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BEKÖSZÖNTŐ – Kedves Földesisták!
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Már lassan a Földest is körbeveszi
és ellepi az ünnepre készülés, a téli
kavalkád. Vastag kabátokba öltözve
érkezünk reggelente szeretett téglaépületünkbe, Alma materünkbe.
Engedjétek meg, hogy ebben a kapkodós időszakban egy kicsit megállítsalak benneteket és elmeséljem
egy személyes élményemet a kampányról.
Azok, akik még csak készülnek a
kampányra, talán már hallották a
rémhírt, hogy ez az időszak egyenlő
egy véres osztályon belüli háborúval.
Lehet, hogy akárcsak én, ti is előre
féltek tőle, hiszen mindenki kimerítő munkáról, sértődésekről, viszályokról beszél. Ez valóban történhet
így, de tapasztalatból mondhatom,
hogy nem szükségszerű és kikerülhetetlen. El akarom nektek mondani, hogy mekkora élmény volt számomra ez a közös munka az osztályommal. Mióta idekerültem, érzem,
hogy a Földesnek van egy külön-
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leges, sehol máshol nem tapasztalt
légköre. Talán a többszáz éves falak
teszik, talán a szuper iskolavezetés,
talán a tanáraink, akik egytől egyig
igazi egyéniségek, talán mi magunk,
vagy mindez együttesen. Nos, amikor belépek reggelente napos osztálytermünkbe a többiek közé, átitat
ez a légkör és érzem a többiekben is.
Azt hiszem, ennek is köszönhető az
a fantasztikus élmény, amit a kampány során élhettünk át.
No de miért is volt olyan meghatározó és felemelő? Azt hiszem, azért,
mert életemben először lehettem
igazán hasznos és értékes tagja egy
közösségnek. Olyan emberekkel dolgoztam együtt, akik bár négy éve a
közvetlen közelemben élnek, mégis
kevés alkalmunk volt együttműködni, vagy beszélgetni. A film, a tánc
és a teremdíszítés elkészítése mind
olyan feladatok voltak, amiket nem
lehetett egyénenként csinálni, csak
közösen, összhangban. Elképesz-
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tően hálás vagyok azért a letaglózó
csodáért, hogy ezt mi valóban közösségként, érett kommunikációval
tudtuk véghez vinni. A gondolat,
hogy a kampány csak egy verseny,
félreértés. A kampány igazi célja,
hogy ráébredjünk, milyen könnyű
szeretnünk és tisztelnünk egymást.
Természetesen motiváló versenyezni
is közben, de mégis úgy érzem, ez a
kis vetélkedés magasabb célt szolgál.
Hálás vagyok, hogy mindezt ebben
az iskolában és ezek között a fantasztikus emberek között élhettem át.
Ennyi ömlengés és személyesség talán még soha nem volt a Tégla beköszöntőjében, így joggal tehetitek fel
a kérdést: Miért szólt mégis erről? A
válasz elég kézenfekvő: mert karácsony közeledtével valami olyanról
akartam írni nektek, ami szokatlan,
de igazi. Egy olyan szeretetről és sze-

retetközösségről, amit a suliban, a
mi Földesünkben élhettem át és szeretném azt kívánni nektek is, hogy
tapasztaljátok meg ezt a felemelő
csodát. Lehet, hogy néha húzzátok
egymást, vagy kiborítjátok a másikat, esetleg úgy viselkedtek, mintha pár emberrel nem is ismernétek
egymást, de az arcok, akik nap mint
nap rátok mosolyognak, hozzátok
szólnak, vagy elmennek mellettetek,
évekre az életetek részei lesznek. Tökéletes alkalom, hogy gyakorolhassátok a szeretetet.
Zárásként szeretnék itt is gratulálni
a 11. B osztálynak a győzelemhez és
mindenkinek, aki idén kampányolt!
Remélem ti is hasonlóan különleges
élményeket szereztetek együtt!
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Varga Borbála Kincső (11.E) és a
szerkesztőség

