
2019 decembere

2. Ünnepre Hangolva 
Te hogy készülsz rá? Tudj meg velünk többet!

6_7. Zumbaóra
 magyar ajkúaknak
A belépés díjtalan! Így szerepeltünk mi...

KARÁCSONYI KÍVÁNSÁG

4. Karácsony
 a nagyvilágban  8. Városi gólyabál  

Hideg volt. Olyan igazi, varázslatos 
karácsony körüli hideg. Tudod, 

amiben le szokott fagyni az egész tes-
ted, hogy már nem érzed sem a füled, 
sem az orrod. Mégis szereted. Szereted, 
mert nagy és gyönyörű hópelyhek szál-
lingóznak az égből, és az utcai fények 
megvilágítják őket azzal a kellemes, 
narancssárgás fényükkel. Hideg hó-
pelyhek meleg fényben. Mint te: hideg 
szív a többi dobogó szív között.

Ha azt mondom, hogy te egyedül vagy 
érző szív a sok hideg között, nem mondok 
igazat. Hiszen minden szívet elönt valami boldog-
sággal, minden szívnek megvan a maga örömfor-
rása. De te mégis úgy érzed, hogy te vagy az egyet-
len érző lény. Más nem érzi így? Mindenki csak az 
„egyedüli” meleg szív? Azt mondod, hogy én hideg 
vagyok. Hideg és rideg, mert nem mosolygok rád 
minden nap és nem törődöm veled. Nem segítek 
neked, amikor szükséged van rám. Nem kacará-
szom a poénjaidon. Nem vagyok hajlandó bájcse-
vegni, nem hallgatom a meséidet, nem szövetke-
zem veled.
Ez tény, ezeket  mind nem teszem. De hát miért 
mosolyogjak rád, ha te csak azért mosolyogsz, hogy 
leplezd, amint a hátam mögött kibeszélsz? Miért 

gondoskodjam rólad, ha te csak a látszatért törődsz 
velem? Miért nevetgéljek azon, ahogy mást a föld-
be tiporsz? Miért segítsek abban, hogy becsapd a 
másikat? Miért csevegjek, ha szavaimat, monda-
taimat később kiforgatva másoktól hallom vissza?  
Miért hallgassam a pletykáidat másokról, akikkel 
az előbb még jópofiztál? Azért szövetkezzem veled, 
hogy később mással szövetkezz ellenem?
Neked én vagyok az ellenséged, nekem te. Most ki-
nek van igaza? Teljesen persze egyikünknek sem, 
mindketten tele vagyunk hibákkal. Hibákkal, me-
lyeket másban sokkal könnyebben észreveszünk. 
Tudod, másban a szálkát és magadban a gerendát.
Én karácsonyra egy gömböt kértem, varázsgöm-
böt, olyant mely megmutatja a hibáimat. 

Te mit kérsz Karácsonyra?
László Réka, X.B



Ké
pz

őd
m

én
y

Interjú

2

Ünnepre hangolva
Szerintem nem csak én vagyok úgy egyedül, hogy már november elején beüt a karácso-
nyi hangulatom, sütöm a mézeskalácsot, hallgatom a Last Christmas-t és az All I want 
for Christmas is you-t. De hogy mit is jelent igazán az ünnep manapság?! Biztosan nem 
ugyanazt, mint ezelőtt 50 évvel. Akkor is valamilyen szinten számított az ajándék, de 
nem azon volt a hangsúly, hiszen legtöbb esetben a szülőknek csak egy kisebb babára 
vagy játékautóra futotta. 
Manapság a fa alja rengeteg nagy ajándékkal 
van tele, amik a legtöbb esetben kibontásuk 
után félre is vannak téve a sarokba. Nekem 
különösképpen ezzel problémám nincs, csak 
szerintem a mai világban az embereknek nem 
igazán az ünnep a fontos, hanem az által az 
emberek és a világ lenyűgözése. Mi a csalá-
dunkban az utóbbi időben odafigyelünk arra, 

hogy ne az ajándék mennyisége, hanem mi-
nősége legyen előtérben. Úgy gondolom, 
hogy igazából mindenki jobban örül egy 
olyan ajándéknak, amit a másik ember szív-
ből készít, vásárol és aminek jelentősége van 
mindkét fél számára valamilyen közös emlék 
által.
 Itt az ünnepek közeledtében érdemes el-
gondolkodni, hogy tényleg melyik ünneplési 
formát választjuk idénre vagy hogy idáig me-
lyiket használtuk. Fontos, hogy az ünnepeket 
arra használjuk, ami a céljuk: hogy összehoz-
zák a barátokat, családokat és hogy az embe-
rek szeretteik körében lehessenek.

