorate a Christmas tree (which we just cut out from the forest), but 

they have also the stockings hanging from the fireplace, and of course Santa Claus is, who fills them up. 

The second semester started the first week of January, with only one change in my schedule: I changed 

environmental science for JROTC, which stands for Junior Reserve Officer Training Corps, basically a high school 

branch of the US Army. Shooting, marching and armed exhibition are parts of what we do in that class, and we 

wear uniform once every week. I also participated in the UIL Piano competition last week, where I received the 

best rating. 

I think I am starting to running out of place, so that was briefly about my US experience. Sure, that it is an 

experience, the largest in my life so far, Dallas is the furthest south where I have ever been, Colorado is the highest 

place, where I have ever been, and I know that the main purpose of being here is already getting to be 

accomplished: to speak and understand English more proficiently.  

If any of you have any questions, what you would like to ask, you can contact me either by e-mail 

(simonbence1@gmail.com) or on Facebook, and I will be back in June. 

Simon Bence, III. G 

 
Beszélgetés Kontár Zsuzsannával, az iskola igazgatónőjével 
Kontár Zsuzsanna 2010. július 1-jétől áll  intézményünk élén. Volt diákként ezt 

az iskolát választotta, amikor  ötödéves egyetemi hallgatóként többhetes 

szakmai gyakorlatát kellett végeznie. Abban az időben pont kiesett egy 

magyar-szlovák szakos tanerő, így heti tizenhét órában hét hónapig tanított 

élesben. Az egyetem befejezése után egy évig tanított a Féli Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskolában, 2001-től  iskolánk tanára. Ez alatt az idő alatt két 

osztálynak volt az osztályfőnöke, jelenleg pedig mindkét második osztályé. 

Hol tanult? 

Nyolc évig a szenci alapiskola tanulója voltam, a Szenci Magyar Tanítási 

Nyelvű Gimnáziumban érettségiztem, majd folytattam tanulmányaimat a 

Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol a magyar és szlovák 

szak hallgatója voltam. 

 

 

 

mailto:simonbence1@gmail.com
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Miért választotta ezt a pályát? 

Mindig jó tanuló voltam, ezért mindenki elvárta tőlem, hogy tovább tanuljak, azt, hogy milyen irányban, azt rám hagyták. 

Eredetileg magyar-biológia szakra készültem, de ilyen párosítás akkor a pozsonyi egyetemen nem létezett, így lettem magyar-

szlovák szakos tanár.  

Mit jelent a siker Ön számára?  

Siker volt két gyerek mellett befejezni az egyetemet, sikeremnek számítom, hogy felneveltem a lányomat, aki két éve 

érettségizett, és jelenleg egyetemi hallgató, és nemsokára a fiaim is felnőttek lesznek. Sikernek számítom azt, hogy működik 

az iskola, annak ellenére, hogy sok rosszakarója „leírta“, persze, ez nemcsak az én sikerem, hanem az egész kollektíva nehéz 

munkájának az eredménye is. Sikerült az iskola ötvenötödik évfordulóját emelt fővel megünnepeli, ez nagy siker volt. De egy 

jól sikerült óra is siker.  

Szeretne állást változtatni? 

Végig szoktam csinálni azt, amit vállalok, ezért jelenleg állásváltoztatás nem jöhet számításba.  

Milyen nyelveket beszél? 

A magyar az anyanyelvem, a szlovák az államnyelv, és tanultam angolul (de sajnos azt nem mondhatom, hogy tudok). 

Milyen könyveket, újságokat olvas? 

Könyveket mindig a szünetekben szoktam olvasni, szeretem például a krimiket, Dominik Dán és Jo Nesbø regényeit, de 

szívesen olvasok tényregényeket is, utoljára Paulo Coelho Házasságtörés című regényét olvastam a téli szünetben. Újságot 

ritkán olvasok, általában a lányom vásárolja az egészséges életmódról szóló folyóiratokat, azokat szoktam lapozgatni. 

Milyen zenét hallgat? Van kedvenc együttese? 