MINDEN, AMI FÖLDES

A TANÁR IS EMBER – Interjú Pászthy-Sipos Andrea Tanárnővel
Egy, Kettő, Három
- Gy. P.: Az lenne az első kérdésem,
hogy mikor és hogyan jött az ötlet,
hogy a tanári pályát választja?
- P-S. A.: Nem tudom. Az egyetemen bölcsészkarra jártam, és ott
egyszer csak feltették a kérdést, hogy
felveszem-e a pedagógiát is. Könnyű
volt válaszolni, mert kiderült, hogy
néhány tárggyal, néhány vizsgával
jelent csak többet, szóval miért ne?
Aztán jött a gyakorlótanítás, ami-
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kor még azt gondoltam, ez is egy
vizsga, de biztos, hogy nem fogok
tanítani. Aztán mégis elkezdtem, és
ott ragadtam (mert ragasztott! ).
De anélkül, hogy bárkit hiú ábrándokkal áltatnék, ma is azt mondom,
hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz
még belőlem.
- Gy. P.: Egy kicsit más vizekre evezünk: mióta tart ez a színházszerelem?
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- P-S. A.: Kicsi koromtól, ez biztos.
A családban jót mosolyogtak azon,
hogy én hogyan produkálom magamat. Aztán diákként jártam diákszínjátszó körre, azt nagyon szerettem, fontos barátokat szereztem ott.
Hamar elkezdtem járni színházba is,
volt színházbérletem. Abban az időben, amikor én voltam gyerek, Egerben kiváló színház volt, és volt olyan
szerencsém, hogy általános iskolából
és középiskolából is vittek a tanáraim színházba, akár a megyén kívülre
is. A színház szeretete megmaradt.
Az egyetemi évfolyamtársaimmal
pedig alapítottunk egy irodalmi és
társművészeti egyesületet (valódi,
hivatalos egyesületet ), és ennek
keretein belül volt saját társulatunk
is. Természetesen nem maradtam ki!
Magyartanárként pedig tanítom is a
drámát, elméletét is, gyakorlatát is.
Nagyon rég, Egerben, egy magyarórán azt találtam mondani, hogy bár
nem kötelező Schiller Ármány és
szerelem című munkája, most (akkor ) Miskolcon játsszák, és természetesen ajánlom. Hamarosan azzal
a kérdéssel jöttek a diákjaim, hogy
mikorra kell behozni a pénzt. Ezt elsőre nem is értettem, aztán kiderült,
hogy ők arra számítottak, hogy elviszem őket színházba. Amikor megértettem, hogy szívesen áldoznának
időt, pénzt, energiát, hogy menjünk
együtt színházba – eszembe jutott
saját diákkorom is –, megszerveztem. De mivel megcsináltam abban
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az osztályban, jött másik osztály,
hogy „persze, minket nem szeret tanárnő…”. Innentől sokszor vittem
csoportokat. Néha osztályközösségeket – a sajátjaimat –, de legtöbbször vegyes csapatokat, mint ahogy
mi is voltunk tavaly.
- Gy. P.: A következő kérdésem pont
ehhez kapcsolódik, az áprilisi Átrium színházi úthoz, amikor az Egy,
kettő, három című előadást láthattuk Znamenák István rendezésében
és Alföldi Róbert főszereplésével.
Hogyan sikerült megszervezni mint
tanárnő első földesista útját? Miért
éppen az Átrium és ez a darab?
- P-S. A.: A szervezésben már volt
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rutinom. És mivel a tavalyi 12. E
(akiknek magyartanára voltam) kimaradt egy a végzősök színházlátogatásaként emlegetett programból,
én pedig részt vettem egy képzésben
a Színművészeti Egyetemen, ahonnan volt pályázati lehetőség diákokat
színházba vinni, összekapcsoltam a
kettőt. Sőt a színházi életet felzaklató támogatási rendszer megváltozásával is összekapcsoltam. Választottam egy, a támogatásból kieső, nívós
színházat olyan előadással, amelyről
azt gondoltam, biztosan tetszeni fog
különböző évfolyamokról jövő diákoknak is (és persze nekem is – természetesen az ilyen választások az
én értékrendem szerint alakulnak!),
hiszen ötven főre igényeltem a pályázatból különbuszt és hozzá első helyáras színházjegyeket.
Mi jól szórakoztunk – erre persze
garancia volt Molnár Ferenc a profin
szerkesztett darabjával és garancia
volt a társulat, a rendező. És pályázati pénzből ugyan, de valamit adtunk
ennek az anyagiakkal küzdő, valóban kiváló színháznak. Mindkettőt
fontosnak tartottam. Örültem, mikor később megtudtam, hogy Bíró
tanár úr osztálya a tanév végi osztálykiránduláson szintén itt szeretne
megnézni egy előadást. A 12 dühös
emberről kérdezzétek őket is – nagyon fontos előadás az is!
- Gy. P.: Az út után, amikor beszélgettek a diákokkal, milyen visszajelzéseket kapott tanárnő?
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- P-S. A.: Csak olyat, amit jónak
gondolok: sok köszönömöt, meg
hogy megyünk-e még, és mikor.
A színházzal kapcsolatban pedig nagyon fontos kérdéseket kaptam, mert
abban az előadásban nagyon sok volt
az aktualizálás, nagyon sok volt az
utalás, ami a mához szól, most történik. Több osztályban beszélhettünk
arról, hogy szabad-e vagy kell-e egy
színházi előadásnak aktualizálni. A
magam részéről szívesen szoktam
múzeumi színháznak nevezni azt az
előadást, amelyik nem akar a mához
szólni, csak megmutatni, hogy valamikor régen milyen volt a színház.
Persze ebben sincs teljesen igazam,
mert egy valamire való múzeum ma
is a mához szól, de a színházról főleg
ezt gondolom. A színház azzal, hogy
elkezdődik este hétkor és tart valameddig, annyira az itt és mostban,
annyira a pillanatban történik, hogy
nem lehet nem aktuális. Pont úgy,
mint a zene, velünk és rólunk. Tudjuk, így kezdődött a színjátszás. A
jelenről akarunk mondani valamit –
lehet, hogy egy ismert, régi történet
kapcsán. Régi művek pedig akkor
lehetnek a legnagyobbak, ha ugyan
örökérvényűek, de a mához igazított
a kérdése; a színháznak észre kell
venni a változókat.
Ez persze ugyanaz a kérdés, mint
hogy szabad-e újrafordítani a klas�szikus irodalmakat. Nekem meg�győződésem, hogy kötelező.
- Gy. P.: A későbbiekben is tervez,
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tanárnő, ilyen utakat?
- P-S. A.: Igen! Jó felidézni, hogy
annak idején Egerben ez tulajdonképpen egy alulról jövő kezdeményezés volt, és itt sincs másképp.
Elsősorban a végzős magyar fakultációsok igényeire válaszolva épp
szervezek egy színházlátogatást Budapestre. Hozzájuk elsősorban a felsőbb évfolyamokról, illetve a diákszínjátszók közül csatlakoznak – na
meg néhány tanár!  A Secondhand
(szovjetűdök) című előadást fogjuk
megnézni az Örkény Színházban. (A
mostani színházlátogatás utazásának költségeit pedig Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet tanárnő segítségével
szintén egy pályázat finanszírozza.

