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Előszó 

Bizonyára felkeltette az érdeklődésed 

az újságunk, reméljük elnyeri tetszése-

det. A 10.F osztály pár tagja úgy gon-

dolta, ideje újra életre kelteni az iskola-

újságot. Lapunkban rengeteg érdekes, 

tudományos és szórakoztató cikk vár-

ható. Olvashattok benne nyári tábora-

inkról, tanárokról, diákokról, aktualitá-

sokról, egészségről és minden olyanról, 

ami titeket érdekelhet, hiszen ti maga-

tok is írhattok bele.  

Ha kedvet kaptál az írásra és/vagy a 

szerkesztésre, és szeretnél csatla-

kozni hozzánk, 

akkor bátran je-

lentkezz nálunk 

a Facebook olda-

lunkon vagy sze-

mélyesen a 121-

es teremben!  

 

A lapot szerkesztette: 

Főszerkesztő: Veres Anna 

Főszerkesztő-helyettes:  

Császár Zsófia 

Koordinátor:  

Pappné Mihucz Gyöngyi 

Munkatársak: 

Berki Nikoletta 

Bodnár Sára 

Császár Orsolya 

Fekete Anna 

Germán Réka 

Kardos Nikolett 

Kosina Dávid 

Kustár Gábor 

Nagy Nándor 

Köszönjük továbbá a segítségét Türk Gá-

bor és Kecskeméti János tanár uraknak, 

Rákosi Mariann és Gargya Péterné tanár-

nőnek, Répási Lászlónénak és Sztancs 

Adriennek! És természetesen Aranyi igaz-

gató úrnak, hogy lehetővé tette a lap meg-

jelenését! 
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Történelmi tévhitek  

Amit biztosan tudsz a történelem-
ről....és mind tévesen! 

1. Gyerekek indultak keresztes hábo-
rúba a XII. század elején.               Fel-
jegyzésekben azt olvashatjuk, hogy a 
hadseregeket ú.n. ’peur’-ök alkották. Vi-
szont ez a latin szó nem csak kisgyere-
ket, hanem egy bizonyos társadalmi ré-
teget (leginkább szolgákat, függésben 
élőket értjük ez alatt) is jelentett. Ennek 
tudatában megkérdőjelezhető, hogy a 
keresztes háborúba gyerekek mentek-e 
vagy sem. 

2.Jeanne D’Arc szegény pásztorlány 
volt. A francia történelem egyik legkü-
lönlegesebb személye egyáltalán nem 
származott szegény családból: apja 
módos gazda volt. Más gazdákkal 
együtt közösen bérbe vett egy szőlőbir-
tokot, és itt a bérlők közösen legeltették 
állataikat, így Jean csak akkor pásztor-
kodott, amikor családjára került a sor. 

 

3.Drakula képzeletbeli személy.          
Maga a kegyetlen, vérszívó vámpír le-
gendája igenis kitalált, de létezett  

 

Havasalföldön egy uralkodó (III. Vlad), 
aki ezt a „becenevet” viselte.  

Édesapja II. Vlad és Zsigmond király 
1408-ban szövetségre léptek, melynek 
jelképe egy sárkány volt, így Vladot 
„Sárkány” Vlad, azaz Vlad Dracul néven 
emlegették. Később fiának a román 
Draculea becenevet adták, aminek –a/-
ea képzője annyit tesz ’fia valakinek’. 
Tehát a későbbi tudatban Drakulaként 
megmaradt Draculea név annyit tesz 
’Dracul (Sárkány) fia’. 

Készítette: Kardos Nikolett        

 

Tudatos álmodás 

A tudatos álmodás – álom vagy valóság? A 

tudósok még ma sem tudják pontosan, mi 

is a konkrét szerepe az álmoknak vagy ma-

gának az álmodásnak. Ám tény, hogy ez az 

egyszerre titokzatos, csodálatos és néha 

félelmetes folyamat rendkívül intenzív él-

ményekkel szolgál. Talán veled is előfordult 

már, hogy valamilyen módon befolyásoltad 

az álmodat vagy esetleg rájöttél, hogy ál-

modsz. Ez a véletlen műve vagy tényleg el 

lehet érni a tudatos álmodást? A válasz 

igen, el lehet érni, habár cseppet sem olyan 
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egyszerű a dolog. Először viszont beszél-

jünk a tudatos álmodásról mint agyi tevé-

kenységről. Tudósok megállapították, 

hogy sima álmodás közben a logikáért és 

a tudatos kontrollért felelős agyi területek 

aktivitása lecsökken, és az érzelmekért 

felelős részek szerepe nő. Viszont tuda-

tos álmodás közben a logika és a tudatos 

kontroll területei aktívabbak lesznek, mint 

sima álmodás esetén. A kutatók azt is 

megvizsgálták, hogy van-e a tudatos ál-

modásnak bármilyen negatív következ-

ménye az egészségünkre nézve, ám 

semmilyen komoly kockázatot nem talál-

tak. Egy dologgal azonban érdemes vi-

gyázni, ha ezzel kísérletezünk: az alvási 

paralízissel. Ha érdekel titeket ez a 

téma, jelezzétek, és a következő szám-

ban erről készül cikk! Már biztosan min-

denkiben felmerült a kérdés: hogyan le-

hetséges ezt elérni? Nos, rengeteg mód-

szer létezik, most a leghíresebbek kerül-

nek bemutatásra.  

Álomnapló. Ez az egyik kulcsfontosságú 

elem, e nélkül aligha sikerül elérned a cé-

lod. Miután felébredtél, próbáld meg ösz-

szeszedni a gondolataid és felidézni mi-

nél több részletet az álmodból, majd vesd 

papírra. Ez javítja az álmokra való emlé-

kezés képességét. 