A 80-as és 90-es évek popzenéjét,  de mivel két tizenéves fiam van, sokszor kényszerből hallgatom a mai zenét is, és 

vannak olyan dalok, amelyek kimondottan tetszenek, például David Guetta Dangerous című számára szoktam tornázni.  

Nincs kedvenc együttesem, de vannak olyan dalok, amelyeket sokszor meghallgatok, mert erőt adnak, ilyen például a Többet 

ér mindennél című dal.  

Mikor volt utoljára moziban? 

Utoljára a tavaszi szünetben voltam moziban, velem tartott a lányom és egy diáklányom, A szürke ötven árnyalata című 

amerikai romantikus drámán. A film a világszerte hatalmas karriert befutott bestseller filmváltozata. Kiadása óta az Ötven 

árnyalat trilógiát 51 nyelvre fordították le, és több mint 100 millió példányt adtak el belőle nyomtatott és digitális formában, 

és ezzel a trilógia bekerült minden idők leggyorsabban legnagyobb példányszámban fogyó könyvei közé. Olvastam a trilógiát, 

és kíváncsi voltam a filmváltozatra. 

 

 



É s z h á r í t ó  7 
 
Miről szól a történet? 

 A történet egyszerű, Christian beleszeret Anastasiaba, de a férfinak van egy nagy titka, gyermekkori traumája miatt szokatlan 

szexuális praktikákkal él. Amikor a pár vakmerő, szenvedélyes viszonyba kezd, Ana fölfedezi Grey titkait és tulajdon, sötét 

vágyait. Van, amit viszont Ana nem képes tolerálni, így az első rész azzal fejeződik be, hogy a lány távozik. 

Van háziállatuk? 

Nálunk kis állatkert van: kutyánk, macskánk, teknősbékánk, nyulaink, csirkéink és kakasunk is. 

Szoba, asztal, autó? Melyiket takarítaná először?  

Először az asztalt, aztán a szobát, az autót nem takarítanám, mivel nincs autóm, takarítsa a tulajdonosa.  

Melyik a legpozitívabb és a legnegatívabb személyiségjegye? 

A legpozitívabb azt hiszem az, hogy kitartó vagyok, a legnegatívabb meg egy kicsit összefügg a legpozitívabbal: nagyon 

önfejű vagyok. 

Tud kerékpározni? 

Igen, szoktam kerékpározni.   

Melyek a hosszú távú céljai? 

Most júniusban lesz igazgatóválasztás, úgyhogy újabb öt év az igazgatói székben.  

Mi a telefonszáma? 

TITKOS SZÁM  

Köszönöm a beszélgetést, és a további munkájához sok sikert kívánok! 

Botló Renáta, II. O 

Sítúra 
Iskolánk tizenhárom diákja - három volt iskolatársunkkal együtt - hatnapos 

síkiránduláson vehetett részt, melynek helyszíne Dolný Kubín volt. Január 15-én, 

reggel nyolc órakor indult csapatunk. Vonattal utaztunk, és az út eléggé hosszú volt, 

de egy kényelmes és szép szálláshely várt minket.  

Amikor odaértünk, elfoglaltuk szobáinkat, majd megvacsoráztunk. Ezután egy 

kisebb eligazítás következett. A tanárnő elmondta, mit vár el tőlünk és hogyan kell 

viselkednünk a következő napokban. Minden este kiválasztott két felelős diákot, 

akik reggel ébresztették a többieket. Az első nap inkább csak a kipakolással és a 
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hellyel való ismerkedéssel telt, mivel kevés idő lett volna a sízésre, és az utazásban elfáradtunk. 

Ami a sízést illeti, a hat napból csak négyen síeltünk. A tanárnő két csoportra osztott bennünket: kezdőkre és haladókra. 

Sajnos, én a kezdők közé kerültem, mert ekkor álltam először sílécen. Az első két napon a tanárnő a kezdőket oktatta, a 

továbbiakon pedig felváltva foglalkozott mindkét csoporttal. A kezdők a kis pályát használhatták, míg a másik csoport a 

meredekebb lejtőt hódította meg. A negyedik napon a legbevállalósabbak snowbordozhattak is. Az időjárás jó volt, csak fújt 

a szél, kicsit szitált a hó is. Esténként voltak a szabadidős tevékenységek, magunk választhattunk: kártyázhattunk, 

beszélgethettünk, filmeket nézhettünk, sakkozhattunk és különböző aktivity feladatokkal foglalhattuk el magunkat. Mi lányok, 

filmet néztünk a fiúknál, vagy a tanárnő 

kislányával játszottunk. 