Sebők Harmat, X.B
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Egy doboznyi 
karácsony

Ahogy közelednek az ün-
nepek mindenki hangolódik 
már a szeretteivel való együtt 
töltött időre, a családi összejö-
vetelekre, étkezésekre és mindezek 
kellemes hanuglataira. Persze mindezen 
gondolatok mellett, jó lenne azt is tudni, mivel 
érkezzünk, mivel lepjük meg őket. Azon agyalha-
tunk, mi lehet a legjobb, legkedvesebb ajándék 
családtagjaink, barátaink számára. Ilyenkor per-
sze próbálunk olyat választani, ami elnyeri tetszé-
süket, személyre szabott dolgokat tartalmazzon, 
használható legyen és amikor megpillantja ránk 
gondol. Az emberek többsége ilyenkor nagy di-
lemmában van, hiszen nehéz kiválasztani a töké-
letes ajándékot. Ha te is ezen emberek közé tarto-
zol, akkor hadd segítsünk rajtad pár tippel.
Összeállíthatsz az alábbiakhoz hasonló dobozo-

kat, így több, kisebb do-
loggal szerezhetsz örömet 

szeretteidnek. Ezek a dobozok 
nagyszerűek és egyben egyszerűek 

is. Nem csak praktikusak, de egyediek 
is lehetnek. Mi dönthetjük el, milyen le-

gyen a stílusa, miket tartalmazzon és mekkora 
legyen. Emellett, több lehetőséged is van eltalál-
ni a számára megfelelő, hasznos ajándékot. Ez a 
doboz tartalmazhat több kis ajándékokat vagy 
esetleg nagyobbakat. Elhelyezhetsz benne édessé-
get, bögrét, illatgyertyát, szoba díszeket, krémet, 
smink készletet, kiegészítőket és még sok más öt-
letes dolgot. Fő, hogy amikor ajándékozol ne azon 
aggódj, hogy vajon tetszik-e neki vagy esetleg 
hasznát fogja-e venni az ajándékodnak, hanem a 
szeretetedet mutasd ki és egy kellemes, örömteli 
estét töltsetek együtt.

András Szerafina és 
Andorka Lilla, X.B
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évet is egyedül 
fogod tölteni. Az 
indiai kereszté-
nyek fenyő híján 
banán és man-
gófákat díszíte-
nek apró olaj-
mécsesekkel, és 
vörös mikulás-
virág szőnyeggel 
borítják temp-
lomaikat. Meg-
ajándékozzák családtagjaikat és 
adakoznak a szegények javára. A 
kínaiak a karácsonyhoz furcsán vi-
szonyulnak, náluk van is, és nincs 
is. Akik megtartják, azok japán 
szokásokhoz hasonlóan ünneplik, 

ezeket keverik azeurópaiakkal.
Ausztráliában szintén feldíszítik a 
karácsonyfát, ami többnyire műfe-
nyő, hiszen ott ebben az
időben forró nyár van, az igazi fe-
nyő elszáradna. A Mikulás „szán-
ját” nyolc fehér kenguru
húzza. Az ausztrálok a karácsonyi 
vacsorát kint a kertben fogyasztják 
el, majd lemennek a

tengerpartra egyet fürödni, így ün-
nepelik a karácsonyt. Afrikában 
a karácsony megünneplése álta-
lában kültéri tevékenység, mivel 
ott ebben az időszakban általában 
meleg van. A kopt és az ortodox 

egyház január 7-én 
ünnepel. Rengeteg 
jellegzetes karácsonyi 
szokás fedezhető fel 
náluk, például, hogy 
ott fenyőfák helyett 
pálmafákat használ-
nak karácsonyfaként, 
az úszás és a táboro-
zás is hagyomány. A 
karácsonyi vacsora 
itt is többek között 
szopós malacból, sült 
bárányból, pulykából, 
pitéből, rizsből, zöld-

ségekből és pudingból áll.
A világ minden táján eltérnek egy-
mástól a különböző szokások, ilyen 
a karácsony ünneplése is.  Ezek a 
különbségek  teszik olyan érde-
kessé, széppé a világunkat, hiszen 
ahány ország, annyi szokás.