 

DILD – Dream Initiated Lucid Dreaming 
Ennek a módszernek a lényege, hogy ál-
modás közben tudatosul benned, hogy 
álmodsz. Ezt a legkönnyebben úgyneve-
zett „reality check”-ekkel lehet elérni. A 
reality check lényege, hogy naponta több-
ször is ellenőrzöd, most éppen álmodsz-
e. Ez egy idő után szokásoddá válik, és 
az álmaidban is megjelenik, ahol tudato-
sul benned, hogy tényleg álmodsz. 

WILD – Wake Induced Lucid Dream 
Ennek a technikának a lényege, hogy az 
ébrenlét állapotából csúszol át az álmo-
dás fázisába, megőrizve tudatosságodat. 
Ehhez a hátadra kell feküdnöd, és meg 
kell próbálnod ellazítani a tested és a lég-
zésedre koncentrálnod. Ez a módszer vi-
szonylag nehéz, de némi gyakorlással si-
kerre vihető. A fent említett technikák in-
kább figyelemfelkeltésre szolgálnak, 
mintsem részletes útmutatásra, mivel 
ezeket is bőven lehetne részletezni, to-
vábbá sok más módszer is létezik. Ám 
akinek felcsigáztuk az érdeklődését, ne 
sajnálja rá az időt, nézzen utána az inter-
neten, kismillió cikk, weboldal foglalkozik 
a témával. Az első tudatos álom bőven 
kárpótol majd mindenkit a befektetett 
energiáért. 

Készítette: Kustár Gábor  
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Filmajánló 

Harcosok klubja 

 
A történet egy férfiról szól, aki a napjait 
egyhangúan tölti, alvászavarát külön-
böző csoportterápiákkal próbálja ki-
küszöbölni, mígnem a munkájából visz-
szatérve egy nap a lakása porokban he-
ver egy robbanás miatt. Így csak egyet-
len egy emberhez fordulhat, ahhoz, aki-
vel a repülőn találkozott, Tylerhez.  A 
bonyodalom itt kezdődik, mikor is az 
újonnan szerzett barátjával  
összeköltözik és egy titkos verekedő 
klubot hoznak létre, hogy a dühüket ki 
tudják adni magukból. Tyler megszállot-
tan próbál úrrá lenni a világ káoszán, de 
ennyi számára nem elég. David Fincher 
egyik legérdekesebb és legelragadóbb 
története ez a film. A maga pattanásig 
feszülő pillanataival és szokatlan vágási 
technikájával igazán lenyűgözi a nézőt. 
Mondhatom, már ezerszer megtekintet-
tem magam is, és a mai napig újabb és 
újabb rejtett dolgokat és érdekes meta-
forákat fedezek fel. A történet a két el-
lentétes ideológiának a háborúját és vi-
askodását próbálja illusztrálni. Mindazt, 
amit nekünk minden nap meg kell vív-
nunk, akár tanulás, akár viselkedés, 
akár munka formájában. 
Készítette: Kosina Dávid 

Sorozatajánló 

A szolgálólány meséje 

Margaret Atwood immár klasszikusnak 
titulált regényén alapuló sorozat.  
A cselekmény a disztópikus (negatív 
előjelű jövőkép), Gileád Köztársaság 
nevű társadalomban játszódik az egy-
kori Amerikai Egyesült Államok terüle-
tén. A környezeti katasztrófáktól fenye-
getett Gileádban a szülési számok ará-
nya zuhanó tendenciát mutat. A társa-
dalomból kiemelkedő néhány száz fa-
natikus előre kigondolja génállományuk 
sokszorosítását, és emellett rendelkez-
nek annyi hatalommal, hogy tervüket 
meg is tudják valósítani. A termékeny 
nőket afféle szolgálólányként használ-
ják, és havonta részt kell venniük egy 
szertartáson, melynek keretén belül a 
Vezér a meddő felesége szeme láttára 
termékenyíti meg őket. Hősünk, Offred 
ennek a rendszernek az áldozata mint 
szolgálólány egy Vezér háztartásában. 
Offred egyetlen kötelessége életképes 
utódot világra hozni, majd továbbállni 
egy másik Vezérhez hátrahagyva gyer-
mekét az előző háztartásában.  

Hősünknek ebben a rémisztő társada-
lomban kell életben maradnia a Vezé-
rek és a kegyetlen Feleségek, a háztar-
tást vezető Marthák és a többi szolgáló-
lány között, miközben elrabolt gyer-
meke után kutat. 
Készítette: Fekete Anna 
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Hull a hó! 

De jó lenne már egy fehér karácsony! 
Manapság mindenki szájából ezt hal-
lani. Ez az ünnep a legtöbbek szerint 
úgy a hangulatos és úgy a meghitt, ha 
esik a hó. Igen ám, de ha nem akar el-
állni, akkor igen csak nagy galibákat tud 
okozni.  

 

Most bepillantást nyerhetünk három 
olyan fantasztikus karácsonyi törté-
netbe, amelyek nem úgy végződtek, 
ahogy tervezték, és okuk természete-
sen a végtelenül hulló hó. Maureen 
Johnson, Lauren Myracle és még a 
Csillagainkban a hiba írója, a híres John 
Green is azon dolgoztak, hogy három 
különleges és szórakoztató történettel 
szolgáljanak nekünk egy hideg, téli ka-
rácsonyi napon. A történetek mind-mind 
másról szólnak és másvalaki szemszö-
géből íródtak, ám nem sokkal később 
rájövünk, hogy mindenki ismer minden-
kit, és a történetek igen csak össze-
függnek. A szereplők életük legborzal-
masabb és egyben legizgalmasabb ka-
rácsonyukat élik át, ez az egy nap pe-
dig, akár az egész életüket is megvál-
toztathatja. És mindez egy kis hó miatt. 
A szürreális időjárás okozta helyzet ki-
csit sem tűnik meghittnek és boldognak, 

és már-már te is sajnálod kicsit a fősze-
replőket. Egészen addig, mígnem rájuk 
talál a szerelem, így végül azt kívánod, 
bárcsak te is részese lehetnél kalandja-
iknak. Pompomlányok, fóliába csoma-
golt fickó, törpemalac és még sok más 
őrültség melyeknek a karácsonyhoz 
semmi közük, mindezeknek a helyszíne 
pedig a híres neves Starbucks. Lebilin-
cselően izgalmas történetek tele szere-
lemmel és mókával, melyeknél jobbat 
kitalálni sem lehetne. 