Mire a legjobb lett a hangulat, már indulnunk 

kellett haza. Összességében elmondhatom, hogy 

nagyon jól éreztem magam, és örülök, hogy részt 

vehettem ezen a kiránduláson. Ha minden jól 

alakul, akkor jövőre is biztos megyek. Végül 

szeretném megköszönni Gilbert tanárnőnek, hogy 

megszervezte nekünk ezt a hat napot, és ilyen jó 

hangulatú sítúrát sikerült összehoznia. Jövőre Ti 

se hagyjátok ki!  

 

 

 Botló Renáta, II. O 

 
 

Köztes világ 
Néha szörnyen elegem van a világból, mert senki nem ért meg, ráadásul sosem hagynak békén. Miért olyan nehéz megérteni, 

hogy az ember egyedül akar maradni a gondolataival, a terveivel, vagy éppen csak önnön magával? Minden alkalommal, 

mikor végre magamra hagynak és ellazulok, újból rám törnek, s bár én próbálkozom megszabadulni a nem kívánt 

jelenlévőktől,  ez egyszerűen lehetetlen vállalkozásnak tűnik. 

Most bizonyára azt hiszitek, hogy a harag, az indulat beszél belőlem, de a valóság egészen más.  Kétségbeesés.  

Minden egyes napom újabb és újabb kihívás, egy próba, melyen szembe kell néznem a kísérteteimmel, félelmeimmel, saját 

magam ellen kell harcolnom egy csatában, amit nem nyerhetek meg. Minden nap a kezeimet tördelem, alsó ajkamat rágom, 
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lábaim megállíthatatlanul mozognak, mintha abba a reményben ringatnák magukat, hogy így távolabbra juthatnak a rémségek 

karmaitól.  

Álmomban látom őket elernyedt testem fölé hajolni, annyira közel kúsznak hozzám, hogy érzem rothadt leheletük bűzét. 

S bár öntudatlan állapotban ringat a bűvös ismeretlen, mégis tudom, takarómba burkolózva biztonságosabb hajnalig. 

Előfordul, hogy némelyikük egy kedves arc, egy ismerős, akivel már régen találkoztam, és teljes szívből örülök, hogy 

a segítségemre sietett, ám máskor az ugyancsak kellemes vonások mögött szörnyeteg lapul. 

Voltak pillanatok, mikor megpillanthattam dédszüleimet, nagypapámat, holtan született ikertestvéremet, ki a jelenésben nem 

apró csecsemő, hanem kész férfi volt már. Nekem ők adtak erőt, mert mutatták az utat a kapu felé, amely hozzájuk vezet, az 

ösvényt, aminek végén megbocsátják minden kisebb hibámat és nagyobb bűnömet. 

S míg ezek a lelkek a másvilágról, addig bátyám az élők múlandó létében segített, keményen, mégis szelíd kézzel igazgatta az 

előttem álló utat. Hangja parancsoló, de eközben mégis szeretetteljes maradt még a szidások heves tüzében is. Oly sokat 

köszönhetek mind neki, mind szüleimnek, de a lét súlya már elviselhetetlen tömegként nehezítette vállaimat, s nekem vágyam 

netovábbja a nyugalom volt. 

Így esett meg, hogy egy zord, viharos éjjelen nem jött szememre álom, és halott testvérem képe jelent meg előttem. Nem 

szólt, csak mosolygott nyugodtan, szemeiben szeretet csillogott, majd lassan felém nyújtotta kezét. Talpra állított, intett. 

Ebből az aprócska mozdulatból megértettem kérését, és utána indultam.  

Vezetett. Először a házat, majd az udvart hagytuk el. Egyre sűrűbb, fojtogatóbb lett a minket körülölelő sötétség, de ő 

habozásomat látva átölelt, s vállaimnál fogva vezetett előbbre. 