Majd jól lefotózzuk a résztvevőket!
) Nem lesz könnyű darab, de épp
ezért gondolom, hogy menjünk el. A
könnyebb műfajokhoz nem valószínű, hogy kell iskolai szervezés – de
legalábbis nem én.
Ugyanakkor a miskolci színházról is
fontosnak tartom megjegyezni, hogy
vannak fontos, jó előadásai. Nagyon
büszke vagyok a fakultációsaimra,
akik már jó érzékkel (sok tudással)
választják ki a gondolkodásra kényszerítő darabokat – és a szervezési
feladatokat is megoldják: elvisznek
színházba, mert tudják, jó közösségi
élmény is!
Gyurcsik Petra, 10.E

VELÜNK TÖRTÉNT – EDÜ

EDÜ Amikor megkérdezik tőlem mi
is az az EDÜ, ezek a szavak jutnak
eszembe: nevetés, öröm, barátságok,
csapatmunka, kapcsolatépítés, élmények, érzelmek sokasága, ölelés...
De, hogy kézzelfoghatóbb legyen: az
EDÜ, vagyis Erkel Diákünnepek egy
négynapos kulturális ifjúsági fesztivál, ahol tizenhat kategóriában mérhetik össze tudásukat a diákok. Kétévente Gyulán kerül megrendezésre,
ami tökéletes helyszín a többszáz fős
diákseregnek, akik azért utaznak
ide, hogy megmérettessék magukat
másokkal, és egyben szurkoljanak is
egymásért.
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Gyula egy gyönyörű kis üdülőváros
tele kulturális terekkel, ezzel helyszínt biztosítva az EDÜ nyújtotta kategóriák széles palettájának. A Földes évek óta küld diákokat az EDÜre színdarabokkal, kórusművekkel,
egyéni hangszeres előadásokkal.
Személy szerint én az osztálytársam, Végvári Dóra által írt és rendezett darabban szerepeltem, amit
egyébként elég kapkodósan adtunk
elő mert megérkezés utánkörülbelül húsz perccel már a színpadon
álltunk és vártunk a kezdésre. De
nézzük a jó oldalát, legalább hamar
letudtuk és igazából nem is bántuk.
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Nagyon örültem, hogy részese lehettem a játéknak, az előkészületeknek.
Jó kis csapatmunka volt!
Zenei kategóriában a kórusban is
szerepeltem, nagyon élveztem minden pillanatát. Két gyönyörű darabot énekeltünk. Az egyik, a szuahéli
nyelvű miatyánk, ráadásul hangszeres kísérettel együtt szólalt meg, ami
az EDÜ történetében egyedülálló
volt. A másik darab Franz Biebl Ave
Maria-ja volt, ami azért valljuk be a
Földes Kórus történelmében is rendkívüli, hisz még sosem énekeltünk
hét szólamban. Külön megtiszteltetés volt számomra, hogy én énekelhettem egy külön szólamot, ami
elég nagy kihívás volt, remélem nem
bánta meg tanár úr, hogy nekem
adta a feladatot.
Így összességében élveztem a verseny minden mozzanatát, azt, hogy
tapsban kitörve szurkoltunk az „ellenfeleknek” is, hogy baráti hangu-
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latú volt az egész sok-sok nevetéssel
fűszerezve... Az EDÜ mindemellett
azért is fantasztikus, mert abszolút
diákbarát. Nemcsak versenyről szól
hanem rengeteg programot is szerveznek nekünk ilyenkor. Ezek között
volt Margaret Island koncert és híres
színészek által előadott komédia.
Ráadásul a színészekkel beszélgetni
is lehetett. Idén nekem a kedvencem
az éjszakai fürdőzés volt. Az igaz,
hogy ezt mi külön találtuk ki, nem
volt benne a programfüzetben, de
Gyulán erre is lehetőségünk volt.
Nagyon meghitt volt, ahogyan a vízből néztük a tűzijátékot, és egyúttal
hallgattuk a mellettünk lévő Margaret Island koncertet. Persze a jakuzziban a szabad ég és a csillagok alatti
népdal- és slágeréneklés sem maradt
el! A fesztivál csúcspontja a fáklyás
felvonulás volt, amikor minden diák,
tanár és rendezvényszervező kórusban kiáltotta: EDÜ volt, EDÜ van,
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EDÜ lesz! Hidegrázós egy élmény...
Ez a két nap akkor is beleég az emberbe, ha nem nyerne semmit. De
idén is sikerült több díjat is elhoznunk. Több különdíjat, második és
első helyezést is nyertünk. A lényeg
mégis valami sokkal több volt a dí-

jaknál, mert a közös munka és élmények révén a diákkorunk legszebb
emlékei közé került mindez. Reméljük jövőre is lesz EDÜ!
Tálas Lilla, 11.A

Bemutatkozik a csacsiavató nyertese: a 9. C
Az idei kopaszavató győztes osztályából felkerestem Sári Katát, aki mesélt
nekem arról, hogy milyen volt friss földesistaként átélni az iskola egyik legnevesebb eseményét.
- G.L.: Kérlek mesélj arról, hogy hogyan folytak az előkészületek?
- S.K.: Az elején elég nehezen indultak a próbák, az időpontokat is nehéz volt összeegyeztetni, de szerencsére Osztályfőnök, Kovács Attiláné
tanárnő is sokat segített és helyet is
biztosított nekünk a gyakorláshoz.
Volt néhány vezető egyéniség, akik
ötleteltek, viszont a végére a többiek
is nagyon együttműködőek lettek és
sikerült összehoznunk a táncot és a
dalt is.
- G.L.: Igen, látható volt, hogy osztályfőnökötök kivette a részét egyaránt a szervezésből és a szereplésből
is.
- S.K.: Igen, nagyon jó volt, hogy
beöltözött sárkánynak és a táncunkban benne volt, mint “házisárkány”.
Amit esetleg kevesen tudhatnak
még, hogy egy osztálytársunk egész

