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Szalagavató 2020
A végzős 11., 12. osztályok félévkor nemcsak a bizikért küzdenek, hanem egy sikeres
szalagavatóért is. Az iskolában már december óta zajlottak a próbák, ki nyilvánosan, ki
titokban a teremben készült utolsó nagy előadásra.
A szalagavató bálok hagyománya majdnem kétszáz éves múltra tekint vissza, és a
feljegyzések szerint az 1830-as években, Selmecbányán rendezték az elsőt. Azokban az
időkben még az volt a neve a hagyománynak, hogy “valétálás”, ami a latin eredetű “Valete”
szóból ered, ami annyit jelent, hogy “Éljetek boldogul!”. Alapvetően a szokások nem sokat
változtak azóta sem. A szalag az iskolához tartozás, az identitás jelképe, melyet a végzős
diákok szíve fölé, az elválás szimbolizálásaként tűztek fel.
Régen a legidősebb diák egy botra tűzött tölgycsokrot vitt elöl, mögötte pedig a többiek
kalapjára volt egy-egy tölgyfa levél tűzve, így sorakoztak fel. Általában egy kerek zöld
selyem szalagot tűztek a vállukra, melyből kétféle létezett: az egyik egy rövid karszalag
aranyrojtokkal, a másik pedig monogrammal és évszámmal ellátva. Ezután az alsóbb éves
diákok fáklyás menettel kísérték ki a végzősöket a város kapujáig, ahol szimbolikusan egy
fenékberúgással búcsúztak el tőlük. A diákok innen egyenesen a vigadóba vonultak, ahol egy
bál zárta az ünnepséget.
A régi szokás főbb elemei a napjainkban is élnek. Ma is a végzős diákok hordanak szalagot,
büszkén jelezve, hogy utolsó évükhöz értek a középiskolában. Napjainkban már
szeptemberben elkezdenek készülődni a végzősök. Fontos a helyszín lefoglalása, amennyiben
az iskolában nem lehet megtartani a bált. A táncok kitalálása és kiválasztása, valamint a
jelmezek időben történő kölcsönzése is fontos momentum. Az általános időpont a szalagavató
bálokra a december-február közötti időszak.
A szalag feltűzése fontos esemény mind a diák, mind családja részére, ezért is készülnek oly
nagy hévvel és lelkesedéssel, hogy tanáraiknak, családjuknak megmutathassák, hogy mit is
tudnak egy keringő, palotás, vagy éppen a modern tánc keretein belül.
Az este vége sokféleképpen végződhet. Az osztály akár egy szórakozóhelyre is elmehet
együtt, vagy a tanárokkal és meghívottakkal ott maradnak a bál helyszínén és folytatják azt.
A szalagavatóra tekinthetnek úgy a fiatalok, mint lezárása az életük egy korszakának.
Iskolánkban 2020. 02. 07-én rendezték meg a végzősök szalagavató bálját, a hagyományok
szerint A Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájában. A rendezvény követte a hagyományokat, az ünnepség után a végzős
osztályok szalagavatói tánca következett, minden osztály komoly, ünnepélyes tánccal készült.
Minden tánc jól sikerült, és a látványt pedig növelte az iskola új ledfala, és az ott dolgozó
technikusok szakszerű segítsége.
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12. C osztály:

12.B osztály
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11.A osztály
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Végzős tanulók a 2019/2020.
tanévben
11. A
Baranyai Diána

Egervári Eszter

Barbalics Evelin

Kovács Erika Daniella

Cser Orsolya Réka

Nagy Verona

Csikai Tímea

Palásti Anna

12. B
Balogh Angéla

Molnár Helga

Bedő Alexandra

Nagy Szabina

Cséby Nikolett

Németh Sára Anna

Deutsch Réka
Fehérvári Kamilla

Pongrácz Brigitta

Fodor Luca

Prémus Nóra Lili

Horváth Csenge Rebeka

Tóth Kitti

Horváth Petra

Vadász Dorina

Horváth Róza
Jóna Zsanett

Varga Zsuzsanna

Ilku Fruzsina

Vargán Renáta Patrícia

Illés Flóra

Vért Tamara

Kelemen Kitti

Vért Vivien

Kis Adrienn
Kis Fanni Dorina

Vida Réka

Kocsis Bence Dániel

Zsigmond Rebeka

Lalik Vivien Kitti
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12. C
Bedő Mercédesz