Az idő már rég elveszítette fontosságát a szememben, így nem tudom, meddig haladtunk ugyanabba az irányba, de kétség 

sem fért hozzá: az ösvény, melyen járunk, teljesen egyenesen vezet. Sosem nézett félre, léptei biztosak voltak. 

Alig néhány szívdobbanásom után megállt, és életemben először hallhattam mély, családunkra annyira jellemző baritonját. 

 - Megérkeztünk. 

Tiszta fehérség köszöntött, ahogy az eddig számomra láthatatlan kapu kitárult előttünk. Bűntelen mivolta elriasztott minden 

felém ólálkodó démont és szörnyet, lelkem megtisztult az őt pókhálóként átfonó sötétségtől. Mindössze a kapuban rám váró, 

mosolygó arcokra tudtam figyelni, ám lassan léptek talajon elnémuló hangja is keveredett az összhatásba.  

Megfordulva családommal kerültem szembe. Arcukon tükröződött boldogságom, s akkor rájöttem. Nem kell meghalnom 

azért, hogy elhunyt szeretteimmel lehessek, ahogy az életet se vagyok köteles választani azért, hogy családommal maradjak. 

E két világ tökéletesen megfér egymás mellett. Hogy ezt honnan tudom? 

A kapu a bizonyíték.  

Aleeva 
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A modern kor aktivistái és harcosai 
Az informatikai híreket figyelők már bizonyára hallottak róluk, de akit nem érdekel az IT, az is lehet, hogy találkozott már az 

Anonymous-sal. 

We are Anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us! (Anonymous vagyunk. Légiót alkotunk. 

Nem bocsájtunk. Nem felejtünk. Számíts ránk.) - ezekkel a mondatokkal jellemzi magát az Anonymous, mely nem egy klub, 

csapat, stb., hanem egy eszme/légió. 

Az anonok (Anonymous tagok) jelen vannak az egész világon, és a szabadság mellett, a cenzúra és az elnyomás ellen, 

egyenlőségért és a szeretetért harcolnak. Guy Fawkes maszkot viselnek, mely nem csak az arcuk eltakarására szolgál, de az 

eszméjüket, összetartásukat is mutatja. Guy Fawkes egy 17. századbéli összesesküvő-csoport tagja volt, akik a "lőpor-

összeesküvés" merényletkísérletet tervelték ki. A maszk manapság már a rendszerellenes lázadások és a hacktivisták 

(internetes aktivista) jelképévé vált. 

Mivel az Anonymous-hoz csatlakozni csak oly módon lehet, hogy követed a nézetüket, harcolsz a fent felsoroltakért, esetleg 

még G.F. maszkot is viselsz... senki sem tudja számon tartani, hányan vannak a világon. 

Egyesek hekkerek, mások nem is értenek az informatikához, de mindenki ugyanazért küzd, mindenki egyenértékű aktivista 

(tehát az anonok NEM csak hekkerek!). 

Hadd idézzek a Wikia - Anonymous cikkéből (link a szöveg végén) egy bekezdést, mely szerintem érthetően elmagyarázza, 

mi is ez az anon dolog: 

"Az Anonymous globális hacktivista (internetes aktivista) közösség, lazán kötődő csoportok és egyének anarchikus, 

decentralizált hálózata. Kezdetben főleg az internet cenzúrája ellen, az információ szabadságáért szálltak síkra, de 2011 óta 

nyíltan és vállaltan a fennálló világrend, politikai és gazdasági rendszer átalakításáért küzdenek. Tagjai, az ún. anonok 

gyakran puszta eszmeként, vagy „digitalizált globális agyként” is hivatkoznak rá. „Ez egy hang, nincsenek egyéni hangok, 

ezért nem mutatjuk meg az arcunkat, ezért nem adjuk meg a nevünket. Egyként szólunk, ez egy kollektíva.”  