 

Készítette: Császár Zsófia 

 

A Feel It Still sikere  

a poplistákon 

A Portugal The Man együttes nem számí-

tott ekkora siker elérésére a Feel It Still 

számmal. Ezt a Grammy-díj is mutatja, 

amelyet a legjobb pop duó/együttes kate-

góriában nyertek. Viszont nem mondhatjuk, 

hogy ez egy pop szám, ugyanis több műfajt 

fed át. Talán ez az oka, hogy ekkora slá-

gerré vált.  

De nézzük meg, vajon van szabály arra, 

hogyan lehet slágert írni? A Billboard Hot 

100 (amerikai slágerlista, melyet a rádiós 

lejátszások és a kislemez eladások alapján 

állítanak össze) listáján 6 különböző zenei 

műfajnál szerepelt az első helyen legalább 
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egy hétig. 2003 óta összesen csak 12 dal 

állt ugyanígy az első helyen, de csak egyet-

len egy volt, ami ugyanazokat uralta: Gotye 

– Somebody That I Used To Know. Mit kell 

figyelembe venniük az alternatív zené-

szeknek, ahhoz, hogy slágert csinálja-

nak? Hogy felvegyék a versenyt olyan elő-

adókkal, mint Pharrell Williams, Bruno Mars 

vagy Adele? Van rá egy képlet? A gyor-

suló világunkban, ahol senkinek nincs 

ideje, szinte követelmény, hogy a zene ha-

mar magával ragadja a hallgatót. Leg-

alábbis, ha sikerekre szeretne szert tenni 

az előadó. Igaz, nem a sikerről kellene szól-

nia, de sajnos ez manapság így van.  

Egy dal átlagosan az első 60 másodperc-

ben fogja meg az embereket. Ahhoz, hogy 

ez megtörténjen, a bevezetésnek kb. 12 

másodpercesnek kell lennie. Ez az átlag a 

Billboard Hot 100 listán szereplő számok-

nál. 86 százalékuknak 20 másodperces a 

bevezetője, 12 százaléknak nincsen. A 

Feel It Still esetében ez 12 volt, vagyis az 

átlag. Csak ennyire kell figyelnünk, és van 

egy slágerünk? Az 1950-es évektől a rádiók 

csak 3-4 perc hosszúságú dalokat adtak le. 

Azóta ez teljesen ideálisnak tűnik, ezért ja-

varészt ma is megmaradt ez a hossz. Álta-

lában, ha éppen hosszabbak, rövidebbre 

vágják vagy egyszerűen nem játsszák le. 

Jelen esetünkben a hossza kicsivel több, 

mint 2 és fél perc. De ez azt jelenti, ha rövi-

debb a mű, az biztos siker? A pop és rock 

számoknak általában 4, az R&B és hip-

hopnak 5 dalszerzőjük van. A Feel It Stillt 

tízen írták, de ebből öten csak az együttes 

tagjai. Meg kellett nevezniük emellett há-

rom embert, ugyanis The Marvelettes szer-

zeményéből, a Please Mr. Postmanből me-

rítettek. Érdekesség, hogy az egész folya-

mat egy órát vett igénybe. Az énekesük el-

kezdett játszani a basszuson. Mielőtt el-

kezdte volna énekelni a szöveget, ami na-

pok óta járt a fejében, csatlakozott egy má-

sik tag a Please Mr. Postman dallamával és 

készen is volt. Van bármilyen köze is a „kül-

sős” íróknak mindenhez? Mindenki találko-

zott már azzal a jelenséggel, hogy egy dal-

ban milyen, ha túl sok az ismétlés. Viszont 

minél többet ismétlik a címét, annál emlé-

kezetesebb. Egy olyan egyensúlyt kell 

megtalálni, ahol még nem zavaró, de jól 

megjegyezhető. Az átlagosan 12 alkalom-

mal ismételnek címet a pop számokban. A 

mi esetünkben ez a szám 8, viszont a hook 

(egy szövegrész, amely könnyen megje-

gyezhetőnek bizonyul) 9 alkalommal hang-

zik el. Ez a rész a „I’m a rebel just for kicks”. 

A rockzenéknek egyre nehezebb a toplis-

tákra kerülés. Ezért az előadók popszerű 

dallamokkal próbálják ezt megkönnyíteni. 

Mint ahogy az Imagine Dragons vagy a 

Twenty One Pilots. A Portugal The Man cél-

tudatosan írta ilyen könnyedre és dalla-

mosra a számot? Annak ellenére, hogy sok 

tulajdonságában megegyezik az átlaggal a 

Feel It Still, nincs semmilyen megkérdője-

lezhetetlen szabály, amelyet követve slá-

gert írhatunk. Esetleg a „táncolható tempó”.  

Nagyon sok múlik a szerencsén, a kiadás 

idején stb. Ha valaki csak ezeket a normá-

kat követve szeretne megírni egy dalt, az-

zal legfeljebb csak azt éri el, hogy egy olyan 

munkát ad ki a kezéből, ami átlagos és 

színültig van vele a zeneipar. 

Készítette: Bodnár Sára 
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Sportrovat 
 

Eleged van a szenzációhajhász kamu 

sporthírekből, abból, hogy a kedvenc csa-

patodat lehúzzák? A Fazekas sportrovat-

ban ilyen nem fordul elő! Minden számban 

egyedi, friss hírekkel szolgálunk a belföldi 

és a külföldi sporttal kapcsolatban, a focitól 

a krikettig, egészen a legextrémebb sporto-

kig. Lapunkban említést teszünk arról, hogy 

a Fazekas tanárai mely sportokat kedvelik, 

nézik esetleg űzik, és hogy kik a kedvenc 

sportolóik? Továbbá beszámolunk iskolánk 

házi bajnokságairól is. Az első számban el-

hoztunk két nem hétköznapi sportot, ame-

lyekről lehet, hogy még nem hallottál.  