Magyar Alexandra

Bécsi Romina

Papatyi Eszter Nikoletta

Csoma Alexandra

Péter Adrienn

Dénes Klaudia Erzsébet

Rákli Petra

Déri Anna

Sik Barbara Szabina

Fehér Izabella

Szabó Eszter

Ferenczy Eszter

Szabó Rita Eszter

Gellis Alexandra

Szeleczki Zita

Gellis Szabina

Szilvási Vanessza Vivien

Horváth Ariella

Sümegi Vivien

Kelemen Kata Bianka

Varga Petra Anna

Kállai Bettina Ibolya

Őri Regina
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Megemlékezések
Vizes élőhelyek napja
1971. február 2-án az indiai Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt,
amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a
vizes élőhelyek védelméért. Az egyezmény az évezred végére már a vizes területek általános
védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Magyarország 1979-ben aláírta a
dokumentumot, s 2000-ig 19 területet (köztük a Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes
tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölt meg a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek
közé. Az egyezményt aláíró országok száma mára száz fölé emelkedett, s a hatálya alá tartozó
vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer.
Miért? Az egyre fokozódó emberi beavatkozás hatására a 20. század közepére olyan
mértékben összezsugorodtak a vizes élőhelyek, hogy óhatatlanul szükségessé vált az
ökoszisztémák hosszú távú megőrzését szolgáló nemzetközi szintű összefogás. Bár az
alapítók között csak 18 ország szerepelt, az egyezményhez az elmúlt három és fél évtized
folyamán több mint 130 ország csatlakozott. A csatlakozás feltétele, hogy az adott ország
legalább egy, a kritériumoknak megfelelő vizes élőhellyel rendelkezzen. Jelenleg több mint
1200 terület, összesen mintegy 100 millió négyzetkilométer tartozik az egyezmény hatálya
alá. A szervezet titkársága a svájci Glandban működik, háttérszervezete az IUCN (World
Conservation Union – Természetvédelmi Szövetség). A csatlakozó országok kötelesek az
adott területet természetvédelmi oltalom alá helyezni, és olyan gazdálkodási,
területhasznosítási stratégiát folytatni, amely biztosítja az adott ökoszisztéma hosszú távú
fennmaradását.
Mi az a vizes élőhely? Az egyezmény alapján igen széles körű azon ökoszisztémák köre,
amelyek vizes élőhelyeknek tekinthetők. Ebbe a fogalomkörbe tartozik többek között minden
állandó vagy időszakos, sós vagy édesvízzel borított terület (pl. folyó, állóvíz, mocsár, láp),
amelyek őshonos vagy veszélyeztetett fajoknak nyújtanak élőhelyet.
Továbbá azok, amelyek legalább 20 ezer vízimadarat, vagy egy vízimadár (al)faj 1 százalékát
tartják el rendszeresen. Fontos kritérium ezen kívül, hogy a fajok az adott biogeográfiai
régióra jellemzőek vagy valamilyen szempontból egyediek legyenek. Az egyezmény hatálya
nem csak a természetes, hanem a mesterséges vizes élőhelyekre (pl. halastavak) is kiterjed. A
vizes élőhelyekre a legnagyobb veszélyt hazánkban a környező mezőgazdasági területekről
bemosódó vegyszerek, a növekvő turizmus, a vízi sportok, a vízutánpótlás hiánya valamint a
túlzott halászat és nádkitermelés jelenti.
Milyen területek tartoznak ide hazánkban? A csatlakozás évében a listára került területek
között szerepel a kardoskúti Fehér-tó, a Hortobágy és a Kis-Balaton. A kiskunsági szikes
tavak és csatornák, a hozzájuk kapcsolódó szikes puszták számos bennszülött, sótűrő
növényével (pl. sziki őszirózsa, pozsgás zsázsa, magyar sóvirág) szintén elsőként kerültek az
egyezmény hatálya alá. Ekkor került a listára hazánk egyik legjelentősebb vidraállományának
otthont adó, a Tisza hullámterén lévő Mártély; valamint Pusztaszer; a Dráva egyik holtága, a
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Szaporca; valamint a Velencei-tó és a vele egykor összefüggő, ma már különálló, nádassal,
úszóláppal borított Dinnyési-Fertő.
A legnagyobb kiterjedésű hazai ramsari terület a Balaton és annak parti sávja. Európa
legnagyobb édesvízi tava számos védett madárnak ad otthont, többek között a kanalas-, a
hegyi-, és a füstös récének, a kis bukónak, a sarki búvárnak és a bütykös hattyúnak.
Ettől jelentősen eltérő, szintén védelem alatt álló terület a Baradla-barlangrendszerhez
kapcsolódó felszíni és felszín alatti ökoszisztéma. A felszíni karszton számos denevérfaj
fordul elő, valamint több IUCN Vörös könyvben szereplő faj is: tarajos gőte, vöröshasú unka,
parlagi sas.
A folyó menti árterek gazdag élővilágot rejtő kemény- és puhafa ligeterdői, nádasai a 19.
századi folyószabályozások és lecsapoló munkálatok révén jelentősen visszaszorultak. A
hírmondónak maradt néhány terület többek között a Felső-Tisza mentén mintegy 22 ezer
hektár és a Duna alsó szakaszán lévő Gemenc több mint 16.000 hektárral felkerült a
nemzetközi egyezmény listájára. A nedves mocsárrétek, holtágak olyan értékes növény- és
állatvilágot rejtenek, mint a cigányréce, a szibériai nőszirom, tündérfátyol, gémek, bakcsó és
itt él a hazai fekete gólya állomány jelentős része is.
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Farsang
A farsangi ünnepléseket és mulatozásokat sokan kedvelik. Vannak, akik szívesen és aktívan
részt is vesznek benne, míg mások inkább csak lelkes szemlélőként járulnak hozzá az ünnep
sikeréhez. Ha azonban megkérdeznénk az ünneplőket, hogy ismerik-e a farsang eredetét,
többnyire csak egy fejrázás lenne a válasz.
Ebben az írásunkban leírom a farsanggal kapcsolatos fontosabb ismereteket.
Időpontja: a farsang hossza és naptári zárónapja minden évben más és más. Ezért is soroljuk a
mozgó dátumú ünnepek csoportjába. Ennek az az oka, hogy bár a farsang világi ünnep és ősi
hagyományai az pogány ókorba nyúlnak, mégis keresztény egyházi ünnepekkel van szoros
összefüggésben. Két egyházi ünnep közé ékelődik és azokhoz szorosan kötődik.
Nevezetesen a vízkereszt és a húsvéti nagyböjt közé. Ennek megfelelően a kezdete mindig
ugyanakkor, vízkeresztkor, január 6-án van. Ezzel szemben a zárónapja annak függvényében
alakul, hogy a húsvéti nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerda éppen milyen napra esik.
Legkorábbi lehetséges zárónapja február 4-e, a legkésőbbi pedig március 10-e. A pontos nap
meghatározása az adott évi húsvét dátumából, visszafelé számítva történik, a húsvét előtti 40.
nap.
A szó jelentése: végső szógyökere a ‘Fastenschank’, azaz ‘böjti kocsma’ szó, amely
többszörös szókapcsolat és átalakulás után nyerte el mai ‘farsang’ formáját.
Ez pedig nyilvánvaló utalás a húshagyó keddre, mert a húsvéti böjti időszak előtt ez volt az
utolsó nap, amikor még alkoholos italt lehetett fogyasztani. Ez az esemény szolgál nem csak a
magyar, de több környező ország nyelvében is a farsangot jelölő kifejezés alapjául. A latin
országokban ugyanerre az időszakra a ‘carneval’ (karnevál) szót használják.
A magyar farsangi szokások jellemzően néphagyományokra épülnek, mégpedig elsősorban
német eredetű néphagyományokra.
Formái:
1. Az álarcos bálok alapvetően az arisztokrácia illetve a nagypolgárság ünneplési formái
maradtak. Ez a fényűző környezetben tartott ünneplés rövid időn belül a legnépszerűbb,
legrangosabb és legfontosabb társadalmi események sorába emelkedett.
2. A terület alapján szerveződő bálok, amelynek tipikus képviselői a batyus bálok.
A batyus bálnak az volt a sajátossága, hogy a résztvevők maguk vitték a mulatozáshoz
szükséges ételeket és italokat. Az ünneplők néha nemenként vagy korcsoportonként
különültek el. Ilyen esemény volt például az asszonyfarsang.
3. A farsangi ünnepkör leglátványosabb elemei a jelmezes felvonulások. A világ sok
országában zajló vidám felvonulások közös jellemzője, hogy az utolsó farsangi hétvégére
esnek, illetve a hosszabb ideig tartóknak ekkor van a csúcspontjuk. Hazánkban a legismertebb
farsanghoz kötődő maszkos felvonulás a mohácsi busójárás.
4. Karneválok: nemzetközi vizekre evezve pedig két jól ismert rendezvényt érdemes kiemelni,
a riói karnevált és a velencei karnevált.
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És akkor jöjjön a mi iskolánk!
Hagyomány szerint februárban rendezte meg a német munkaközösség a farsangi felvonulást,
ahol az iskola diákjai jelmezekben vonultak fel, és küzdöttek egymással.
A zsűri a farsangi fánkokkal:

És a nyertesek, nemcsak a csoportos beöltözésért, hanem az előadás módért:
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Versenyeredmények
Német nyelvi verseny
A Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskolájának idegen nyelvi munkaközössége már 10.
alkalommal szervezte angol és német nyelvből a megyei nyelvi versenyt, mely egy írásbeli és egy
szóbeli fordulóból áll.
A versenyre Győr-Moson-Sopron megye 9. évfolyamos szakgimnazista és 10. évfolyamos
szakközépiskolai tanulói nevezhettek két-két kategóriában (I. kategória: alap óraszámban nyelvet
tanulók, II. kategória: emelt óraszámban nyelvet tanulók).
Az írásbeli fordulón kategóriánként 10 legjobb teljesítményt elérő tanuló kapott meghívást a
szóbeli fordulóra, idén összesen 71 diák.
A feladatok több készséget mérnek: az írásbeli feladatsor méri a tanulók szövegértését,
íráskészségét, és a nyelvtani ismereteiket. A szóbeli fordulón az idegen nyelvi kommunikációt és
az előadói készséget mérik. Irányított beszélgetés egy adott témában, egy szituációs feladat
megoldása és a prezentáció bemutatása alkotja a verseny anyagát. A verseny ezáltal jó gyakorlási
lehetőséget kínál az érettségire, nyelvvizsgára való felkészülésben, illetve a nyári németországi
nyelvtanfolyamok teljesítéséhez.
Iskolánk tanulói nagyon szép helyezést értek el: második és negyedik végső hellyel
büszkélkedhettek.