Tégla19-2.indd 8

nap felfújható dínó jelmezt viselt, az
órákon is, mert ő volt a kabalánk.
(Minden osztályban volt egy kabalaállat.)
- G.L.: Elégedettek voltatok azokkal
a feladatokkal, amiket a tavalyi év
győztes osztálya (10.C) állított össze
számotokra?
- S.K.: A feladatok tetszettek, ötletesek és változatosak voltak. Érdekes
volt, hogy magát a feladatunkat is
egy rejtvény megfejtése után kaphattuk meg. Jó volt a szervezés is.
Kisebb fejtörést okoztak számunkra
a feladatok teljesítésének a körülményei, hiszen messziről nem lehetett
látni, hogy mi történik és a közönség
számára, így nem volt élvezhető.
- G.L.: Mi volt számodra a legviccesebb feladat?
- S.K.: Két személynek be kellett
mennie véletlenszerűen egy osztályba és úgy tenni, mintha oda járnának, de a feladat csak akkor számított befejezettnek, ha az óraadó tanár
nem jött rá, hogy a diákok nem abba
az osztályba járnak. Nálunk két fiú
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bement egy matek órára egy biosz/
kémia tagozatos osztályhoz. Már az
óra elején nehézségbe ütköztek, mert
kiosztottak nekik könyvtári matekkönyveket, papírral benne, amit alá
kellett írniuk. Ezután felszólította
őket a tanár, hogy “új arcokat lát”,
mire ők egyből ellenkeztek, hogy
“Tanárnő, mi eddig is ide jártunk.”
A tanárnő megkérdezte tőlük az előző órai anyagot, de a két fiú nem tudott rá válaszolni csak annyit, hogy
sok minden volt és már nem emlékeznek rá. Szerencséjük, hogy pont
egy matek óra volt, így könnyen be
tudtak kapcsolódni a biosz/kémiásokhoz. Meg is dicsérték őket, hogy
milyen ügyesek és tovább gyakoroltak a témazáróra, amit ők már nem
írtak meg.
- G.L.: Úgy látom sikerült beilleszkednetek. Visszatekintve szeptember
elejére, hogy éltétek meg az első
tanítási napot?
- S.K.: Úgy gondolom ez minden
középiskolát kezdő tanulóból vegyes
érzelmeket vált ki, egyrészt a tanulás
miatt, ami sokak számára megeről-
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tető és nem örülnek, hogy véget ért
a nyár. Másrészt pedig nagyon izgultunk, hogy milyen lesz az új közeg,
illetve milyen lesz itt tanulni a Földesben. Számomra a beilleszkedés
sem volt nehéz, közösségi embernek
tartom magam, de szerintem a többieknek sem okozott ez gondot és
senki nincs kiközösítve.
- G.L.: A kopaszavató és az első két
hónap tapasztalatai alapján az lenne hozzád az utolsó kérdésem, hogy
mit tanácsolsz a jövő évi bejövő osztályoknak?
- S.K.: A könnyebb beilleszkedés
érdekében, szerintem érdemes már
nyáron elkezdeni ismerkedni. A
Földesben sajnos nincs gólyatábor,
de ettől függetlenül mi szerveztünk
találkozót, amin sajnos nem mindenki tudott részt venni. A feladatoknak időben utána kell járni és mi
is ügyelni fogunk jövőre, hogy hamar megadjuk a feladatokat a bejövő
osztályoknak, amiket fel kell osztani egymás között, nem szabad egy
ember nyakába zúdítani mindent. A
legfontosabb, hogy ne úgy gondol-
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jatok a nyerésre, mint plusz feladat
(mivel a jövő évi szervezés a ti dolgotok lesz), hanem mint dicsőség.
- G.L.: Valószínűleg a szervezést

illetően is megálljátok majd a helyeteket, amihez előre is sok sikert kívánok!
Greutter Lilla, 11.E

TANÓRÁN KÍVÜL – Filmklub
Helló földesesek! Örömmel hirdetem, hogy a két évvel ezelőtti mintájára
kis késéssel, de elindult a Filmklub. A vetítéseket nagyjából három hetente, maximum havonta általában szerda 8-9. órában fogjuk megrendezni, de
minden alkalommal ki lesz plakátolva minimum
egy héttel a vetítés előtt a pontos hely és idő. A filmklub célja, hogy közösen nézzünk meg művészi értékekkel bíró filmeket, és hogy megismerkedjünk
a filmvilág klasszikusaival közösen. A vetítés után
mindig van beszélgetés, ahol az adott filmről van
szó, mindenki elmondhatja véleményét, meg lehet
tárgyalni a film értékeit, üzenetét, lehet vitázni stb.
Az alkalmak nagyjából két óráig tartanak. Van/
lesz Facebook-oldal is, ahol értesülhettek, hogy milyen filmek vannak tervben a jövőben, és akár ti is
javasolhattok filmeket. Filmkedvelők, érdeklődők,
unatkozók, várunk mindenkit!
További információért keresd:
Pém József, Hatvani Gergely 11.C
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#ecofriendly a suli falain belül és kívül
Az az igazság,
hogy rajtad is
múlik a bolygónk
sorsa. Nemcsak a
tetteid következményére kell gondolni, hanem arra
is, hogy hogyan hatsz ezzel a többi
emberre. Te jó vagy rossz példát mutatsz? Ha érdekel a téma az nagyon
szuper. Ha nem, akkor is érdekelnie
kell, mert te is a Földön élsz.
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Szóval mit tehetsz te a környezetedért?
Az egyik legfontosabb, és a kampány
miatt az egyik legaktuálisabb téma a
szelektív hulladékgyűjtés. Tehát ha
még nem jársz ott, hogy átváltasz
#zerowaste életmódra (magyarul
nulla hulladékot termelsz) akkor ez
egy szuper kezdő lépés, csak el kell
helyezned a szemetedet a szelektív
hulladékgyűjtő megfelelő részébe.

11
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Miért fontos? A csoportosított anyagokat újra tudják hasznosítani, ami
nagyon fontos az egyszer használatos eszközöknél. A műanyagokat
például ledarálják vagy granulátumot készítenek belőle, majd ebből
ismét fóliákat tudnak készíteni. A

dolog buktatója, hogy míg az üveget
végtelenszer újra lehet hasznosítani,
és ugyanolyan minőségű üveget kapunk, addig a műanyagok minősége
gyengül, ezért nem igazi megoldás.
Szabó Hanna, 10.A

MŰVÉSZET
Az előző év a Tégla Művészet rovatának életében klasszikus versek újragondolásáról szólt. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk megosztani veletek Merkelné Tanárnő írását, József Attila Születésnapomra című versének átiratát:

Merkelné Vodila Noémi tanárnő: Ballagásra
Ballagó diák lettem én,
itt állok, majdnem a Hősök terén
az ám,
lazán.

Megvívtam bizony sok csatát,
s rúgtam jó néhány kapufát.
Elég
kemény!

Négy, öt, hat évem elszelelt,
s benne annyi mindenre telt:
emlék
e még?