Szereted a sajtot? Akkor ezt a neked talál-

ták ki! Angliában létezik egy olyan sport, 

melyben egy kerek sajtot gurítanak le egy 

nagyobb lankáról, és az győz, aki a legha-

marabb elkapja vagy 

leghamarabb ér le a 

dombról. A becsüle-

tes neve a sportnak a 

The cooper’s hill 

cheese rolling and 

wake, de maradjunk 

inkább a sajtelkapós 

névnél. Már országos 

versenyt is rendeztek 

belőle a sziget Or-

szágban. Egy feltö-

rekvő sportról van szó, amely lehet, hogy 

egyszer hazánkba is eljut. Igen ám, de na-

gyon sok ember sérült már meg az elkapós-

diban, mivel könnyen el lehet esni a mere-

dek domboldalakon és meglehet, hogy a 

kórházban kötsz ki. Én jobban szeretem a 

sajtot az asztalon látni.  

 

A második hihetetlenül furcsa sport a Mo-

biltelefon-hajítás (finnül: kännykänhei-

ton-mobile). Először Finnországban ren-

dezték meg 2000-ben. Olyan nagy volt az 

érdeklődés iránta, hogy mára már minden 

évben világbajnokságot szerveznek belőle,  

 

 

 

ami Savonlinnában (Finnország) kerül 

megrendezésre. A verseny augusztusban  

kezdődik és szeptember közepéig tart. Je-

lenleg négy kategóriában lehet indulni: ha-

gyományos, szabad stílusú, csapat és 

gyermek. Az eszköznek 200 és 400 gramm 

közötti súlyúnak kell lennie, szóval az új  

Iphone-nal is nyugodtan lehet indulni a 

megmérettetésben.  

A két sportág közül te melyiket próbál-

nád ki? Írd le a Fazekas újság Facebook 

oldalára, és ne felejtsd el like-olni és 

megosztani oldalunkat! 

Készítette: Nagy Nándor 

 
2018-19 Winter Fashion  
 

Kockák, 
kockák min-

den mennyi-

ségben! Az 

idei téli divatot, 

ha egy szóval 

kellene jelle-

mezni, ez a 

szó nyertes 

lenne. Idén 

nemcsak a ka-

bátból hordunk 

kockásat, hanem a szövetnadrág is így a 

legmenőbb. Mindjárt mondom, mivel páro-

sítsd.  
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A lányoknak idén újra divat 

a garbó. Tudom, tudom 

nem a gardróbunk ked-

venc darabja, de idén nyu-

godtan előveheted, mert 

egy kockás szövetnadrág-

gal vagy szakadt farmerrel 

tökéletes választás bármi-

lyen alkalomra. Ha pedig a 

cipőpárosításon gondolko-

zol, ne rakd nagyon mesz-

szire az őszi sportcipőidet, hiszen egy nem 

túl hideg téli napon hordhatod bátran akár 

szoknyával is. Ha pedig hidegre fordul az 

idő, a platform csizma vagy fekete bakancs 

is erősen ajánlott. 

 

A fiúknak sem marad-

hat el a kockás. A kö-

tött pulcsi idén is 

nagy divat, főleg ha 

szövetgatyával páro-

sítod, de ne aggódj 

fekete farmerrel is tö-

kéletes választás. A 

szövetkabátot idén a 

fiúk is bátran hordhat-

ják bármivel párosítva. Ha a szövetnadrág 

kombót választod, még stílusosabbá tehe-

ted a szetted egy fehér sportcipővel, hűvö-

sebb napokon pedig a bokacsizma is kiváló 

tetőpontja lehet téli szettednek. 

 

A vintage rajongók se aggódjanak, idén a 

bunda a lányoknál kabát formájában viszi 

el az első helyet a kifutón, de a fiúk farmer-

dzsekije sem maradhat el. 

Készítette: Császár Orsolya 

Programajánló 
 

December 17-én A családok napja alkal-

mából a Tanárock zenekar tagjai fazeka-

sos csemetéikkel kiegészülve lépnek fel 

a Tanári előtt a nagyszünetben! Várnak 

mindenkit szeretettel! 

 

December 21-én pénteken, az utolsó taní-

tási napon ugyanitt, szintén a nagyszünet-

ben a Tesitanárok ünnepi koncertje vár 

mindenkit, hogy igazi karácsonyi hangulat-

ban vághassunk neki a téli vakációnak! 

Semmiképpen ne hagyjátok ki!  

 

A piramisok országában címmel nyílt idő-

szaki kiállítás a Déri Múzeumban: Soó 

Rezső egyetemi tanár 1960-as egyiptomi 

utazása során készített képeiből összeál-

lított kiállítás. 2018. december 31-ig tekint-

hető meg a múzeum 2. emeletén. A fotó-

gyűjtemény darabjai látványosan ábrázol-

ják Soó Rezső útjának céljait, szakmai 

eredményeit, az ország egyedülálló termé-

szeti és kulturális értékeit. A kiállítás része 

egy korabeli egyiptomi vasúti kocsi, amely 

az 1960-as évek stílusát tükrözi. 

 

A Debreceni Adventi Vásár idén is meg-

rendezésre kerül a Kossuth téren és a Piac 

utcán 2018. november 24. és december 23. 

között. A karácsonyra készülő vásárlókat a 

már megszokott hangulatos faházak árusai 

várják kézműves termékekkel, az adventi 

hangulathoz illő finomságokkal és az elma-

radhatatlan forralt borral. 