11

2019/2020. 2. félév

Országos szakmai verseny
Az ÁSZÉV (Ágazati Szakmai Érettségi Verseny) az Innovációs és Technológiai Minisztérium
az ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak országos tanulmányi versenyeit a
magyarországi, nappali rendszerű képzést folytató szakgimnáziumok azon tanulói számára
hirdeti meg, akik a versenykiírás tanévében a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanulói és
vizsgájuk a május-júniusi vizsgaidőszakban esedékes, az alábbi, ágazati, valamint ágazaton
kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak valamelyikéből. Az 1-10. helyen végző tanulók 100
többletpontot, 11–20. helyezésért 50 többletpontot, 21–30. helyezésért 25 többletpont
kaphatnak mindamellett, hogy bizonyíthatják szakmai rátermettségüket..
A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezi és bonyolítja le.
Az idei tanévben a kialakult helyzet miatt csak az írásbeli fordulója volt meg a versenynek, de
ez alapján is számos sikerrel büszkélkedhetnek a végzős diákok.
Egészségügyi ismeretek:
Vadász Dorina- 3. helyezett
Kocsis Bence- 13. helyezett
Sümegi Vivien- 18. helyezett
Molnár Helga- 21. helyezett
Szociális ismeretek:
Gellis Szabina- 2. helyezett
Kállai Bettina Ibolya - 3. helyezett
Magyar Alexandra- 5. helyezett
Ferenczy Eszter- 6. helyezett
Papatyi Eszter- 19. helyezett
Gratulálunk a résztvevőknek és felkészítő tanáraiknak!

12

2019/2020. 2. félév

Színházlátogatás
Szabó Magda: Régimódi történet
Iskolánkat úgy ismerik a városban, mint ahova a nővérkék járnak. Tény, hogy kevés fiú jár
hozzánk. Talán ezért is volt aktuális Szabó Magda regényéből készült színdarabot megnézni,
mert ebben az elbeszélésben kivételesen a férfiaknak sokkal kevesebb szerep jut, mondhatjuk
azt is, hogy ők most csak asszisztálnak a nagyívű női sorsok kibontakozásában. Azokban a
sorsokéban, amelyeket a történelem viharai mellett bizony elsősorban pont az erősebbik nem
képviselőinek nehéz természete és rossz döntései terheltek.

Az előadás két felvonása két külön történetként is értelmezhető: az elsőben megismerjük
Rickl Máriát, aki ellentmondást nem tűrően tartja kezében a Jablonczay család életét, figyeli,
hogy a kasznárként dolgozó férje mennyit költ és mire, eldönti, hogy a fia hol tanuljon, de
még arra is van gondja, hogy az asztalos munkabérét lealkudja. Nem hiába, a szigorú
katolikus neveltetés nem marad nyomtalan a kalmárlány amúgy is erélyes természetén. Ahogy
Bányai Rákhel természetét is elsősorban a vallás formálja acélosra, csak az övét éppen a
kálvinista. Ő is hasonló szigorral terelgeti a gyámságára bízott Gacsáry Emmát, akit a rá váró
hatalmas vagyon ellenére is szorgalmas munkára, hasznos életre nevel.

És hogy mikor következik be a katasztrófa? Abban a percben, mikor ifj. Jablonczay Kálmán
megismerkedik a világszép Gacsáry Emmával, és származásra, vallásra, de elsősorban a
szigorú erkölcsi normákra fittyet hányva teret engednek szerelmüknek. Nem valók
egymáshoz, ezt mind a két család feje tudja, kapcsolatuk bukásra van ítélve, ám
megakadályozni senki sem képes, hogy a két forrófejű fiatal megállíthatatlanul rohanjon saját
veszte felé, amellyel gyermekük, Kislenke sorsát is megpecsételik…

A második felvonás a gyermek történetét meséli el, akinek amellett, hogy együtt kell élnie
azzal a tudattal, hogy a szülei lemondtak róla, még azzal a haraggal is meg kell küzdenie,
amelyet Rickl Mária az anyja iránt érez, aki elvette tőle az egyetlen fiát. Jablonczay Lenkének
sincs tehát könnyű sorsa, gyermekéveit a szabályok, serdülőkorát pedig helyzete teszi
nehézzé, mert ugyan elképesztően szép, gyönyörűen zongorázik és remek költeményeket ír,
ám nincs egy fillérje sem, hozomány nélkül pedig hogyan is vágyhatna szerelmi házasságra.

Bár a történet szomorú volt, hiszen mi is ismerünk sok olyan nőt, akit a körülmények, a rossz
választások tettek tönkre. De ott a történetben az, hogy ezek a nők minden vihart túlélnek,
példát is mutatnak sokunknak: nem szabad feladni, mert talán a család az egyetlen, amiért
minden kudarc ellenére is érdemes küzdeni.
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A nemzeti összetartozás éve
2020

2020. június 4-én van a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. A
magyar Országgyűlés 18/2019. (VI. 18.) OGY határozattal a "a történelmi Magyarország
területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító,
1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve" 2020. évet a Nemzeti
összetartozás évének nyilvánította.
A trianoni békediktátum aláírásának napjáról egyébként minden évben június 4-én, a nemzeti
összetartozás napja kapcsán emlékeznek meg, 2020. évben az egész év e
centenárium jegyében telik.
A határozat kifejti: a parlament az alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében, a
történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok
fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve
hozta döntését, „számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és
lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de egyben erőt merítve a külhoni
magyarság megmaradásba vetett hitéből és értékelve a 2010-ben megkezdett határokon
átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit”.
Az Országgyűlés kimondta, támogatja az anyaországban, a Kárpát-medencében és a
nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését,
valamint oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik a magyarság
országhatárok feletti összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét.
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A parlament szorgalmazza a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért folytatott
küzdelmeinek, valamint a magyarság kulturális, szellemi, tudományos, gazdasági és
sportsikereinek bemutatását szolgáló kiállítások, konferenciák szervezését és ismeretterjesztő
anyagok létrehozását.
A törvényhozók határozatukban kijelentették, támogatják az állami szuverenitás elvét és a
nemzeti közösségek önazonossága iránti jogos igényeket egyaránt tiszteletben tartó új középeurópai együttműködés megteremtését, amellyel a térség minden állama, nemzete és nemzeti
közössége hasznára meghaladható a nemzeti kirekesztés, jogfosztás és korlátozás múltbéli
öröksége.
„A trianoni trauma óta eltelt szűk évszázad alatt tragikusan megfogyatkozott a magyarság az
anyaországon túl, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt” – fogalmazott a bizottság
javaslatában. Aláhúzták ugyanakkor, hogy a határozattal nem pusztán a trianoni tragédiára
kívánnak emlékezni, hanem a térség népei felé tett új együttműködési ajánlat révén a középeurópai jövőt is szolgálni kívánják.
Trianon emlékére készítette el a Csík Zenekar a “Hazám, hazám” című dalt, amelyet Orbán
Viktor is megosztott Facebook oldalán. A dalt és a hozzá készült videóklipet a Trianonemlékév tiszteletére készítettek.
A dalban és a klipben olyan zenészek és énekesek szerepelnek, mint a Bocskor Bíborka,
a Csík Zenekar, Dancs Annamari, Dér Heni, Keresztes Ildikó, Mező Misi, Miklósa Erika,
Molnár Ferenc „Caramel”, Novák Péter, és Takács Nikolas.