De ért öröm, nem is kevés:
kirándulás, beszélgetés…
lehet
veled

Dolgozatírás, versenyek…
Hogy múltak el napok, hetek?
nehéz
e rész.

Kampány és szalagavató
és benne minden, ami jó:
arcok
harcok

Még jó, hogy volt a nagyszünet,
sok lecke elkészülhetett…
ebéd
helyett

Hogy- e sok év már elhagyott
tán érettebb, bölcsebb vagyok
remélem én.
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Lehet, hogy közhely s nem hiszed
szerettem itt az életet:
diák-világ.

Köszönjük Földes ezt neked,
tovább őrizzük szellemed!
Utat
mutat.
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A kihalás is művészet? Tegyünk együtt ellene!
Vajon ma mi határoz meg minket?
Sok mindenben különbözünk, azonban egy dolog közös: a bolygónk.
De mi történik, ha tönkretesszük, és
vele magunkat is?
Az Extinction Rebellion („kihalás
lázadás”) nevű mozgalom ezt a nézőpontot szem előtt tartva próbálja megszólítani az embereket. Demonstrációkat szervez, különféle
figyelemfelkeltő megmozdulásokkal
mutat rá a klímaváltozás lehetséges
következményeire. Tagjai jelmezeket
készítenek, és horrorisztikus jövőképeket megjelenítve vonulnak végig
Budapest utcáin. Ők főként a jövőjükért harcoló fiatalok, akik felteszik a
kérdést: vajon érdemes lesz-e, egyáltalán lehetséges lesz-e élni, ha így
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folytatja tovább az emberiség?
Lángoló földgömb
Egy másik híres szervezet, a Greenpeace köztereken elhelyezett egyedi műalkotásokkal akarja felrázni az
embereket, és figyelmeztetni őket a
környezetvédelem fontosságára. Ilyen
volt az idén nyáron a Parlament előtt
felállított, hulladékból készített szobor,
amely egy szemétben fuldokló bálnát
ábrázolt, vagy az az installáció, ami a
lángoló földgömb képével sokkolóan
szemléltette, mit művelünk a bolygónkkal.
A mi generációnkat érinti ez a probléma leginkább, mégse tehetünk sok
mindent. Az idősebb nemzedékek
vannak döntéshozói helyzetben, ők
lehetnek leginkább hatással a mi jövőnkre. Azonban mégsem akarjuk
tétlenül szemlélni a világ eseménye-
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it. Itt, Miskolcon is szeretnénk tenni
a változásért, és kíváncsiak vagyunk
minden olyan kreatív és művészi elképzelésre, ami kifejezi a céljainkat.
Ha te is fontosnak érzed ezt a témát,
a Fridays For Future Miskolc Face-

book-oldalán találsz információt rólunk. Hogyha te is élhető jövőt szeretnél, akkor csatlakozz hozzánk!
Figeczki Hanna és Szabó Hanna Földes Ferenc Gimnázium 10. a

Művészet, ami megérint
Olvasunk-e mai könyveket, hallgatunk-e mai zenét, elmegyünk-e a
kortárs galériába?
Mint a művészetben kedvét lelő, a
művészeti ágak iránt érdeklődő személy, azt veszem észre, hogy az emberek egyre kevesebbet foglalkoznak
a mai művészeti alkotásokkal vagy
éppen magukkal az alkotókkal. Ebben a cikkben ennek néhány okát
vizsgálom meg, és néhány érvet sorakoztatok fel amellett, hogy miért
érdemes mégis követni valamilyen
formában az aktuális művészetet.
Néhány számadattal is szolgálok,
hiszen végeztem egy kisebb közvélemény-kutatást az ismeretségi körömben. A kérdés az volt, hogy követi-e valamilyen formában az illető a
modern művészetet, például olvas-e
mai irodalmat, hallgat-e mai zenészeket.
Unalmas lenne?
Összesen 24-en válaszoltak, viszonylag sokan reagáltak igennel. Viszont
nekik is csak a 40 százalékuk tudott
kapásból meg is említeni egy modern művészt. A válaszadók körülbelül 55 százaléka viszont a nemet
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választotta. Mik voltak az indokaik?
Vizsgáljuk meg a megkérdezettek
néhány válaszát! Sokan csak egy
egyszerű „nem érdekel” mondattal válaszoltak, vagy azt mondták,
hogy a művészet unalmas. Volt, aki
nem talált rá eddig okot, hogy foglalkozzon a kortárs művészettel.
Felgyorsult világunkban teljes mértékben érthető, hogy sokan arra panaszkodtak, hogy a sok teendőjük
mellett nincs idejük lépést tartani
a művészettel. Talán az is állhat a
dolgok hátterében, hogy sokan nem
találnak módot arra, hogy kövessék
valahogy a kortárs művészetet. Erre
a problémára megoldást jelenthet
például az internet vagy a különböző
múzeumok, galériák.
Miért érdemes mégis foglalkozni a
művészettel?
A művészetnek komoly gondolkodásformáló hatása van. Amit nézünk, olvasunk vagy hallgatunk, az
mind hat ránk. És ez a hatás bizony
erősen pozitív is lehet. Van, akinek
megváltozik az élete, amikor megtanul játszani egy hangszeren, vagy
rátalál egy új művészeti ágra.
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A művészet az egyik, ha nem a, legjobb mód arra, hogy felvállaljuk az
egyéniségünket, kifejezzük önmagunkat. Nincs két egyforma művészeti alkotás, vagyis ha szeretnénk,
ha nem, az alkotásunkba magunkat
is beletesszük. A sikeres művészektől tanulva mi is kiönthetjük az érzéseinket, például egy vers, dal, vagy
esetleg festmény formájában. Ez a
pszichés állapotunkra is jó hatással
van. Ráadásul, ha így teszünk, közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi is
modern kori művészek lehessünk!
Nincs idő rá?
Akár mi alkotunk, akár mások alkotásait vizsgáljuk, ez az előnyünkre
válhat. Van, hogy egyszerűen csak
jó érzés látni, hallani vagy olvasni
valamit. Például sokan, amikor lehangoltak, a zenét hívják segítségül.
És van, amikor a kreativitásunkat
használva mi is alkotókká válunk,
művészkedni kezdünk. Akárhogy is
teszünk, a művészet egyaránt hasznos a művésznek és a közönségnek.
Mindenképpen kikapcsolódás és
kellemes időtöltés.
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Természetesen a művészet mindig
is művészet, bármilyen időről beszélünk. Viszont minden művészeti
alkotás a saját korát, saját korának
problémáit jeleníti meg, dolgozza fel.
A mai zene, irodalom, festészet, vagy
bármilyen más művészeti ág abban
tér el a régi idők művészetétől, hogy
aktuális, így nagyobb az esélye, hogy
megérint minket, vagy párhuzamot
tudunk vonni a mű és a saját helyzetünk között. És szerintem éppen
ez a művészet lényege: hogy nyomot
hagyjon, hogy valamennyire magunkénak érezzük.
Sokaknak nincs idejük a modern
művészettel foglalkozni, vagy nem
érdekli őket. Ez nagy kár, mert a művészet megváltoztathatja a gondolkodásmódunkat (vagy akár az egész
életünket), és segít kifejezni önmagunkat. Ráadásul kikapcsolódásnak
is tökéletes. A modern művészet pedig nagyobb eséllyel érint meg minket vagy hat ránk. Remélem, hogy
ezzel is népszerűsítettem!
Kórik Edina 10.c
Földes Ferenc Gimnázium
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A fotók mint mesterművek