(We Are Legion) Az ikonikussá, az anonoktól kiindulva az új típusú rendszerkritikus mozgalmak egyik meghatározó 

jelképévé vált Guy Fawkes maszkot is hasonló okból viselik, az egység szimbólumaként. Erőszakmentes online ellenállást 

hirdettek, amivel kivívták a világ számos kormányának, kormányzati szervének, nagyvállalatának és egyházának haragját. A 

csoportot több országban kiber-terrorista szervezetnek kiáltották ki. Saját megfogalmazásuk szerint azt teszik, ami etikus, 

akkor is, ha az nem feltétlenül legális." 

Véleményem szerint szükség van az anonokra, hogy kicsit fékként hassanak  az államra és a hatalmakra, megmutassák, 

miként használják ki azok a polgárokat, stb. Persze nem minden akciójukkal értek egyet. Mivel ezt is emberek alkotják, 

mindenki másmilyen. Vannak, akik csak visszaélnek az Anonymous nevével és ostobaságokat csinálnak, majd rámondják, 

hogy ők is anonok. A fő elgondolást támogatom, a jobb, élhetőbb világ érdekében. 

Wikia – Anonymous (http://hu.occupy.wikia.com/wiki/Anonymous)    Kaprinay Dániel I.V 

https://www.google.sk/search?q=guy+fawkes+maszk&oq=guy+fawkes+maszk&aqs=chrome..69i57j69i59l2j0l2j69i60.6610j0j7&sourceid=chrome&espvd=210&es_sm=93&ie=UTF-8
http://hu.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes
http://hu.occupy.wikia.com/wiki/Anonymous
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Könyvkihívás – akik szeretik az olvasást! 

Az olvasás  nagyon jó dolog. Művel, tanít és egyben szórakoztat is. Sokan mára már kicsit régimódinak tekintik, hiszen a mai 

világban az emberek többsége inkább megnéz egy filmet, mert szerintük az gyorsabb és látványosabb, mint egy vastag 

könyvet több óra vagy több nap alatt elolvasni. De még mindig akadnak olyanok is, akik imádják az olvasást. Számukra 

készült egy különleges felhívás. 

A könyvkihívás.hu oldal, ahogy az a nevéből is sejthető, egy kihívást hirdetett az interneten. Célja, hogy egy év alatt 50 

könyvet olvassunk el. Minden könyvnek más-más kategóriába kell tartoznia. Ilyen kategóriák például: romantikus, 

szépirodalmi, vicces, több mint 500 oldalas könyv, trilógia vagy olyan, amelyről rosszakat hallottunk. Ez a portál segít abban, 

hogy kiválaszd az olvasnivalókat. Figyelheted, hogyan haladsz a kihívással, hány könyvön vagy túl, és hány nap van még 

hátra. És miután elolvastál egy könyvet, a saját véleményedet is leírhatod róla. 

Az 50-es könyvkihíváson kívül készült 25-ös és havi, vagyis 4 könyvből álló kihívás is azoknak, akik kevesebb könyvet 

olvasnak. 

Akit érdekel a kihívás, további információkat a könyvkihívás.hu oldalon talál. 

 

Tomovics Evelin, III.G 
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Tavaszi Requiem 

 

Mániákus szenvedély, 
Úgy játszik, 

A madárcsőrös-maszkban, 
Egy odvas zongorán. 

 
Az univerzum táncra kel, 

Egy újabb hang, 
S a telizabált gömb kihasad. 

Csápja éri a végtelent 
 

Ott benn, legbelül, 
Egy holló érdes ricsajjal, 

Támad föl újra, 
Kegyetlen kényszer, 

 Szegény… már rég megunta. 
 

Távolban bőg 
A Tavaszi Requiem, 

S cikázik általa 

Örökké, Ugyanaz. 
Az elemi pont, 

Mi mozog, majd társul, 
De önmagában 

Mindig azonos marad. 
 

Hisz Az nem vész el, 
Csupán átalakul.  

S mint te, az Ezerszer-bomlott, 
Majd újra összeállsz.  

 
Míg föl nem zabálja a gyász, 

S a maszkos végkimerültségében, 
A billentyűkre nem borul. 

 
Keserű dörej, 

A Minden szíve összeszorul, 
Hogy majd újra a semmibe nyúljon. 