A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon. A trianoni diktátumra
emlékezve június 4-én a mi vidékünkön, a legtöbb faluban, városban megkondultak a
harangok.
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A karantén előnyei 1.
Virtuális séták
Jártál már valaha a Louvre-ban? És mikor voltál utoljára a Műcsarnokban? Hát a
Zeneakadémián? A karantén ideje alatt rengeteg virtuális séta készült világhírű múzeumokról,
állatkertekről és turisztikai látványosságokról, ezekből válogattam most a
leglátványosabbakat. Bár hozzá kell tennem, azért a virtuális séta nem pótolhatja az igazi,
valódi élményt, de még így is lenyűgözőek a múzeumok, épületek.
Műcsarnok
Több mint 60 virtuálisan látogatható tárlat közül válogathatunk a Műcsarnok honlapján.
Végig járhatjuk David Lynch: Kis történetek c. kiállítását, vagy akár Sebastiao Salgado és
Steve McCurry legendás fotóit is.
Zeneakadémia
A Goole Arts & Culture olyan virtuális sétákra invitál minket, amelyeken keresztül
közelebbről is megismerhetjük az épület izgalmas apró részleteit, belső tereit és történelmi
múltját.
A 4-es metró Móricz Zsigmond körtéri állomása
A 4-es metró látványos megállóit most már egy virtuális túra keretein belül is végig
látogathatjuk.
Louvre
A világ egyik leghíresebb múzeumának nem csak tárlatai, de épülete is lenyűgöző.
Rengeteg ingyenes online túrát ajánlanak virtuális tárlatvezetéssel egybekötve.
És akkor, mint sorozat- és akciófilm függőnek, a legérdekesebb a British Múzeum,
Londonban.

17

2019/2020. 2. félév

A karantén előnyei 2.
Különböző szórakoztató kihívások
Középkorú felnőttek számára érthetetlen időpazarlás, a fiatalok körében azonban menő
elfoglaltság az internetes kihívások teljesítése. Ma már szinte minden hétre jut egy-egy feladat, amely aztán futótűzként terjed tovább, a karantén időszaka alatt pedig különösen sok
ilyen indult el, hiszen többségében mást sem lehetett csinálni a négy fal között, mint az
internetet bújni és unaloműzésként ilyesmikkel foglalkozni – legalábbis az erre fogékony
generáció ezt így élte meg. Persze, vannak ártalmatlan, humoros kihívások és veszélyes
őrületek is. Most elsőként nézzünk meg egy népszerű kihívást, ami pár nap alatt meghódította
az Instagramot!
#QuarantinePillowChallenge
Az Instagramon indult a kihívás, aminek a lényege, hogy az emberek egy párnát viselnek
ruhaként. Igen, ez elsőre nagyon furcsán hangozhat, de remek unaloműző, közösségi
kezdeményezés! A nagypárnát úgy veszik magukra, hogy deréknál megkötik egy madzaggal
vagy övvel és így olyan alak rajzolódik ki, mintha egy elegáns ruha lenne. Hogy is
mondjuk… Az otthoni kényelmes ruha egy új szintet lépett, már az is elfogadott, ha csupán
egy párnát öltünk magunkra.
„Ten Year Challenge
A kihívás részeként a felhasználókat arra kérték fel, hogy egy aktuális és egy tíz évvel ezelőtti
fotójukat tegyék egymás mellé. Több mint 5 millió ember vett részt a kihívásban, beleértve
rengeteg hírességet..
Lelkes rajongók a kedvenc sztárjaik #challenge felhívásait is követhetik, hiszen olyan
világsztárok is kitaláltak már saját kihívást, mint Christina Aguilera, Cristiano Ronaldo, vagy
éppen Jennifer Lopez és Alex Rodriguez.
Az én kedvenc kihívásom a számomra ismeretlen képzőművészeti alkotások újraalkotása az
otthoni eszközök, karanténtárgyak segítségével. Egy baráti társaság a Getty Museum
kihívásán felbuzdulva kitalálta, hogy minden nap este 8-kor bedob egy festményt a közösbe,
amit mindenkinek 24 órája van feldolgozni. Az eredmény szenzációs!
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Karantén előnyei 3.
A főzés és konyhaművészet
A koronavírus-járvány terjedésének lelassítása és megfékezése érdekében sokan maradtak
otthon. A sok hátrány mellett egy előnye biztosan van a bezártságnak, ez pedig az, hogy a
konyhában többet sürgölődtünk és többet ettünk, gyakorlatilag annyit, mint ünnepnapokon. Ez
a járvány következtében megváltozott, házi menzák alakultak, és a számítógép mellett sokan a
főzéssel ütötték el a bezártságban töltött időt. Alapjában változtak meg tehát a főzési
szokások, több szempontból is.
1. Mivel a boltok, éttermek zárva voltak, ezért jobban odafigyeltek arra, hogy miből és mikor
főznek. Sokan halmozták fel az élelmiszert és a WC-papírt, attól félve, hogy a boltokba hiány
lesz. Az élelmiszert azonban fel kell használni időben, ha nem áll el sokáig. Tudatosabbak
lettek, figyelték a lejárati időt, az élelmiszerek állapotát, mert most semmi nem végezheti a
kukában. Ráadásul annyi félkész ételt felhalmozni nem mindenki tudott.
2. Visszatértek a gyökerekhez, amikor dédanyáink és nagymamáink még otthon sütötték a
kenyeret. . Sokan kísérleteztek a házi kiflikkel és zsemlékkel is. Ki az élesztős, ki a kovászos
változatot keresi, a lényeg, hogy ne kelljen kimozdulni, és épp mit talált a boltban.
3. Az otthon töltött napok tervezést igényelnek, főleg akkor, ha az embernek gyerekei segíteni
tudnak. A napi rutinokat átalakítottuk, most nem kell rohanni az iskolába, a munkába, a
barátokhoz, ami nagy baj, de közben mégis sokat tanulhatunk a kialakult helyzetből. Például
új recepteket, vagy tökéletesíthetjük a hagyományos, magyaros fogások készítését.
4. Egyes hírek szerint egészségesebben ettek a magyar emberek.
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Tuti receptem a Fördős Zé-féle, vagy a Street Kitchen- pizza tortilla lapokból.
Hozzávalók:
4 db tortilla-lap
Paradicsomszósz
Fokhagyma, de helyette lehet fokhagymapor
Bazsalikom, jó hozzá a szárított, fűszer-állagú
Sajt, nem kell különleges, elég a jó öreg trappista
Bármilyen feltét: bacon, sonka, szalámi, főtt tojás, kolbász, paprika, paradicsom
Elkészítés:
Lefektetünk egy tortillalapot egy serpenyőbe, megszórjuk a reszelt sajttal, majd ráteszünk
még egy tortillalapot. 200 fokra előmelegített sütőben 10 perc alatt elősütjük. Közben egy
tálba öntjük a paradicsomkonzervet, hozzákeverjük az apróra vágott fokhagymát, a
felnegyedelt koktélparadicsomot, és az apróra vágott friss bazsalikomot. Összekeverjük és
közben egy fakanállal kicsit össze is törjük. Megkenjük az elősütött sajtos tortilla-pizzaalapot
a paradicsomszósszal, majd felszeletelt bacont, felkarikázott kolbászt, apróra vágott paprikát,
és ízlés szerint bármit pl. tojás, felvágott pakolunk rá feltétként, legvégül pedig ráreszeljük a
sajtot. 225 fokra előmelegített sütőben felső sütéssel kb. 10 percig sütjük, amíg a sajt meg
nem olvad.