16

Másodpercenként több ezer fotó készül világszerte.
Elterjedt az a nézet, hogy fotózni bárki tud. Ez részben igaz, mert
szinte mindenki képes lenyomni
vagy megérinteni egy gombot, hogy
képet készítsen. Ám egy profi kép elkészítése nem egyszerű mutatvány,
sokaknak az élete során csak egyetlenegy, minden szempontból jónak
ítélhető képe van.
De milyen is egy jó kép? Ennek megértéséhez egy kicsit bele kell ásni
magunkat a fotózás világába. A jó
képnek több fontos jellemzője van:
az érdekes téma kiválasztása, tökéletes perspektíva, megfelelő fényviszonyok, az egyedi látásmód és végül, de
nem utolsósorban egy minőségi kamera. Ám mindez még mindig nem
elég. A képen kell lennie valami üze-
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netnek a néző felé, kell valami, amitől egyedülálló lesz, ezért is művészet a fotózás. Képes a legegyszerűbb
dologról teljesen mást mutatni, ha a
fotós elcsípi a megfelelő pillanatot és
egyedivé, megismételhetetlenné teszi ezt.
Egy jól elkészített fénykép képes
megmutatni a múltat, a jelent és talán még a jövőt is. Az érzelmek átadása ezeken a képeken úgy működhet, mint a régi festményeken. A fotó
kifejezhet hangulatot, érzelmet, fogalmat mind a kép témájával, mind
a fotóssal kapcsolatban. Akárcsak a
természetfotó vagy az ételfotó, úgy
egy portré vagy pillanatkép is lehet
művészi, sőt még a mai világ közkedvelt fotózási módja, a szelfi is.
Múlt, jelen, jövő
Csak vinnünk kell a képeinkbe egy
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kis fantáziát, egy kis újdonságot,
egyediséget, nem hétköznapit. És ha
megvan a fénykép, ne felejtkezzünk
el az utómunkálatokról, ami maga
is egy külön művészet. Például a vágás, a fények állítása, az elmosás igen
fontos eleme az utólagos igazításnak.
De nem szabad túlzásba esni, túl sok
filtert (ez egy olyan eszköz, ami a
kép színeinek mélységét, árnyalatát,
tónusát változtatja meg) rakni rá,
mert végül elvész a lényeg, az eredeti elképzelés. A túlzott szerkesztés a
jó képből is képes rosszat csinálni,
szóval csak mértékkel dolgozzunk a
képeinken!

mondjuk azt, hogy ez nem is munka, kattogtatni bárki tud! Persze. De
igazán jó képet készíteni nem mindenki képes. Értékeljük napjaink
fejlődő művészetét, a fotózást, mert
egyszer akár a festészettel is vetekedhet. Megbecsült mesterművek lesznek a most készülő képek, melyek a
jövő jelenének fogják megmutatni,
milyen is volt a világunk, hogyan
éltünk, hogyan éreztünk. Ma anynyira jó minőséget vagyunk képesek előállítani a fotózás terén, hogy
a fényképek művészileg akár a régi
nagy festők műveivel is felvehetik a
versenyt.

Ha legközelebb egy fotóssal találkozunk, ne ítéljünk elhamarkodottan, mint az emberek jó része! Ne

Kalocsai Édua Földes Ferenc Gimnázium 11. d
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Szelﬁ: mindenhol, mindig
Hogy mennyit fejlődhet még a szelfizés, nehéz megjósolni.
Napjainkra az egyik legtermészetesebb mozdulattá vált, hogy zsebünkből elővesszük okostelefonunkat, és lövünk néhány önarcképet,
más néven szelfit. Ma már az sem
feltétel, hogy egy különleges helyen
legyünk, mindennapjaink egyszerű
pillanatait is gyakran megörökít-
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jük. Ez azonban nem volt mindig
így. Az első szelfit 1839-ben készítette az amerikai Robert Cornelius.
Több mint egy percig ült összefont
karokkal, mire letelt a fényképezőgép exponálási ideje. A bonyolult
elkészítési folyamat miatt a szelfizés
még sokáig „gyerekcipőben járt”, a
20. században azonban a modern
fényképezőgépek elterjedésével már
egyre többször készültek szelfik.
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Ezeken általában tükörben fotózták
magukat az emberek.
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Megosztják
A szelfizés igazi forradalma a 21.
században kezdődött, amikor a mobiltelefonok a hétköznapi élet elengedhetetlen tartozékaivá váltak. A
szelfizők először megfordították telefonjaikat, majd a 2010-es évek elején megjelentek az előlapi kamerák,
melyek egy újabb fejezetet nyitottak
a modern technológia történetében.
Az emberek megpróbáltak mindent
dokumentálni az életükből, hogy ezt
a közösségi médiában megoszthassák ismerőseikkel vagy akár szélesebb körben.
Egy szelfit bárki könnyen elkészíthet, mivel ma már majdnem mindenki rendelkezik okostelefonnal.
Személyes műfaj, hiszen a készítője
önmagát fotózza, és teret ad az önkifejezésnek is. Sok ember közelebb
érzi magához a természetesnek ható,
adott pillanatot rögzítő szelfit, mint