Akár országon belül is akadhatnak eltérések, kik hogyan ünneplik a karácsonyt. Az egyes országok 
ünnepi szokásai között még nagyobb eltérések mutatkoznak. Cikkünkben ezeket a kisebb-nagyobb 
különbségeket szeretnénk olvasóinknak bemutatni sorba véve a világ több régióját is.

Karácsony a nagyvilágban

Nálunk, Európában a legtöbb gye-
rek az Angyal, a Jézuska vagy a 
Mikulás érkezését várja nagy lelke-
sedéssel. Az ünneplés általában de-
cember 24-én kezdődik és január 
6-án ér véget. A hagyományhoz hí-
ven az emberek a Szentestét a csa-
ládjukkal töltik. Az ünnepi vacsora 
az országokkal együtt változik nép-
hagyományaink alapján.
Amerika és a karácsony kapcsola-
táról szerintem először is minden-
kinek a kivilágított házak jutnak 
eszébe. Odakint ez presztízskérdés, 
a szomszédok évről évre azon ver-
sengnek, kinek a házát díszíti a leg-
több égősor. Így mondhatjuk, hogy 
a karácsony náluk nagy felhajtással
jár. Náluk az ünnep sok-
szor nem csak családi, 
hanem baráti esemény 
is. Az ajándékokat Santa
Claus, azaz a Mikulás 
hozza, amiket december 
25-e reggelén bonthat-
nak ki. A fát általában
advent elején állítják fel 
és folyamatosan díszítik, 
vacsorájuk a jól megszo-
kott, filmekből is
ismert, sült pulyka áfo-
nyaszósszal.
Az ázsiai országokban 
nagyobb eltérések vannak a kará-
csony ünneplésével kapcsolatban, 
mint a többi kontinensen. Japán-
ban a karácsony a randiról szól,  a 
többségnek egyet jelent a vásárlás-
sal, az ajándékozással, az ünnepi 
díszkivilágítással, a KFC-vel és a 
karácsonyi tortával. Ha pár nélkül 
maradsz karácsony estéjén, akkor 
valószínűleg az elkövetkezendő Lukács Barbara és L. Réka, X.B
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Törvényszegés típusa: Vandalizmus

Ügy státusza: Megoldatlan

A B.E. Tanítóképzo   Liceum intézményében végbement gyanús eseményekrol érkezett riasz-
tások nyomán az egység kivonult az iskola 
hátsó épületébe. Eleinte semmi gyanúsat nem 
véltek felfedezni. Az egység a felsobb szintekre hatolt, fura dúdolásokat és bizarr rit-
musokat hallottak. Az osztálytermek teljesen átalakultak. A lámpákról különbözo fényes 
gömbök és papírból készült szimbólumok lógtak. Több teremben a táblákat égosorokkal vet-
ték kör- be, a gömbök és szimbólumok az ajtókon is megjelentek. 
Egyes helyeken az ajtót is teljesen átalakították. A dallamok felerosödtek, kiderült, hogy 
ezek a zenék az osztálytermekbol szurodnek ki, nem csak lejátszókról, volt olyan eset, ahol 
a személyek  saját maguk énekel- t é k 
ezeket a dalokat.
Az ügyeleteseknek rá kellett jönniük, hogy a vandalizmust véghezvivo személy
nem egymaga dolgozott, sot valószínuleg, nem is végzett semmilyen fizikai munkát. A jelen-
lévo személyek, megkérdezésük után, 
ezeket mind saját cselekvéseiknek vallották. Bevallásuk szerint ok aggatták teli a terme-
ket a szimbólumokkal, ezeket karácsonyi díszeknek nevezték, a dalokat is saját

akaratukkal játszatták 
le, énekelték. Mindannyian önfeledt boldogsággal és a szájukon nagy vigyorral beszél-
tek. A nyomozást itt megszakították volna, bizonyíték hiányában, viszont a megkérdezett 
személyek, mind valami Harácsonyi Hangulat ösztönzésérol beszéltek. Nyilvánvaló, hogy a 
gyanúsított, Karácsonyi Hangulat, továbbiakban K. H., valamilyen tömeges agymosást végzett 

rajtuk. Megkérdezésünkre K. H.  jelenlétérol 
azt válaszolták, hogy kézzel nem megfogha-

tó és csak úgy létezik az épületben. Nyilvánvalóan K. H., vagy annak követoi, valamilyen 
szektába tartoznak. Miután a K. H. felkutatásáról és annak esetleges letartóztatásáról 
beszéltünk, a jelenlévok mérgesek lettek a Karácsony tönkretevoinek és Grincsnek nevez-
tek miket. A megfelelo bizonyítékok nyomában és a 
jelenlévok viselkedésének fényében az intézményt elhagytuk.
Nem tudjuk, hogy K. H. szektája veszélyes-e, de azonnali felkutatására és
kivizsgálására, engedélyt kérünk. MIELOBBI INTÉZKEDÉS INDOKOLT!