 

Szilveszteri programok. A Kossuth téren 

december 31-én 21 órától utcabállal és 

sztárfellépőkkel várják az érdeklődőket az 

év utolsónapján, éjfélkor pedig tűzijátékkal 

köszöntik az újévet, emellett a legtöbb szó-

rakozóhely is különleges programokkal ké-

szül. 

 

Készítette: Berki Nikoletta 
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Karácsonyi ajándékötletek 
 

A karácsony az év legszebb ünnepe. És 

bár nem az ajándékokról szól, ez is hozzá-

tartozik különlegességéhez. Ha mindig az 

utolsó percre hagyod a vásárlást, mert 

nincs ötleted szeretteid számára, ebben az 

évben kivételt tehetsz. Hoztam nektek 10 

szuper ajándékötletet, amivel örömet 

szerezhettek családotoknak és barátai-

toknak.  

 

Aminek anyukátok, lánytestvéretek vagy 

barátnőtök felettébb örülne: 

1. Egy pár meleg és divatos kesztyűvel 

nem tudtok mellé lőni, főleg ha hozzá való 

sapkát és sálat is választotok. 

2. A legtöbb nő imádja az ékszereket, így 

én is úgy gondolom, remek választás lehet. 

3. Ha már a kiegészítőknél tartunk fontos 

megemlítenem a sminket és a körömlakkot. 

Hideg árnyalatokban (vörös, fekete, fehér) 

tökéletes ajándék. 

4. Egy jó kis karácsonyi szerelmes történet-

tel minden nőt boldoggá tehettek. Ajánlom 

figyelmetekbe a számban megjelenő 

könyvajánlót:) 

5. A hideg és téli napokban mindenkinek 

jólesik egy forró kakaó vagy tea. Képzeljé-

tek el akkor, ha még hozzá aranyos kará-

csonyi bögréből isszátok. Úgy már garan-

tált a boldogság. 

És most jöjjön a nehezebbik része:) Tudjá-

tok fiúknak a legnehezebb vásárolni. Azért 

összeszedtem néhány dolgot, aminek apu-

kátok, fiútestvéretek vagy a barátotok iga-

zán örülne: 

6. Az első dolog, amivel tuti nem lehet mellé 

nyúlni, az a karácsonyi mintás pulcsi. Sze-

rintem ez még poénos is lehet, sőt a bevál-

lalósaknak ajánlom az inget vagy esetleg 

egy mintás nyakkendőt.  

7. A színes zokni most nagy trend. Hát még 

ha karácsonyi:) 

8. A legtöbb férfi imád illatfelhőt húzni maga 

után, úgyhogy egy jó illatú parfümnek biz-

tosan hasznát venné. 

9. Most pedig ejtsünk néhány szót a koc-

kákról. Ugyebár mindenkinek van legalább 

egy olyan ismerőse, aki legújabb x-box 

vagy playstation játék után vágyakozik, 

hogy aztán órákat ücsöröghessen előtte. 

Gyerünk, ne okozzatok nekik csalódást. 

10. A személyes dolgok egy férfi számára 

nagyon fontosak lehetnek. Erre van egy 

egyszerű megoldásom. Egy jól sikerült ké-

peteket kereteztessétek be, vagy készítse-

tek egyedi bögrét, kulcstartót. 

 

Remélem, hogy tudtam segíteni az aján-

dékötletekkel, és mindenki örömet sze-

rez majd szeretteinek.  
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+1. Mégis én úgy gondolom, a legszebb 

ajándékok mindig azok, amiket saját kezű-

leg készítünk, hisz ezeken dolgoztunk. 

Épp ezért hoztam nektek egy karácsonyi 

képeslapot, amit nyugodtan odatűzhettek 

az ajándékcsomagotok mellé. Ha kíván-

csiak vagytok, hogy az itt látható képesla-

pot hogyan készítettem el, olvassatok to-

vább. 

 

DIY karácsonyi képeslap 
 

A karácsonyi készülődés hamarosan 

kezdetét veszi, és a kreatív emberek 

már a kézzel készített ajándékokon tö-

rik a fejüket. Én is hoztam nektek egy 

DIY cikket, melyben megmutatom, hogy 

hogyan tudjátok elkészíteni a képen lát-

ható aranyos rénszarvasos képeslapot, 

melyet mixed-media technikával készí-

tettem. A képek fekete-fehérben sajnos 

nem annyira látszanak, viszont a Face-

book oldalunkon megtalálhatjátok 

ezt a cikket tele színes képekkel. Kö-

vessétek Mi-újság nevű Facebook ol-

dalunkat! 

Szükséges anyagok és kellékek: 

 fehér karton lap 

 pecsételő 

 ezüstszínű karton 

 mintás, színes lapon 
 pentart sűrű gélpaszta (heavy body gel) 

 

 stencil 

 vízfesték, ezüst akrilfesték 

 papírragasztó, szivacsos kétoldalú 
ragasztó 

 gyöngytoll, csillámtoll 

 ékkő 
 

1.Készítsünk elő egy darab fehér képesla-

pot (13,5x19,5 cm).  Pecsételjünk a fehér 

kartonra írás, vagy kotta mintájú pecsételő-

vel. 

 

 

 

 

2.Egy stencilen keresztül vigyünk fel gél 

pasztát. A felső és a középső részre 

kacskaringós mintákat, végül pedig a 

bal alsó sarokba egy hópehely mintát.  

Emeljük le a stencilt, majd hagyjuk 

megszáradni a pasztát. 

 

3. A vízfestékből kékes árnyalatokat 

használva vizes ecsettel aquarellsze-

rűen vigyünk fel a papírra. Ezután csö-

pögtessünk rá festékpöttyöket. A lap 
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széleit helyenként tépkedjük be, majd 

kék festékkel adjunk neki keretet. A hó-

pelyhet ezüst akril festékkel emeljük ki. 