20

2019/2020. 2. félév

Digitális oktatás
2020.március 16-án a kormány elrendelte a digitális oktatást az országban, tehát a diákok
otthon maradtak, a tanárok, az iskola online eszközökkel tartotta velük a kapcsolatot, illetve
az órákat. Lehet róla vitatkozni, jó vagy nem, távoktatásról van szó vagy digitális
távoktatásról, de felesleges, mert egy veszélyhelyzet esetén az emberi élet a legfontosabb,
ezzel mindenki egyetértett. Ezért mindenki alkalmazkodott, a tanárok és a diákok, szülők is.
Mi a digitális távoktatás? A digitális távoktatás és az online távoktatás kéz a kézben járnak,
hiszen ahhoz, hogy egy tantermen kívüli oktatás megvalósuljon, szükség van online
kapcsolatra is. Online oktatásra jó példát jelentenek a különböző keretrendszerekben
létrehozott kurzusok, kommunikációra alkalmas programokkal kiegészítve. A
keretrendszereket a leginkább úgy lehet elképzelni, mint egy nagy építőjátékos dobozt,
amelyben vannak emberek stb. és mi választjuk ki, hogy mit építünk fel ezekből és mikor
mennyi elemet használunk fel. Iskolánkban a pedagógusok és diákok igényfelmérését
követően alakítottak ki nagyobb eséllyel egy minél több résztvevő számára megfelelő tanulási
környezet, egyértelmű, ez függött a tantárgytól, a tananyagtól, amit a tanárok le akartak adni,
és függött az osztálytól, technikai felszereltségétől.
Azóta már több tanulmány jelent meg erről az oktatás fajtáról. Kielemezve, megállapították:
1. Az oktatás terén a legtöbbet használt kommunikációs csatorna még mindig a régen bevált
levelezés. A válaszadók 42,4%-a e-mailen keresztül tartja egymással és oktatóival a
kapcsolatot, míg 36,6%-kuk a Messengert, 32,8% a Google Hangoutsot vagy Classroomot,
29,1% a Skype-ot és 27,6% a Zoomot is használja.
2. A megkérdezett tanulók majdnem fele, 48,6%-a arról számolt be, hogy az online oktatás
kevésbé köti le, nehezebben tanul a négy fal között, mint az iskolában. 32,8%-uk
hatékonyabbnak érzi magát otthonról, 18,5%-uk pedig nem érez különbséget az iskolában és
az otthon eltöltött tanulás között.
3. A válaszolók közül legtöbben - 41% - a számonkérés új, online formájától tartanak a
leginkább, míg további 34,3%-uk attól fél, hogy vizsgázás közben esetleg megszakad az
internetkapcsolat.
Összességében, nem annyira vészes ez az egész helyzet, mint elsőre tűnt, de a legfontosabb,
hogy a tanár és a diák közt legyen meg a kommunikáció, a tanár a diákoknak megfelelő
módszert alkalmazzon.
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Erazmus +
PÁLYÁZATI EREDMÉNY
És ismét megnyertük!
Iskolánk 2017-ben első alkalommal pályázatot nyújtott be az Erasmus+ KA1 tanári
mobilitásokra. A mobilitások célja a tanárok idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése volt.
A nyelvtanfolyamok lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevő kollégák - akik jelenleg is
különböző szinten beszélik az angol nyelvet – a mindennapokban használható nyelvtudást és
gyakorlatot szerezzenek.
Iskolánk 2019-ben ismét pályázott, ekkor a mobilitások célja a résztvevők pedagógiai
módszereinek fejlesztése, bővítése. Projektünk fókuszában a tanulás segítése - diákjaink
motiválása és ezáltal a jobb tanulmányi eredményekhez való hozzásegítése áll.
2020. február 11-i határidőre benyújtott 2020-1-HU01-KA101-077949számú "Tanuljunk és
tanítsunk jobban!" című pályázat támogatást nyert. A projekt keretében 11 tanár pedagógiai
módszertani kurzusokon vesz részt nemzetközi színtereken, továbbá 3 tanár szakmai
látogatásra utazik egy lengyelországi szakképző iskolába. A projekt célkitűzése – a korábbi
évek folytatásaként - a tanulást segítő új pedagógiai módszerek megismerése, majd
alkalmazása a mindennapi gyakorlatban.
Projekt koordinátor: Szentgyörgyi Krisztina
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Filmajánló