K. H.

Nyomozást végzo ügynökök: 
M.W. és M.F.

Bálint Kund és Bíró Zsolt, X.B
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Az idei városi gólyabál témája a fiatalok körében egy eléggé aktuális téma volt. Az 51-
es körzet, amely Amerikában található, állítólag egy katonai bázis, mégis az emberek 

nagy része abban hisz, hogy ufók találhatóak ott, és mindenféle kísérleteket végeznek raj-
tuk, velük, ezért ennyire titkos mai napig.

Nyolc középiskola, nyolc gólyapár, tizenhat diák. Rengeteg munka és küzdelem volt abban, hogy idáig 
eljuthattak, ám a neheze még csak ezután következett. Egymás ellen kellett megküzdeniük, feladatuk 
az volt, hogy megmutassák városunk előtt kreativitásukat, hogy miként élnék túl a körzetet, milyen 
fegyverekkel védekeznének a katonák esetleg ufók ellen, és hogyan szabadulnának ki onnan. 

Iskolánk gólyakirálya és királynője, Varró Szabi és Márton Kinga, mindent megtettek, hogy minél 
jobban teljesíthessenek, és nagyon ügyesen megállták helyüket. A zsűrik pontozták a kreativitást, 
az együttműködést, és a problémamegoldó képességüket is a gólyáknak. 

Büszkék lehetünk rájuk, hiszen 
a Top 3-ba bekerültek, szám-

szerint a 2. helyezést nyerték el. 
Így hát ne feledjétek, bárki is 

kerüljön a körzet közelébe, vagy 
bármilyen más veszélyhelyzet-

be, Szabit és Kingát bátran lehet 
hívni, keresni ezügyben, hisz 

már tapasztalatuk van, és biztos 
vagyok benne, hogy segítené-

nek is. 

Városi Gólyabál
Ráduly Zsanett, X

.B
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Arra gondoltunk, hogy ebben a hónapban karácsonyi filmeket mutatnánk nektek, hiszen kará-
csony van, itt az ideje, hogy egy nagy tál popcornnal leüljetek és hangolódjatok az ünnepre. 

Próbáltuk összeállítani nektek, hogy bármilyen hangulatban vagytok, ha szomorúak, ha boldo-
gak, ha netán csak egy filmet akartok megnézni, akkor jusson eszetekbe, hogy itt vígjátéktól, az 
animációig minden van:

Filmajánló

A Grincs

Ez egy cinikus, zsémbes zöld szőrmók  történe-
te, aki el akarja lopni a karácsonyt, ám végül egy 
kislány őszinte ünnepi lelkesedése szívhez téríti. 
Vicces és szívmelengető történet a karácsony lé-
nyegéről és ünnepi hangulatáról.

Káosz karácsonyra

A Káosz karácsonyra című vígjátékban a Cooper család karácsonyi összejövetelén vehetünk
részt, azonban az ünneplést váratlan látogatok teszik színesebbé. Eleanor (Olivia Wilde), akit
feszélyez, hogy még nem találta meg az igazit, vakmerően megkért egy idegen férfit (Jake
Lacy) a reptéren, hogy játssza el barátja szerepét családja előtt, valamint Charlotte apja,
Bucky (Alan Arkin), aki egy dögös szőke pincérnővel (Amanda Seyfried) állít be az ünnepi
vacsorára…

Múlt karácsony
Kate élete nem úgy alakul, ahogy eltervezte. 
Egy karácsonyi boltban talál állást a télapó 
manójaként, de úgy tűnik, ez a döntése 
sem viszi őt előbbre. Amikor már csaknem 
végleg átadja magát a kétségbeesésnek, 
találkozik Tommal, és új fejezet kezdődik a 
nő életében. Képtelen elhinni, hogy mindez 
vele történik meg, ez túl szép neki, hogy 
igaz legyen. A fiatalok rájönnek, hogy néha 
hagyni kell, hogy a dolgok csak úgy spontán 
megtörténjenek, és ilyenkor a szívre kell 
hallgatni. A. Szerafina és R. Zsanett, X.B
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*Ezt a cikket nem a rosszindulatúság vezérelte. Reméljük nem sértünk meg senkit vele.)