A festékek száradása után vegyünk elő 

egy nagyobb ezüst kartont  

(16,5x22,5 cm), majd a kis képeslapun-

kat ragasszuk rá, a széleit felhajto-

gatva. 

 

4.Sima kék lapból vágjunk egy, a ké-

peslappal egyenlő szélességű kék csí-

kot, majd mintás lapból egy fele akkora 

csíkot. Háromfajta mintás lapból készít-

sünk egyforma nagyságú tageket. A két 

csíkot a lap közepére, míg a tageket alá 

ragasszuk fel, egy kicsit egymásra téve 

őket. Vágjunk mintás lapból szarvas 

alakú képet, majd egy másik mintás 

lapra rátéve rajzoljuk körbe úgy, hogy 

egy kicsit nagyobb legyen, végül a ki-

sebb szarvast ragasszuk rá a na-

gyobbra. Vágjunk a szarvashoz pasz-

szoló mintás lapból egy oválist. Ra-

gasszuk föl szivacsos kétoldalú ragasz-

tóval az oválist a lap közepére, és szin-

tén kétoldalú ragasztóval ragasszuk 

mellé a rénszarvast is 3D hatást keltve. 

A rénszarvas hátára díszként rakhatunk 

strasszkövet. 

 

 

5.Az oválisra írjuk fel a ,,Boldog kará-

csonyt” vagy ,,Merry Christmas” felira-

tot, és rajzoljunk csillagokat, hópelyhe-

ket köré. Fehér színű gyöngytollal szór-

junk el pöttyöket a felületen. Végső lé-

pésként ezüstszínű csillámtollal rajzol-

juk át a bal oldali hópelyhet (ez a lépés 

nem kötelező). 

 

Így el is készült a mű! Remélem tetszett 

nektek és ki fogjátok próbálni, mert tuti 

biztos, hogy örömet szerezhettek vele 

bárkinek karácsonykor. Ne felejtsétek: 

színes képekért KATT a Facebook ol-

dalunkra. 

 

Készítette: Császár Zsófia 
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Szórakoztatás 

„A legfontosabb, amit a győzelemből megtanulhatsz,  

hogy képes vagy rá.”  

Dave Weinbaum 
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       „A Gála, a Zászlóvivő”  

     Interjú Balázsné Vályogos Anikó 

      intézményvezető-helyettessel 

 

 

 

 

Hamarosan, 2019 januárjában elkezdőd-

nek a következő Fazekas-gála szervezési 

munkálatai, ezért megkértük Balázsné ta-

nárnőt, hogy meséljen nekünk a legna-

gyobb iskolai rendezvényünk múltjáról és 

jelenéről. 

Mikor és miért indult el a Fazekas-gála? 

Hosszú múltra tekint vissza, elődöm,  

Herpai Imréné kezdte el; 1997-ben volt az 

első gála, amikor Aranyi igazgató úr az első 

évét töltötte igazgatóként. Azért indult el, 

hogy a gyerekeknek lehetőséget bizto-

sítson tehetségük megmutatására ki-

sebb-nagyobb közönség előtt. 

Mióta szervezi tanárnő? 

Amióta igazgatóhelyettes vagyok, 2008 

óta; ez lesz a 12. gálám. 

Változtatott tanárnő valamit vagy megma-

radt az eredeti koncepció? 

Igazság szerint csak az lát bele a szerve-

zésbe, aki csinálja, rengeteg munkával, 

előkészülettel jár. Viszont tanári táncokban 

szerepeltem, és láttam a gálákat közönség-

ként. Amikor igazgatóhelyettes lettem, leül-

tem az elődömmel, átbeszéltük a teendő-

ket, és akkor kezdtem sejteni, hogy ez nem 

egy egyszerű történet. Ebben az évben a 

Bartók terem, ahol az addigi gálákat meg-

rendeztük, alkalmatlanná, a galéria pedig 

életveszélyessé vált. A földszinten nem volt  

 

elég ülőhely, ezért új helyet kellett keresni. 

A vezetőség választása a Lovardára esett, 

ami viszont jellegében nagyon eltér a Bar-

tók teremtől, ez hozott magával tartalmi vál-

tozásokat is. 

Hol és hogyan lehet jelentkezni fellépőnek? 

Januárban kezdem el szervezni a gálát, fél-

évzárás után, de bármikor meg lehet ke-

resni, hogy átbeszéljük a feltételeket. Ha 

valakiben megfogalmazódik az ötlet, hogy 

szeretne fellépni, gondolja át, hogy szín-

padképes-e a produkciója, vegye figye-

lembe a lovarda sajátosságait. Például ki-

koptak a prózai előadások, mert nem tu-

dunk csendet teremteni a tér nyitottsága 

miatt. 

Milyen a jó műsorszám? 

Rövidnek kell lennie és hatásosnak! Az 

még nagyon fontos, hogy a gála sokszínű 

legyen. 

Szükséges-e előképzettség a fellépéshez? 

Nem, bárki felléphet, de egy meghallgatá-

son kell részt vennie, ahol a már nagyjából 

kész produkcióját bemutatja. Többkörös je-

lentkezés van, először az osztályfőnök 

gyűjti össze a vállalkozó kedvű diákokat, 

ebből én látom, hogy milyen jellegű produk-

cióból hány van. Nem szerencsés, ha egy 

adott jellegű műsorszámból háromnál több 

van. A jelentkezés után be kell adni egy fel-

vételt a próbáról, vagy ha megoldható, ak-

kor egy személyes meghallgatáson kell 

részt venni. Ha valaki kisfilmet szeretne be-

mutatni, arra is van lehetőség. 
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Lehetséges egy viccesebb produkciót is 

előadni? 

Persze, mindenre nyitott vagyok. Volt már 

rá példa, hogy egy osztály tanulói össze-

fogtak és a színpadon monocikliztek, 

zsonglőrködtek és efféle mutatványokat 

adtak elő. 