Különleges életek
Olivier Nakache és Eric Toledano sokféle filmet készítettek már, de legyen szó akár
vígjátékról, akár drámáról, akár a kettő keverékéről, mindegyikben közös az az érzékenység,
az az elhivatottság és az a szenvedély, amivel a szó legtisztább és legegyszerűbb értelmében
vett emberségről akarnak beszélni. És mindig megtalálják a legváratlanabb formákat ehhez,
de ami talán még fontosabb, mindig képesek elkerülni, hogy giccsessé vagy olcsón
könnyfakasztóvá váljanak a filmjeik. Még akkor is, ha olyan magasztosnak és sziruposnak
hangzó dolgokról is szólnak, amiket még leírni is kínos – olyasmikről, mint mondjuk az
emberi jóság.
A Különleges életek egy ortodox zsidó és egy hithű muzulmán férfi együttműködéséből
létrejött szervezetet mutat be: Bruno (Vincent Cassel) és Malik (Reda Kateb) azoknak az
autista gyerekeknek próbálnak évtizedek óta segíteni, akiknek túl súlyos az állapotuk, ezért
még az elvileg miattuk létrehozott rendszerből is kihullanak, mert nincs elég erőforrás arra,
hogy gyakorlatilag állandóan figyeljenek rájuk. Csakhogy Brunóéknak nincs engedélyük, és
bár az állami rendszer maga is elismeri, hogy nincs mindenre kapacitása, de a hivatalos
papírok nélküli segítségnyújtást akkor sem nézik jó szemmel. Úgyhogy a film két szálon
halad: egyrészt megmutatja Brunóék és főleg a gyerekek kőkemény hétköznapjait, másrészt
felvázolja az egész struktúra ellentmondásosságát. Mármint tényleg az ellentmondásosságot:
nem arról van szó, hogy az alkotók dühösen vernék az asztalt a dilettáns állami hivatalnokok
miatt, hanem tényleg kiderül, miért van bajban a rendszer egyik és miért a másik fele, és
melyek azok a kérdések, amelyekre egész egyszerűen lehetetlen jó választ adni. Épp emiatt a
rezeg a léc nagyon sokáig: a nézőnek olyan érzése van, hogy amit lát, az rettentő hatásos és
fontos ismeretterjesztés, egy tökéletesen megcsinált műsor valamelyik tudományos csatornán
arról, hogy milyen elképesztő energiát fektetnek bele hétköznapi hősök, a szentekével
vetekedő elhivatottságú, nagybetűs Jó Emberek, hogy hogyan emészti fel az ilyen hivatás az
ember napjainak mind a huszonnégy óráját, és őrölne fel többet is, ha lenne huszonötödik
vagy huszonhatodik óra; hogy mennyire pengeélen táncol minden, mennyit számíthat egy
egyszerű késés vagy egy egy-két perces meggondolatlan cigiszünet is; hogy mennyire nehéz
vagy éppen lehetetlen elválasztani az emberi érzelmeket a szakmaiságtól, és így tovább.
Cassel olyan hihetetlen szenvedéllyel, odaadással, annyi energiával játszik, hogy a néző egy
idő után már szinte a színészt kezdi félteni, hogy ne essen össze a végkimerüléstől holtan
előttünk. És közben egyetlen pillantással, az arckifejezése finom változtatásaival, az izmai
összehúzódásával, a szemével legalább még egyszer ugyanannyit ki tud fejezni, mint amennyi
a forgatókönyvben le van írva. Ez az, ami sokkal többé tudja tenni a filmet a
problémafelvetések egyébként valóban nagyon találó és gyomorszorítóan tálalt
egymásutánjánál.
Pláne, ahogyan az idő előrehaladtával egyre intenzívebbé válik minden: ahogy kiéleződnek a
problémák, ahogy közeledik az ellenőrzés várhatóan kedvezőtlen lezárása, úgy nő a
kilátástalanság érzése, és úgy lesz egyre magasabb Casseléval együtt a mi pulzusunk is, hogy
aztán nem is a film, hanem az igaz történet lezárását ismertető utolsó felirat olyan katarzist
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hozzon, amire csak kevésszer van példa, és amit a forgatókönyvíró párostól talán nem is
fogadnánk el, csak így, az élettől.
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Sorozatajánló
The Witcher, a Vaják
Le lehet győzni a Trónok harca sikerét? Igen.
A Vaják (eredeti cím: The Witcher) 2019-es amerikai fantasy-dráma televíziós sorozat,
amelyet Lauren Schmidt Hissrich készített a Netflixnek. Andrzej Sapkowski azonos
című könyvsorozatán alapul. A sorozat első, nyolc epizódból álló évada 2019. december 20án vált elérhetővé a Netflixen. Megjelenését megelőzően a készítők bejelentették, hogy a
sorozatot berendelték egy újabb nyolc epizódos évadra, melyet várhatóan 2021-ben mutatnak
be.
A sorozat egy fiktív középkori világban játszódik, ahol Ríviai Geralt, a magányos
szörnyvadász, Vengerbergi Yennefer, a nagy hatalmú varázslónő és Ciri cintriai hercegnő
történetét követhetjük nyomon, akik rájönnek, hogy közös sorsuk által össze vannak kötve.
Az évadnak három fő történetszála van: az egyik a vaják Geralté (Henry Cavill), a másik a
boszorkány Yenneferé (Anya Chalotra), a harmadik Ciri hercegnőé (Freya Allan). De az csak
a negyedik, Eljegyzési lakomák, fattyúk és temetések című epizódban válik egyértelművé,
hogy ezek a sztorik nem ugyanabban az időben játszódnak. Ciri mellékszála a jelenhez
köthető, és csak néhány hetet ölel fel, a másik kettő ellenben évtizedeket.
Ciri 12 éves, míg Geralt a sorozat elején, a legelső epizódban már majdnem száz, Yennefer
pedig szintén elég öreg - de hogy mennyire, az nem derül ki pontosan.
Nagyon úgy fest, hogy az első epizód rögtön azt a történetet dolgozza fel, amikor Geralt
megkapja a Blaviken mészárosa gúnynevet. Mindez akkor következik be, amikor
összetűzésbe kerül Renfrivel és bandájával, akik olyasmire kényszerítik a vajákot, amit nem
szívesen tesz. Remek kiindulása alapot és betekintést kínálhat ez a rész Geralt filozófiájába,
mesterségének lényegébe és a világ viszonyulásához a vajákok felé. A következő részben
vélhetően Yennefer kerül középpontba, akinek részletesen megismerhetjük a múltját, mielőtt
találkozna Geralttal. A regényekben gyakorlatilag csak utalások szintjén kapunk betekintés a
varázslónő eredetébe, amit a sorozat készítői jól láthatóan szeretnének kicsit részletesebben is
kibontani.
Miután az első két részben közelebb kerültünk a széria két legfontosabb szereplőjéhez, nem
lenne meglepő, ha a harmadik rész egy nem kevésbé fontos karakterre, vagyis Cirire
fókuszálna. Az epizód címében azonban nem vélek erre utaló jelet felfedezni, ellenben
meglehet, hogy Geralt szörnyvadászatra indul, méghozzá egy striga, vagy esetleg vérfarkas
nyomában. Előbbi talán azért valószínűbb, hiszen a regényeknek van egy ehhez kapcsolódó
jól ismert történetszála, amire a "megszégyenített család" is ráillik. A strigákat átok szüli,
ebben az esetben pedig egy nemesi családon belüli vérfertőzés ennek a kiváltója.
.Mivel a jelenleg is elérhető epizódok Andrzej Sapkowski két novelláskötetére, A végzet
kardjára és Az utolsó kívánságra támaszkodnak, így nem meglepő, hogy a részek csak laza
szálon kapcsolódnak egymáshoz, sőt Geralt esetében különálló történeteket kaptunk. A
továbbiakban ez megváltozik, amikor is a novellákat követő regényfolyam cselekményére
25