Tégla19-2.indd 18

egy gondosan megkomponált, beállított képet. Gyors, így néhány pillanat alatt közölhetjük a világgal, hogy
merre járunk vagy mit csinálunk
anélkül, hogy felkérnénk bárkit is,
hogy készítsen rólunk képet.
Sok meglepetés
Az utóbbi években megjelentek a filterek, így néhány pillanat alatt profi
fotót varázsolhatunk képeinkből teljesen ingyen, segítség nélkül. Ezek
használatát könnyű megtanulni, így
minden korosztály számára nyitva
van a lehetőség arra, hogy saját tehetsége, ízlése szerint gyakorolja a
szelfikészítés művészetét.
A szelfizés közösségi tevékenység
is lehet. Egy csoportkép elkészítése
nagyszerűen összehoz egy társaságot azáltal, hogy tagjai megpróbálnak beleférni egy képbe, majd pillanatok alatt több tíz különböző képet
is elkészítenek, amin közben jól szórakoznak.
Az, hogy mennyit fejlődhet még a
szelfizés, és hogy vajon merre tart
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a világ ezáltal, nehéz megjósolni,
mert ma már követhetetlen tempóban fejlődik a technológia. Azonban
gyanítható, hogy sok meglepetést és
új lehetőségeket tartogat még az ön-

kifejezésnek ez a mindenki számára
elérhető formája.
Gyurcsik Petra
Földes Ferenc Gimnázium 10. e
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Vissza a szépirodalmat!
Egyre több az olyan diák, aki ellenszenvvel viszonyul a versekhez, regényekhez.
Sok diák a kötelező szépirodalmat ki
nem állhatja, ha tehetik, rövidítéseket olvasnak, vagy azt sem. A versek
csak a „művészlelkek” érdeklődési
körébe tartoznak, kétszáz oldalnál
hosszabb könyvet pedig csak a ritkaságszámba menő könyvmolyok
olvasnak. Hol romlott el minden?
Régies, vastag
Gimnazistaként és az irodalom
megszállottjaként régóta kutatom a
választ erre a kérdésre. Mivel én magam is az iskolapadot koptatom még,
így belülről volt lehetőségem megvizsgálni ezt a jelenséget. Többnyire
azt látom, hogy az irodalom ugyanolyan tantárggyá változott – vagy
talán mindig is olyan volt –, mint
mondjuk a biológia. Egy tárgy, amire
verseket, életrajzokat, történeteket,
elemzéseket kell megtanulni. Valahol elvesztette legfontosabb értékét,
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a művészetet. A diákok már nem a
szépséget látják a különböző alkotásokban, hanem határidőket, kötelezettséget, tényanyagot, egy masszát,
amit a fejükbe kell tömniük, ha ötöst
akarnak.
Az általános iskolákban a fiataloknak olyan műveket kell olvasniuk
és értelmezniük, amelyeknek sem a
nyelvezete, sem a tartalma nem teszi lehetővé, hogy élvezni és szeretni
tudják őket. Jókai régies szóhasználatú, vastag műve, A kőszívű ember
fiai általában egyetlen hatást ér el a
fiataloknál: megutáltatja velük Jókait magát. Ez az én esetemben sem
történt másként. Mikor évekkel később egy magyar versenyhez ismét
Jókai egyik műve került a kezembe,
vonakodva kezdtem olvasni. Hatalmas meglepetés volt, hogy Jókainak
van humora, tud izgalmasan és érdekesen írni. Rá kellett ébrednem,
mekkora tévedésben voltam pusztán
azért, mert általánosban végig kellett rágnom magam az akkoriban
még egyáltalán nem nekem való
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Kőszívűn. Nem csoda talán, hogy a
véres, gyors, izgalommal és olykor
romantikával átitatott amerikai filmeken felnövekvő fiatalok a kötelező
olvasmányoktól menekülve, átesve
a ló túloldalára a könnyed, de szépirodalminak semmiképp sem nevezhető, sablonos kortárs irodalomhoz
menekülnek. Ez még mindig a jobbik eset, hisz akadnak, akik a kényszerűségből kitörve teljesen eltávolodnak az irodalomtól. Ráadásul a
rohanó élet, az idő hiánya még okot
is ad rá, hogy ne töltsünk órákat az
olvasással.
Tévhit
Ám a művészet nem olyan, amiről az
ember olyan egyszerűen lemond. A
fiatalok egy része érzi a jelentőségét
és a hiányát, ezért a modern technológia vívmányainak segítségével önmaguknak fedezik fel az irodalom
szépségeit. Egyre több oldal bukkan fel a Facebookon vagy az Insta
gramon, ami a klasszikus irodalmat
népszerűsíti. Idézetek, versek milliói
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keringenek a neten, várva, hogy újra
beléjük szeressünk.
Ez alapján kijelenthető, hogy az állítás, miszerint a fiatalok kiábrándultak az irodalomból, csupán tévhit. A
megoldás egyszerű: modernizálásra
van szükség. A világ, az emberek
változnak. Amit jó volt olvasni ötven éve, ma talán már kínszenvedés
ugyanennek a korosztálynak. Nem
szabad elfelejteni, hogy az irodalom
oktatásának legfőbb célja az olvasás,
a versek és a művészet megszerettetése. Hiszen „azért írunk és olvasunk verseket, mert valamennyien
az emberi fajhoz tartozunk, az emberi faj pedig tele van szenvedéllyel.
Az orvostudomány, a jog, a közgazdaság… ezek mind nemes dolgok,
kellenek a létfenntartáshoz, de a költészet, a szépség, a romantika, a szerelem: ezek azok, amikért érdemes
élni.” (Idézet a Holt költők társasága
című filmből.)
Varga Borbála Kincső
Földes Ferenc Gimnázium 11. e

2019.12.11. 17:26:33

k k d s a

VICC-TÉGLÁK

A szadista apa a két lábánál fogva lógatja a gyerekét a játszótéren. A felesége odarohan és felkiált:
- Apjuk, hát leesik a gyerek fejéről a
sapka!
- Az lehetetlen. Jól odaszögeztem.
***

k k d s a

- És most, a bugyimat is!
Ezután a lady felpattan, és így szól:
- És jól jegyezze meg! Ha még egyszer meglátom, hogy felveszi a ruháimat, azonnal kirúgom!
***

- Hogyan horgászik a rendőr?
- ???
- Fog egy halat és addig veri, amíg el
nem árulja, hol vannak a többiek.