Miért éppen kedden van, ez így volt eddig 

is? 

A gála mindig a Fazekas-hét keretében ke-

rül megrendezésre. Valahogy ez a kedd 

már kialakult, megalapozza a Fazekas-hét 

hangulatát. Másnap pedig a DÖK nap van, 

ilyenkor lehet lazítani, mert másnap nincs 

felelés. A cél az volt, hogy minél nagyobb 

legyen a közönség, ezért a hétvége kiesett, 

mert akkor sokan nem tudnának eljönni. 

Igazság szerint már a Lovardát is kinőttük. 

De nincs elég nagy terünk az iskolában, 

mindig bérelnünk kell. Ehhez hozzátartozik 

az is, hogy belépőt kell fizetni. Azonban egy 

olcsó mozijegy áráért már be tudnak jönni 

a nézők. 

Van korlátozott jegyszám? 

Igen, be kell pakolnunk a galériát is, de még 

így se tud mindenki leülni. A fellépőknek is 

sajnos állniuk kell, ha szeretnék megnézni 

társaik előadását. 

Körülbelül hány fellépő szokott lenni? 

Általában 100-150 előadó van, nekik termé-

szetesen nem kell belépőt fizetniük. 

Hogyan és milyen jellegű ajándékokkal le-

het hozzájárulni a tombolához? 

A tombola felajánlási alapon működik, tulaj-

donképpen a Fazekas Gála is egy jóté-

konysági rendezvény. A befolyt összeg 

a Fazekas Alapítvány számára megy. A 

2018-as gálán összegyűjtött pénzt az új 

projektorok beszerzésére fordítottuk, 

ezzel is próbáljuk növelni az oktatás 

színvonalát. A felajánlásokat nem feltétle-

nül pénz formájában várjuk, kézzel készí-

tett ajándékok is lehetnek. Például volt 

olyan család, akik a saját nyaralójukat aján-

lották fel egy hétvégére, vagy egy anyuka a 

kézzel készített babzsákját. Bármit szíve-

sen fogadunk könyvektől kezdve illatszere-

kig. Az első Fazekas-gálámon tombolán 

nyertem meg az első mobiltelefonom.  

Szívesen veszünk bármilyen felajánlást. 

Keresnek önkénteseket a gálához? 

Igen, önkéntesekre mindig szükség van! 

Különösen hoszteszekre és olyan embe-

rekre, akik segítenek a dekoráció elké-

szítésében és a díszítésben. Ők ezért 

természetesen közösségi szolgálati órát 

kapnak. A hoszteszeknek talpraesettnek 

és ügyesnek kell lenniük. Az esemény előtt 

részt vesznek egy tájékoztatón, ahol min-

den szükséges információt megkapnak. 

Továbbá ha valaki tud egy új bevezető 

szignált készíteni a gálának, annak is na-

gyon örülnénk. 

Köszönjük szépen az interjút! 

Nemsokára itt a várva várt téli szünet az év 

talán legfontosabb ünnepével! Minden ked-

ves olvasónknak boldog karácsonyt és új 

évet kívánunk!  

A karácsonyfa mellett vagy a szilveszteri 

bulin már el lehet gondolkodni, ki mivel 

tudna hozzájárulni zászlóvivő rendezvé-

nyünk, a gála sikeréhez. S ha van jó ötlet, 

akkor januárban irány a helyettesi iroda! 

Kedvcsinálónak vagy nosztalgiázni nézzé-

tek meg a tavalyi produkciókat! A qr-kód 

egy ’youtube playlist’-hez navigál. 

 

Készítette: Veres Anna és Császár Zsófia 
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Egy athéni diák napja  

A fogadás 
 

Kedves diáktársaink! Elhoztunk nektek egy 

rég elfeledett görög mítoszt, amelyre vélet-

len bukkantunk rá az iskola udvarán. Ebben 

az újságban publikálták először ezt a régé-

szeti felfedezést. Minden párhuzam a való-

sággal csak a véletlen műve, vagy fordítási 

hiba!” 

 

Egy szép napon az istenek a halandókra 

emelték tekintetüket, és látták az emberi ér-

telmet porba veszni. Erisz, a viszály isten-

nője rettentő dühvel felkiáltott: 

„Ím, ezeket a porba veszett teremtménye-

ket elnézve, felteszem én a kérdést nektek 

társaim, megéri-e őket segíteni? Értékelik-

e az isteni tetteket eléggé?” 

Voltak, akik egyetértettek a vádakkal, s vol-

tak, akik ellenezték azt. Így hamar össze-

vesztek azon, hogy megmaradjon-e az em-

beri élet a földön. Az Olümposzon eluralko-

dott a káosz és a viszály, ám Pallasz 

Athéné kiemelkedett a tömegből és felszó-

lalt az emberi értelem mellett: 

„Istenek, istenek csillapodjon dühötök. Én 

bízom az emberi erényekben:  

szerelem, bölcsesség, kitartás, bátorság…” 

„Micsoda balga beszéd!” - kiáltott közbe 

Erisz. „Az ember javíthatatlan és büntetést 

érdemel.” 

„Hadd bizonyítsam be igazam! Sorsoljunk 

ki egy athéni embert, és kövessük nyomon 

egy napját. Ha a tudását méltón használja 

fel, akkor megmarad az emberi lét, viszont 

ha ostobaságokra pazarolja értékeit, akkor 

hát pusztuljanak ki a föld színéről.” 

„Legyen úgy!” – Szólt Erisz és kezet rázott 

Pallasz Athéné istennővel. 

Megkérték Atlaszt, hogy pörgesse meg a 

Földet, és akire esik a Sarkcsillag első su-

gara, az légyen a kiválasztott. Atlasz így is 

tett, a sors egy athéni diákot jelölt ki. Az ifjú 

neve Custarius Cosinus volt és a Fazekosz 

diákképző második évébe járt. 