2019/2020. 2. félév

térünk át; ez megerősíti Hissrich azon kijelentését, hogy a következőkben már sokkal jobban
fókuszálnak a sztorira.
A sorozatban több magyar forgatási helyszín is felismerhető, ilyen többek között a Gánti
Bauxitföldtani Park, a Vajdahunyad vára, a Kiscelli Múzeum, a Komáromi erődrendszer,
a pilisborosjenői "egri vár", a tatabányai Szelim-lyuk, a tatai Öreg-vár és a szentendrei
Skanzen.A sorozat számos mellék- és epizódszereplőjét magyar színészek alakítják, Trokán
Nóra egy driádot, Fekete Judit Vanielle of Brugge varázslónőt, Haumann Máté egy nilfgaardi
marsallt alakít, de feltűnik többek között Árpa Attila és Kembe Sorel is.
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Könyvajánló
Stephen Chbosky: Egy különc srác
feljegyzései
A könyvet, amit ajánlok, először filmen láttam. Igazat megvallva, először a főszereplő fiú
egyénisége ragadott meg, akárki lehetett volna a környezetemből, és iszonyú kedvesen
csetlett-botlott az életében. Érdekessége, hogy a könyv szerzője és a film forgatókönyv írója is
ugyanaz volt.
Ami a könyvet illeti, az is nagyon ütött. Adott Charlie, aki egy problémás tizenöt éves fiú.
Gyászolja halott nénjét, Helent és a legjobb barátját, Michaelt, aki öngyilkos lett. A fiúnak
emiatt beilleszkedési problémái vannak, gyakran sírórohamok törnek rá. Charlie kívülről
szemléli a világot, s hagyja, hogy megtörténjenek vele a dolgok. Senkit nem akar megbántani,
botladozik az életben, így aztán kissé zűrös minden körülötte. A szülei féltik, testvérei hol
elviselik, hol dühösek rá.
Amikor megismerkedik Sammel és Patrickkel, a testvérpárral hirtelen kinyílik előtte a világ,
különösen amikor beleszeret Sambe.. A könyv reálisan ábrázolja a kamaszokat. Charlie
cigizik, időnként drogozik, akárcsak a többiek. A könyv titka talán az lehet, hogy Charlie
nagyon is valóságos problémákkal szembesíti az olvasókat, s arra készteti őket, hogy a regény
olvasásakor választ adjanak kényes kérdésekre is. Mint például arra, vajon a homoszexuális
hős lesz számukra ellenszenves (pusztán a szexuális irányultsága miatt?), vagy inkább a
szerelmének apja, aki keményen megveri a fiát, mikor rajtakapja, hogy férfival szeretkezik.
Megengedhető-e a családon belül bármiféle erőszak, illetve mi várható el nehéz helyzetekben
az olyan férfitól, aki szerint elfogadható udvarlási forma a szerelmének szájon vágása. A
regény nyíltan ír füvezésről és LSD-ről, a bulik szexuális keszekuszaságáról,
partnerváltásokról, abortuszról, meleg-találkahelyekről, s persze arról, hogyan beszél egy jó
fej apa a fiával arról a napról, amikor majd jó lesz gumival felszerelkezve érkeznie a buliba.
Attól is szerethető a könyv, hogy néhány mellékszereplőtől eltekintve a regényalakok nagyon
is rokonszenvesek. Ilyen a gyerekeiért aggódó és őket mindenben támogató anya, de a saját
sebeitől megválni képes apa is. De rokonszenves az összes közeli barát, a barátok távolabbi
barátai. Ahogy a tanár is, aki észreveszi, mi rejlik Charlie-ban, és sok mindenre tanítja.
A történeten túl ami a legjobban tetszett, az a stílus. Amit most leírok, talán hibának hat, de én
bóknak szánom, hiszen pont emiatt (is) szerettem bele a könyvbe. Szóval, ami a stílust
illeti: tényleg elhittem azt, hogy ezt egy tizenhat éves fiú – azaz Charlie, – írta. Rövid, szinte
tőmondatokból állt az egész, néhol tele volt szóismétlésekkel. A szerkesztés során
korrigálható jelzők, mint a “volt/vagy/hogy/és” szintén sokszor benne maradt. Emellett mégis
akadtak nagyon szépen megfogalmazott szavak és gondolatok, és pont ez volt a lényeg. Száz
százalékosan elhittem az írónak, hogy ezt nem ő írta, hanem Charlie. Tényleg. Ilyen velem
szinte még sosem fordult elő, de a könyv “hétköznapias” jellege elhitette velem, és így még
jobban átjött a történet és a tanulság. Mondom, ezt páran hibaként róhatják fel, de én – a
történet mellett, – pont emiatt szerettem annyira bele. Mert emberi volt, nem nyakatekert,
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körmönfont irodalmi mondatokkal tűzdelték tele, hanem olyan egyszerű mondatokkal, amiket
akár mi is írhatunk egymásnak a leveleinkben, és pont emiatt lett annyira élő az egész.
Pár év múlva újra a kezembe fogom venni, kíváncsian várom, hogy akkor milyen érzelmeket
csalogat majd ki belőlem. Kedvenc idézetem:
“Csak azt szeretném, ha Isten, vagy a szüleim, vagy Sam, vagy a nővérem, vagy valaki más
végre elmondaná, hogy mi a baj velem. Ha megmutatnák, hogy legyek értelmes módon
másmilyen. (…) Azzal is tisztában vagyok, hogy a dolgoknak először rosszabbra kell
fordulniuk, mielőtt javulhatnának, mert ezt mondja a pszcihiáterem is, de ennyi rosszat már
nem tudok elviselni”
A kötet megjelenése óta több mint 1 000 000 példányban kelt el és hatalmas vitákat
gerjesztett, miközben a tinédzserek megkerülhetetlen kultuszregényévé vált világszerte.
Ellentmondásos módon egyszerre tiltott könyv és kötelező olvasmány az amerikai
középiskolákban. Ez a regény ugyanazt jelenti a 21. századi tinédzsereknek, mint amit a
Zabhegyező jelentett a szüleik generációinak.
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Játékajánló
Ebben a tanévben egy új oldalt indítunk, amiben társasjátékokat ajánlok. A családi közös
szórakozás, a szabad idő jó eltöltése fontos a szülők és a gyerekek számára. a modern
világban egyre inkább terjed, külföldi mintára a társasjáték, és ezen nem csak az online
játékokat értem. A karanténnek vége, de még korlátozások vannak, ezért olyan társast ajánlok,
amit többen, strandon, meleg este a teraszon vagy a kertben lehet játszani, és bárki elő tudja
állítani a kártyákat. Ez a Maffia, ami hasonlít a szüleim és a tanáraim által ajánlott rablópandúr játékhoz. Többféle változata létezik, de az alábbiakban hosszú évek alatt kialakult – és
a végsőkig tökéletesített – szabályokat adom közre. Senki ne ijedjen meg a hosszú szabálytól
– ha egyszer kipróbálja, minden magától a helyére kerül.
Alaphelyzet: Egy kisváros polgárságának soraiba gonosz maffiózók vegyülnek, akik nappal
bárányként viselkednek, ám éjjel kíméletlenül mészárolják a helyieket. A polgárok célja a
maffiózók leleplezése és peres úton történő kivégzése. A maffiózók célja a lakosság kiirtása.
A játék nappalok és éjszakák váltakozásából áll.
Kellékek: Egy tágas hely, amelyben körben ülve, megfelelő távolságot betartva vannak a
játékosok, és néhány egyforma papírfecni, amelyekre a későbbiekben bemutatandó szerepek
kezdőbetűit írjuk a megfelelő arányban. (Persze még jobb a külön erre a célra gyártott Maffiakártyát használni.)
Szerepek: játékvezető, polgárok, maffiózók (közülük egy védett maffiózó), felügyelő. A
szerepeket kártyahúzással döntik el a játékosok a játék legelején – mindenki csak a saját lapját
láthatja, ellenkező esetben az egész játék értelmét veszti. (Tehát a kártyát a játék elején nézd
meg, majd úgy tedd el, hogy azt véletlenül se láthassa meg senki más).
A kártyahúzás után mindenki becsukja a szemét. Ekkor jön a nulladik, azaz az ismerkedési
éjszaka. Ennek során a játékvezető hangosan szólítja a felügyelőt, hogy nyissa ki a szemét, és
fedje fel magát a játékvezetőnek. (Erre azért van szükség, hogy a játékvezető a későbbiekben
tudja, hol keresse az illetőt.) Ezután a felügyelő a játékvezető vezényszavára becsukja a
szemét.
Majd a játékvezető a maffiózókat szólítja, hogy nyissák ki a szemüket, nézzék meg egymást,