Nagypapa pipázik a kút mellett.
Odamegy az unoka és megkérdezi:
- Nagypapa, nem félsz, hogy kiesik a
szádból a pipa, és beesik a kútba?
- Ááááá...

***

***

A lord és a lady egy este bálba készülnek, és mivel tudják, hogy egész
éjjel nem jönnek haza, kimenőt adnak a lakájnak.
A bálban éjfél körül a lady elfárad,
és haza szeretne menni. A férj még
beszélgetni akar a barátaival, így az
asszony egyedül megy haza. Benyitva a nappaliba, látja, hogy a lakáj a
szofán fekszik. Az asszony oda ül
mellé, és azt mondja neki:
- Azt akarom, hogy vegye le a ruhámat!
A lakáj engedelmeskedik. Ezután a
lady újra megszólal:
- És most, húzza le a harisnyámat!
A lakáj megteszi.
- És legyen szíves, vegye le a melltartómat is!
Azt is leveszi.

- Miért teszi az informatikus a megmaradt kaját a mélyhűtő helyett a
számítógép alá?
- ???
- Mert Windows alatt minden lefagy!
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***
- Apa, az ott egy halászhajó?
- Nem kisfiam, az egy yacht.
- És hogy kell írni, j-vel vagy ipszilonnal? És h-val vagy ch-val?
- Tudod kisfiam, így jobban megnézve mégiscsak egy halászhajó.
***
Ember egy órája vajúdik a wc-ben, de
hiába, még semmi eredmény. Hallja,
hogy a szomszéd fülkébe valaki benyit, majd a szokásos bemelegítő za-
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jokat követően ssssss, aztán csobbb.
Emberünk nyögve, kínlódva, vigaszt
remélve átszól:
- Jaj de irigylem magát.
Válasz is érkezik:
- Ne irigyeljen: az első a nadrágomba
ment, a második a mobilom volt.
***
- Hogy született a zsiráf?
- ???
- Chuck Norris pofán rúgott egy lovat.
***
Két mentős beszélget:
- Te, a múltkor volt egy szörnyű esetünk. A templomból hívtak minket,
hogy mise közben az egyik öregúr
meghalt, és azt kérték, hogy diszkréten vigyük el, hogy a többi hívőt ne
zavarjuk meg.
- És ebben mi volt a szörnyű?
- Öt másik öregurat is kihoztunk,
mire végre megtaláltuk azt, aki tényleg meghalt.

Egy házaspárnak sokáig nem születik gyereke, és elmennek a paphoz
tanácsért. A pap mondja nekik, hogy
pont jókor jöttek, mert épp most helyezték ki Rómába 10 évre, és holnap
indul. Amint odaér, az első dolga
lesz, hogy egy gyertyát gyújt az érdekükben. Telik-múlik az idő, a pap
visszajön 10 év múlva, és első útja a
házaspár házához vezet. Ahogy bekopog az ajtón, szörnyű gyerekzsivaj
fogadja. A nő ajtót nyit, három kisgyerek lóg a karján, egy pár a szoknyájába kapaszkodik, a pap összesen
tízet számol meg.
- Ez aztán a kellemes meglepetés! kiált fel - Úgy látszik, meghallgatta
a Jóisten az imámat. De hol van a
férje?
- A férjem Rómába utazott - mondja
a nő.
- Rómába? - kérdezi a pap - Miért
ment Rómába?
- Hogy elfújja azt a rohadt gyertyát,
amit a tisztelendő úr meggyújtott.
Varga Domonkos Márk, 9.B

***

KERESZTREJTVÉNY
A megfejtés iskolánk névadójának
egyik műve. A helyes megfejtéseket a
kem004em@gmail.com email címre
várjuk. A helyes megfejtők között
értékes nyereményeket sorsolunk ki!
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Fontos információ a kitöltéshez: A
rejtvény nem feltétlenül tesz különbséget az ö, ő illetve az i, í között.
Kalocsai Édua, 11.D
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HIRDETÉSEK
Bátor (vagy bátortalan) újságíró-palánták jelentkezését várjuk! Az érdeklődők keressék Varga Borbála Kincső 11.E osztályos tanulót (többnyire megtaláljátok a 20-as teremben), vagy a többi újságírót!

MŰVÉSZEK, FIGYELEM!
Avagy pályázat amatőr írók/költők
számára
Írsz, de nem mered kiadni kezeid
közül féltve őrzött műveid? Küldd el
nekünk, és mi majd megjelentetjük!
Esetleg szeretnél névtelen maradni?
Az anonimitás megoldható. Legyen
az novella, vers, vagy esetleg egy
folytatásos történet – itt helye van a
szárnypróbálgatásoknak. Ki tudja?
Hátha valamelyik tanár felfigyel egy
rejtett tehetségre! Várunk mindenféle művet facebookon, vagy e-mailen!

***
BÉKÉS
ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!
***
Cikkeket vagy ötleteket a következő számokba a vargaborcsa@gmail.com
címen várunk.
A szerkesztőség nevében: Varga Borbála Kincső
Megjelenés: 2019 december.
Tördelés: Varga István vargaijanos@gmail.com
Tipo-Top Nyomda
A Tégla minden száma megtalálható a vawe.hu/tegla oldalon
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