„Lássuk, hogy teljesít a te kiválasztottad!” – 

szólt Erisz, majd felkacagott. 

 

A folytatás fordítás alatt! 

Készítette: Kustár Gábor és Kosina Dávid 

A következő sorokban egy diáktársunk ver-

sét olvashatjátok. Szeretnénk minden szám-

ban lehetőséget biztosítani a publikálásra. 

Keressetek bennünket alkotásaitokkal, mer-

jétek megmutatni tehetségeteket, akár név 

nélkül is! 

   Egy kopogás 

Valaki azt mondta, 
kopognak az ajtón. 
Kopogjon az, mit 
bánom én. 
Nincs ott senki, tudom  
én magamtól, 
hogy nincs ott Senki,  
hát távozzék. 
 
Az, aki kopogna, nos Ő  
már elhagyott. 
Szíven szúrt lágy  
késével. 
Éjszakáimba mély,  
sötét foltot karcolt, 
S előtte orcámat  
megcsókolta  
gyöngéden. 
 
Félt Ő éntőlem,  
valamitől félt  
bizonyosan. 
Ismert, tudta, ki vagyok. 
Hirtelen eltűnt egyik  
napról a másikra,  
elhagyott, mert tudta,  
ki vagyok. 

 
Egy dal jut eszembe,  
egy régi ének. 
Sokszor dúdoltuk. 
Dallama kedves, Ő is  
mintha itt lenne. 
Az álombeli kép  
eltorzul. 

 
Ott van benne,  
mosolyog benne. 
Szíve elmosódva. 
És Aki nem kopog, nos  
Ő elment, 
de Ő az, ki nekem  
örökkön drága. 
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Kedves Olvasó! Az előző oldal anonimitásban maradó szerzője mellett fogadd  

szeretettel egy tavaly érettségizett fazekasos diák tanárbúcsúztató versét.  

Kommentárt nem igényel… 

 

Vécsei Vencel: Kikopott iskolapad 

 

Az iskolapadban ülök szótlanul, merengve 

Megszámlálhatatlanul sok emlék jut eszembe. 

Mert véget ért egy hosszú út, eltelt teljes hat év, 

És összecsendül bennem a millió emlékkép. 

Egy gyermek voltam csupán, egy gyermek nagy reménnyel, 

Ki idejött egykor tiszta szívvel, kis eszével, 

S csak nézte a nagyokat, és róluk áhítozott, 

Egy percig sem hitte el, hogy egyszer majd ő áll ott. 

Ennek ellenére mégis itt vagyunk, itt állunk, 

S ha fáj is kimondani, nemsokára elválunk. 

Elválunk, mert sajnos ez az életünknek rendje, 

Az igazságtalanság ordítása a csendbe. 

Nincs több dinnyegolyó, se szekrényen irka-firka, 

S nem lesz többé itt a sok Tizenkettő Ás birka. 

És nincsen többé rossz poén, vagy bosszantó duma, 

A kilencesben sem szól többé a híres zene-bona. 

De nem lesz olyan most már, ki minket csak úgy megvéd, 

S ha segítség kell, értünk bármikor, bármit meglép. 

Vagy ha nem értünk valamit, hát bátran magyaráz, 

Hogy megérthessük az élet mikor, és hova ráz. 

Csak ülök az iskolapadban szótlan, merengve, 

Kikopott padon, kifogyott tollammal kezemben, 

De akármi is lesz, én tudom, hogy nem kell féljek, 

Mert Fazekasos voltam, vagyok, s leszek, míg élek! 
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Ludaink verstermése 

7.A 

Mindenki tudja, hogy mit kell tenni,  

hogy együtt sikerüljön avatót nyerni,  

nemrég kezdtük egymást megismerni,  

a tanulást itt nem elkerülni.  

Ez a legjobb suli, ezért szeretjük,  

mi 33-an mindent elérünk,  

egy király osztály, mi összetartunk,  

és lesz is majd nagyon sok új barátunk.  

 

9.E 

Sokan nem tudják, hogy honnan jöttünk,  

Legvégül mégis egy helyre értünk, 

Gábor bá a mi pótapánk. 

Osztálytermünk még nincsen, 

de ezt miért is bánnánk? 

Különbözőek, de mégis egyek, 

Igen, ezek vagyunk mi, a 9.E-sek! 

Sok kiváló osztály, de mi az ászok: 

Jók, lángészek, csak ránk vártok! 

 

9.B 

5 évre jöttem, hogy nyelvet tanuljak 

Az oszifőnknek fejtörést okozzak. 

Franciából vagy spanyolból 

Itt a Fazéknak dicsőséget hozzak. 

Boldog lettem, hogy lúd lehettem, 

A Fazékba engem is felvettek, 

 

Tapsoljunk, srácok, B-s osztályt láttok, 

Ezt a versenyt is élen zárjuk. 

 

Rap: 

Mi vagyunk a fiúk, de ki tudja most már, 

Ennyi lány között az életünk már, 

Nem egyszerű, de nagyszerű, 

Csak menstruálni ne kelljen, az nem menő! 

 

9.C 

Nem tudja senki, hogy honnan jöttünk, 

Hogy hányszor rontottuk el, hol a termünk. 

Rögös az utunk, nem ismerünk senkit, 

Nincs tantermünk, nincs hova visszamenni. 

De majd kialakul minden, hidd el, 

A legszebb pillanatok lesznek innen. 

Sokféle tanár, vár ránk a rémálom, 

Millió házi és én mindet utálom. 

 

9.NyD 

Nem tudja senki, hogy honnan jöttünk  

De a fazékban öt év van előttünk.  

Újak a társak, nem ismer most senki.  

De lesznek pajtik, nem kell úgy megijedni!  

Sosem voltam buta, így lettem Nyekes  

Mint minden döntésem, ez is tökéletes.  

Egy fénylő szempár ragyog az osztályon, 

 Ő pedig Andi néni, a mi tanárunk! 
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Meme 
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