és megkéri a védett maffiózót, hogy mutassa meg magát. Ha ez megtörtént, a játékvezető
vezényszavára becsukják a szemüket. Fontos a néma csend és az észrevétlenség: azaz egyik
nevesített szereplő se mozogjon hangosan, mert a mellette ülők azonnal meghallják, és
lelepleződne. Célszerű kicsit – de a játékvezető számára látható módon – inteni a kézfejjel.
(Tehát a maffiózók innentől már tudják, kikkel vannak együtt, és a játékvezető is tudja, kiket
figyeljen.)
Eljön a reggel, amikor mindenki ártatlan polgárt tettetve ébred (azaz a játékvezető utasítására
mindenki kinyitja a szemét). A játékosok beszélgetni kezdenek, elindul a játék. Ha valakinek
gyanúja támad, vagy csak egyszerűen szeret beszélni, fennhangon bejelenti: Vádat emelek
XY ellen, mert… (indoklás, ha akar)! A játékvezető felhívja a játékosok figyelmét a vádra,
majd megkéri őket, hogy aki egyetért a váddal, az háromra (számolásra) kézfeltartással
jelezze. Ezután háromig számol. Többségi szavazás esetén a vád él, ekkor lehet a vádlottról
beszélgetni, felsorakoztatni az érveket, ellenérveket, támadni, védekezni. Ha már nincs több
hozzáfűznivaló, a játékvezető utolsó szót ad a vádlottnak. Az utolsó szóba már senki sem
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szólhat bele! Az utolsó szó után rögtön szavazás következik a vádlott “kivégzéséről”, szintén
háromra. Ha a többség keze a levegőben van, XY “halott”. (Szeme ettől kezdve már mindig
nyitva lehet, de a játékban semmilyen módon nem vehet részt – sem szóval, sem grimasszal
nem adhatja az élők tudtára, mi is volt ő valójában és mi jutott a tudomására.) Ha nincs meg a
többség, a vádlott tovább él, és más vádlottat keresnek. Mivel nappal mindenki polgárnak
tetteti magát, és kivégzéskor sem derül ki, hogy polgár vagy maffiózó halt meg, könnyen
előfordulhat, hogy ártatlant – vagy akár magát a felügyelőt – ölik meg.
A nappal a maffiózók szempontjából is fontos, hiszen ez alatt kell valamilyen úton-módon
megbeszélniük, hogy ki legyen az, akit éjszaka “megölnek” majd. (A szabályok szerint az
ismerkedési éjszakán nem történhet kijelölés, az összes többi éjszakán pedig az ő szemük is
csukva van.) A kijelölés változatos módszerekkel történhet – nézés, mutatás, szóbeli utalás
stb. – ám, mivel a megbeszélés folyamata a polgárság élesen figyelő tekintete előtt zajlik,
óvatosan és ravaszul kell kommunikálni egymással, nehogy lebukás legyen a vége.
Ha valaki “meghalt”, vagy már elég hosszú volt a nappal (általában három vádlott tárgyalása),
éjszaka következik. Ilyenkor a játékvezető vezényszavára mindenki lecsukja a szemét, és
csendben marad. A játékvezető felszólítja a felügyelőt, hogy nyissa ki a szemét, majd teljes
némaságban, de egyértelműen mutasson – azaz kérdezzen – rá valakire, hogy maffiózó-e,
vagy polgár. Ha a felügyelő játékosnak valamiért például XY gyanús, akkor rámutat, erre a
játékvezető némán bólint, ha XY maffiózó, illetve nemet int a fejével, ha polgár. A
játékvezető akkor is nemet int, ha a felügyelő a védett maffiózóra mutatott rá (ezt jelenti a
védettség). Ezután a felügyelő becsukja a szemét. Az éjszaka második szakaszában a
játékvezető sorban, lassan, hangosan mondja a körben ülő (élő) játékosok neveit. A maffiózók
ekkor válthatják tettekre a titkon megbeszélteket: ugyanis annál a névnél, akit úgymond
kijelöltek éjszakára, némán, de jól láthatóan felteszik a kezüket (szavaznak). Minden maffiózó
köteles szavazni (még akkor is, ha úgy érzi, nem tudta megbeszélni a társaival), egy és csak
egy névnél. A játékvezető végigmondja a kört, és figyeli az intéseket. Ha az életben lévő
maffiózók mindegyike ugyanannál a játékosnál szavazott, a játékos éjjel meghalt. (Ekkor
befejezheti a nevek sorolását, azonnal nappal lesz.) Ha a maffiózók különböző emberekre
szavaztak, nem voltak elég ügyesek, és azt az éjszakát minden játékos túlélte. (Ilyenkor az
összes nevet végig kell sorolni akkor is, ha már minden maffiózó szavazott.) A játékvezető
természetesen sikertelenség esetén utólag sem mondja meg, kire szavaztak, majd éjszakával
és így tovább.
A játéknak akkor van vége, ha a polgárság minden maffiózót lefülelt és peres eljárás után
kivégzett, vagy az ügyes és kártékony maffia olyan sikeresen ölt, hogy a maffiózók és a
polgárok száma egyenlő lett. (A játék végét a játékvezető jelenti be.) . Az úgynevezett
végjáték, ilyenkor nincs időkorlát a nappalra, sem a vádemelések számára, ekkor már nem
lehet éjszakát elrendelni. Addig kell játszaniuk, míg egyikük halálát a másik kettő meg nem
szavazza – ezután kiderül, hogy jól döntöttek-e…
Polgárok: Az ő helyzetük a legkönnyebb, hiszen semmi mást nem kell tenniük, mint éjjel
fülelni, nappal figyelni, hogy ki mit mond, tesz vagy gondol. Ki kivel sutyorog, ki kire néz, ki
kivel kerül ellentmondásba. Ezen információk – és persze megérzéseik – alapján kell
megpróbálniuk a nappalok során vádat emelni a maffiózók ellen. Ha valaki biztos információt
szerez, azaz például meglát egy kijelölést, azt érdemes megosztania valakivel, hogy az ő
esetleges halála esetén is megmaradjon az információ.
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Maffiózók: Az ő dolguk már közel sem ennyire egyszerű. Nekik ugyanis úgy kell egymás
jeleit figyelni, hogy azt senki más ne vehesse észre. A kijelölés általában úgy történik, hogy a
tapasztaltabb vagy a jobb helyen ülő maffiózó jelöl a többieknek, akiknek ezt illik figyelembe
venni. Ha ugyanis mindenki maga próbál kijelölni, vagy éppen mindenki csak várja a jelölést,
akkor sorra sikertelenek lesznek az éjszakák. Az egymás mellett ülő maffiózók akár
beszélgethetnek is egymással, de a sutyorgás mindig gyanús dolog. Nappal persze a
maffiózók sem ölbe tett kézzel ülnek, hanem megpróbálják félrevezetni a polgárokat. Ebbe
akár az is belefér, hogy társaik ellen vádat emelnek, vagy éppen felügyelőnek vallják
magukat, és hihetően előadják az általuk éjszaka lekérdezett maffiózók neveit.
Felügyelő: Bármilyen válaszokat is kap, nem fedi fel magát azonnal, hanem megpróbálja
gyűjtögetni a megszerzett információkat, esetleg megpróbálja továbbadni azoknak, akikben
megbízik (úgy, hogy azt a gonoszok ne vegyék észre). Ez persze nem könnyű, hiszen ha
beszélget a szomszédjával, gyanús lesz a polgároknak és a maffiózóknak egyaránt, ha viszont
megtartja magának az információt, esetleg megölhetik, és akkor magával viszi a sírba.
Arra kell figyelnie, hogy ha így vagy úgy kijelölődik, vagy már minden megszerezhető
információt megszerzett, akkor azonnal adja tovább, mert még a legkisebb bizonyosság is
sokat segíthet a polgárságnak a játék megnyerésében.
Játékvezető: Nagyon kell figyelnie minden apróságra, mert a legkisebb hibával is
tönkreteheti a már órák óta folyó játékot. Ha éjszaka rendellenességet észlel (egy maffiózót
nem lát szavazni, nem egyértelmű, hogy kire szavazott) akkor bemondhatja, hogy még
egyszer sorolja a neveket, mindenki jól láthatóan szavazzon! Így megoldódhat a probléma, és
a játékosok sem kaptak plusz információt. Soha ne beszéljen vagy nézzen egyértelműen a
maffiózók vagy a felügyelő felé, és még véletlenül se mondja ki, hány maffiózót látott vagy
nem látott éjszaka. A maffiázásban az a szép, hogy észérvekkel minden és annak az
ellenkezője is bebizonyítható, és hogy az ember halálosan komolyan átélt szerepeket vesz fel
az aktuális menet szerint.
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