Csöllei Róbert, III. G
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Könyvajánló 
 

Kaland: Leányrablás Budapesten – Böszörményi Gyula 

1896-ban, a Milleniumi Ünnepségek forgatagában nyoma vész Hangay Emmának. Négy évvel később 

titokzatos távirat érkezik tőle, amit jóval az elrablása után adott fel. Húga, a 17 éves Mili kisasszony 

azonnal a fővárosba utazik, ahol kezdetét veszi a rémálom, melyben egyetlen támasza a jó hírű, ám igen 

zord természetű mesterdetektív, Ambrózy Richárd báró. 

 

 

Horror: Álomdoktor – Stephen King 

Az Igaz Kötés nevű furcsa, baljós kompánia lakóautóival szeli át az Egyesült Államokat; egy Abra nevű 

kislány a Ragyogásban főszereplő kisfiú, Danny Torrance különleges képességeinél is erősebb 

természetfeletti erő tanújelét adja; Dan Torrance rettegéssel teli tél után felcseperedett, alkoholista lett, és 

mostanra leszokott a piáról. Egy New Hampshire-i hospice-házban dolgozik ápolóként, ahol különleges 

képessége jóvoltából megkönnyíti a haldoklók szenvedéseit. Az intézetben Dant Álom doktorként kezdik 

emlegetni. 

 

Fantasy: Tersias – G. P. Taylor 

London vészterhes időket él, és Magnus Malakiás a mágus valóságos kincsként őrzi legutóbbi 

befektetésének eredményét - Tersiast, a jövőbe látó vak fiúcskát. Ám előbukkannak az árnyékból mások is, 

akik ugyancsak szeretnék azt a maguk javára fordítani: Jónás, a tizenéves haramia és társa, Tara; Salamon, 

a tébolyodott fanatikus; és a titokzatos erőkkel rendelkező, kegyetlen Lord Malpas. Mindannyian Tersias 

tudása után sóvárognak - de vajon jó vagy gonosz szándék eszköze a fiú? 

 

 

Sci-fi: Metró 2034 – Dmitry Glukhovsky 

Több mint húsz évvel az utolsó háború után az egész világ romokban hever. Moszkvában a túlélők a 

metróban, a föld legnagyobb atombombabiztos óvóhelyén húzzák meg magukat. Az egyik állomást, a 

Szevasztopolszkaját borzalmas mutánsok fenyegetik, s egyszer csak megszakad az összeköttetés a többi 

állomással - így pedig, lőszer nélkül halálra vannak ítélve... 

 

 

 



14 É s z h á r í t ó  
 
Romantikus: Párválasztó könyvsorozat – Kiera Cass 

Harmincöt lány. Egy korona. Egy lehetőség, ami az életben csak 

egyszer adódik. A "Párválasztó"-ban részt vevő harmincöt lány számára 

ez életük legnagyobb esélye. Egy lehetőség arra, hogy kiszabaduljanak 

abból az életből, amibe beleszülettek. Hogy belépjenek egy világba, 

amelyben csillogó ruhákat és felbecsülhetetlen értékű ékszereket 

hordanak. Hogy palotában lakjanak és a csodás Maxon herceg szívéért 

vetekedjenek egymással. 

 
Filmek az unalmas mindennapokra 

 

Fekete Ruhás nő 2: Halál angyala  

Nyolc gyermek a háború borzalmai elől Londonból egy távoli vidéki 

kisvárosba, Crythin Giffordba utazik Jean Hogg (Helen McCrory) 

iskola-igazgatónő és Eve Perkins (Phoebe Fox) tanítónő kíséretében. 

A vonaton megismerkednek a brit királyi légierő pilótájával, Harry 

Burnstow-val (Jeremy Irvine), aki szintén a lápvidékre tart. Nem is 

sejtik, hogy ami ott vár rájuk, az a háborúnál is borzalmasabb. A 

szép reményekkel érkező tanítónőket letaglózza az ütött-kopott, 

elhagyatott ház látványa. Eve rémálmok közt vergődve tölti első 

éjszakáját, és a másnap sem hoz számára megnyugvást. Amikor 

Harry felkeresi őt, elmeséli neki, hogy hangokat hallott álmában, és hogy a gyerekek szerint az egyik kisfiú kísértetet látott. 