Közeleg a karácsony, tehát kedves tanárainkat sem hagyhatjuk ajándék nélkül. Mi egy-egy képzelet-
beli pecsétet ajándékoznánk nekik, amiken a saját, rendszeresen használt mondataik/kifejezéseik 

szerepelnek. Szerintünk ezeket a pecséteket könnyen hasznosíthatnák, például a diákok felmérőin, 
füzetein, esetleg a táblán.

TANÁRI PECSÉTEK*

Karácsony Beáta, X.B
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Közeledik a vakáció, közeledik a karácsony. Bár mindannyian másképp ünnepeljük, mégis 
egyvalami közös: a kívánságok, mert akkor is kívánunk, ha azok nem teljesülhetnek be, és 
ez így van jól. Mi a Képződmény szerkesztősége megkérdeztünk néhány diákot és tanárt, 
mit választanának, ha lenne egy kívánságuk, ami biztosan teljesülni fog.

KÖRKÉRDÉS

„ Az ajándék, aminek a legjobban örülnék, az 
lehet elcsépelt, de az a baj, hogy nagyon is
aktuális téma miatt született meg bennem, 
és az nem más, mint egy fehér karácsony, sőt 
nem csak karácsony, hanem egy igazi tél.” 
(Péter Boróka, IX.B)

„Túlságosan nagy a hangsúly a külsőségeken, 
a szép díszeken, a szép ajándékokon. Nem
vitatom, kellenek ezek is bizonyos mértékben, 
hogy ráhangolódjunk az ünnepekre. De ez
csak a csomagolás. Számomra az a fontos, 
hogy a tartalom maradjon továbbra is a 
meghitt hangulat és a feltétel nélküli ősz-
inte szeretet, melyet a szeretteim nyújtanak 
nekem. Ezt szeretném Karácsonyra.”  
(Szőke Dóra, XII.B)

„Sok okos gyermeket”  
(Kovács Emília, tanárnő)

„Igazán, sose volt különleges kívánságom. 
Mindig csak azt akartam, hogy legalább 
ebben az időszakban felüdültebbnek és gond-
talannak érezhessem magam. Sose tartottam 
fontosnak az ajándékot, nekem egy igaz mo-
soly többet ér bárminél.” (Székely Csaba, X.B)

„Ha lehetne egy kívánságom, akkor azt 
kívánnám, hogy legyen több kívánságom.” 
(Török Szabolcs, X.A)

„Ha egyet kívánhatnék, azt kívánnám, hogy 
minden ember legyen szociálisan érzékeny 
és nyújtson segítő kezet a rászoruló em-
bertársának az év minden napján. (És 
persze hogy minden 12-esnek sikerüljön az 
érettségije.)”  
(Székely Kincsőke, XII. A)

„Jelenleg egy verses kötetnek, gyűjteménynek 
örülnék a legjobban, ez az, ami most
közelebb áll hozzám.” (Ráduly Zsanett, X.B)

„Nagyon szeretnék embereket megismerni 
az iskolából, és egy jól összekovácsolódott
közösséget kívánok.”  
(Ferencz Joó Dániel, IX.B)

*Ezt a cikket nem a rosszindulatúság vezérelte. Reméljük nem sértünk meg senkit vele.)
Pál Emőke és Molnár Katalin, X.B
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KEDVES OLVASÓ!

TE: 
• aki átlapoztad e lapszámot
• aki kiválasztottad a kedvenced, a 
legmenőbb cikket
• aki mosolyogtál egy-egy jó 
poénon
• aki már hallottad ezt a beköpést 
valamelyik tanórán
• aki kommentáltál egy írást
• aki szívesen megosztanád gon-
dolataid a diáktársaiddal
• aki kreatív vagy
• aki szeretsz barátkozni
• aki sosem tartod be a 
határidőket
Tudd, hogy a Képződmény csapa-
tában van a helyed.

Írj nekünk a 
KepzodmenySz@gmail.comra és 
mi felvesszük veled a kapcsolatot!
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A SZERKESZTOSÉG NEVÉBEN 
KÍVÁNUNK MINDENKINEK KELLEMES 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!