Hamarosan rájönnek: nincsenek egyedül, egy bosszúszomjas szellem figyeli minden mozdulatukat. Amikor az egyik kisfiú 

eltűnik, a fiatal tanítónő nyomozásba kezd, hogy kiderítse, milyen félelmetes lény lakik a házban, és miért tör a gyerekek 

életére. Ez az a hely, ahol a rémálmok valósággá válnak. Vajon van kiút ebből a hátborzongató útvesztőből? 

 

Blackhat  

A globális kiberbűnözés világában játszódó Blackhat egy eltávozásra engedett elítélt sorsát követi nyomon, 

aki amerikai és kínai társaival egy magas szintű kiberbűnözői hálózatot üldöz Chicagótól Los Angelesig, 

Hongkongtól Dzsakartáig. Michael Mann (Szemtől szemben, Közellenség, Miami Vice) 

Új akcióthrillerének főszerepében Chris Hemsworth. 
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Jupiter felemelkedése  

Jupiter Jones (Mila Kunis) éjszaka született, és a jelek az mutatták, kivételesen nagy jövő áll előtte. Ám ez 
a jövő nem akar megérkezni: a lány hiába álmodozik, csupán vécéket takaríthat. Ám váratlanul 
megjelenik Caine (Channing Tatum), és mindent megváltoztat. A genetikailag átalakított ex-szuperkatona 
egyetlen okból jött a Földre: hogy magával vigye Jupitert, akinek genetikus kódja földönkívüli örökséget 
rejt. A jóslat talán igaz volt. Talán valóra is válik. Ám a világ kibillent egyensúlyát helyreállítani szinte 
lehetetlen feladat még a kiválasztottnak is. 

 

Hetedik fiú 

Ben Barnest talán már ismeritek a Narnia triológiából, de most újra találkozhattok vele a mozikban. A 

Hetedik fiú egy tiszta fantasy történet, melyben harcolnak mágiával, kardokkal. 

 

 

 

 

Into the Woods (Vadregény)  

A legendás Disney-mesék karakterei visszatérnek egy új zenés együttesben, ahol kalandokra, 

szerelemre és vidámságra hívnak. Ez esetben olyan világhírű színészek lépnek a vászonra, mint Chris 

Pine (Star Trek – Sötétségben), Johnny Depp (Karib-tenger Kalózai), Anne Kendrick (Pitch Perfect) és 

még sokan mások. 

 

 

 

TOP Music/Február  
1. Love me like you do – Ellie Goulding 6. L. A. Love – Fergie 

2. Uptown Funk – Mark Ronson feat. Bruno Mars 7. Outlines – Mike Mago & Dragonette 

3. Take me to Church – Hozier 8. Wish you were mine – Philip George 

4. FourFiveSecond – Rihanna feat. Kanye West & Paul 
McCartney 

9. The Nights – Avicci 

5. Lips are movin‘ – Meghan Trainor 10. Say something – Karen Harding 

  



Tanító néni az iskolában: 

- Marika, mit fogsz csinálni, ha olyan 
nagy leszel, mint én? 

- Fogyókúrázni! 

 

- Pistike, az utóbbi időben egyre jobb és jobb 
osztályzatokat kapsz. Valld be, ki segít? 

- Az internet. Nem működik. 

 

- Apu, a padszomszédom, a Pisti ötöst kapott matekból - 
újságolja az iskolából hazaérve apukájának Peti. 

Mire az apuka: 

- Ez egyáltalán nem lep meg. Pisti olyan mint az apja, az 
pedig egy nagy tökfilkó. 

Peti erre kiböki: 

- Apu... én is ötöst kaptam... 

 

 

 

Szerkesztették: Szabó Krisztina II. O, Szabó Eszter II. O 

Tördelés: Nagy Szabina I. V, Bertók Tamás I. V 

Tanári segítség: Mgr. Kluka Tamás , Mgr. Szabó Eszter, Mgr. Tirinda Piroska  
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