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Kedves Olvasónk! 

Novemberi és decemberi számunkban nem csak a karácsonyról és annak különböző megközelítéséről lesz szó. 

Egy új együttessel is megismerkedhettek közelebbről, emellett egy programajánlóval is készültünk nemzetközi 

szervezetekről. Ezen felül lesz még szó a Holokausztról és végül pedig a vers sem maradhat el.     
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TÉLI BAKANCSLISTA 

ELŐSZÓ 

☑ Elolvasni az Ady Ász legfrissebb számát 

☐ Forró csokit inni (pillecukorral) 

☐ Karácsonyi dekorációt készíteni 

☐ Mézeskalácsot sütni 

☐ Sétálni a hóban 

☐ Feldíszíteni a karácsonyfát 

☐ Hóembert építeni 

☐ Rajzolni a hóba 

☐ Hóangyalt készíteni 

☐ Korcsolyázni 

☐ Csókolózni fagyöngy alatt 

☐ Beszerezni egy meleg téli pulóvert 

☐ Karácsonyi zenéket hallgatni, énekelni 

☐ Hógolyó csatázni 

☐ Egész nap pizsamában maradni 

☐ Karácsonyi filmmaratont tartani 

☐ Illatgyertyákat gyújtani (különösen 

ajánlom az almás-fahéjasat) 

☐ Bekuckózni és olvasni egy jó könyvet 

☐ Beszerezni/elkészíteni a karácsonyi 

ajándékokat 

☐ Berugdosni a mérleget az ágy alá és 

süteményeket majszolni 

☐ Boldognak lenni 

CSOKICSODA CSAVARRAL 

Klasszikus ízek helyett próbálj ki egy új finomságot, és készítsd el a barátaidnak, barátnőidnek is. 

Hozzávalók 

6 dl tej    3 kávéskanál kakaópor 
1.5 dl tejszín   8 cl whisky 
10 dkg tejcsoki csipsz  néhány szem pillecukor 

Lassú tűzön melegítsd meg a tejet, add hozzá a csokit és a kakaóport. 
Miután kellően sima és selymes lett, vedd le a tűzről, öntsd fel a tejszín-
nel és whiskyvel, majd töltsd ki poharakba, és díszítsd pillecukorral. 

Solti Kata 

Solti Kata 

TARTALOM 
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KARÁCSONY - KERESZTÉNY SZEMMEL 

A  forralt bor és fahéj illata hamarosan ismét or-

runkba szökik. A város karácsonyi pompába öl-

tözik, díszek, fények és vásárok csempésznek ünnepi 

hangulatot a hétköznapjainkba. Mindenki ajándékot 

vásárol, karácsonyi koncertekre, ünnepségekre jár, 

nagytakarít vagy tervezi a karácsonyi menüt. Valaki a 

sürgés-forgást élvezi, vagy éppen az advent csendes 

várakozását, de van, aki alig várja, hogy vége legyen, 

vagy van, aki nem is igazán ünnepli… 

Sokféle szokás és hagyomány alakult ki az idők fo-

lyamán. Nemcsak egyes országokban más a hagyomá-

nya a karácsonynak, de külön családonként is igen 

eltérő jelentéssel bírhat ez az ünnep. Ez függhet a csa-

lád összetételétől, a családon évtizedek óta öröklődő 

hagyománytól és a vallási hovatartozástól is. Mivel én 

keresztény-katolikus családba születtem és e szerint is 

igyekszünk megélni ezt az időszakot, nem általános 

hagyományokról és szokásokról írok, hanem, hogy 

mit jelenthet karácsony és advent egy hívő számára. 

A karácsonyra való lelki felkészülés és várakozás az 

adventtel kezdődik, amely mindig a karácsony napját, 

megelőző negyedik vasárnapon kezdődik (tehát idén 

december 2.). Az advent szó jelentése eljövetel, Krisz-

tus születésére várunk ebben az időszakban, ami egy-

ben az egyházi év kezdetét is jelenti.  Ilyenkor minden 

szombat este (vagy vasárnap) meggyújtunk egy gyer-

tyát az adventi koszorún. Az első két gyertya lila, a 

harmadik rózsaszín, a negyedik ismét lila. A lila szín a 

bűnbánatot és böjtöt, a rózsaszín pedig az örömöt 

szimbolizálja.  

❄ Az első lila a hit gyertyája, Ádámot és Évát jel-

képezi, mert Isten nekik ígérte meg először, 

hogy elküldi a Megváltót. 

❄ A második lila a remény gyertyája, a zsidó népet 

jelképezi, mert Isten megígérte, tőlük származik 

majd a Megváltó. 

❄ A harmadik, az egyetlen rózsaszín gyertya az 

örömöt jelképezi, és mivel már közel vagyunk 

Krisztus születéséhez, édesanyjára, Szűz Máriára 

emlékezünk. 

❄  A negyedik gyertya a szeretetet és Keresztelő 

Szent Jánost jelképezi, aki Jézus előtt felkészí-

tette a népet a Megváltó befogadására.  

Advent a lelki megtisztulás időszaka. A húsvét előtti 

böjthöz hasonlóan, a hívők ekkor is lemondásokkal, 

elcsendesedéssel és bűnbánattal készülnek Jézus meg-

születésének ünneplésére. 

Ezekből valóban lelki erőt és erkölcsi megtisztulást 

kaphatunk. A nagy sürgés-forgásban azonban elfelejt-

kezhetünk az igazi értékekről, a békéről, a szeretet 

gyakorlásáról. De ez a csendes várakozás segít kitisztí-

tani lelkünket és elménket, hogy aztán az ünnep örö-

mét megláthassuk, jobban értékelhessük, családunk 

fáradozását hálával tudjuk fogadni, és Istenhez is kö-

zelebb kerülhessünk. 

Az advent december 24-éig tart. 24-én az ősi katoli-

kus hagyomány szerint még böjt van és szenteste böjti 

ételeket esznek. Hagyományos böjti ételek ekkor az 

alma, méz, dió, fokhagyma, káposzta és a mákos guba. 

Karácsony ünnepe 24-én, az éjféli misével veszi kez-

detét, amikor az evangéliumban Jézus születését ol-

vassák fel és felcsendül a „Dicsőség mennyben az Is-

tennek, békesség, földön az embernek!”  

Manapság is bevett a betlehemezés hagyománya 

karácsonykor. Minden templomban összegyűlik egy 

kisebb hittanos csapat, akik megelevenítik Jézus szüle-

tésének történetét. Legfontosabb jelenetek, hogy Má-

riának és Józsefnek istállóban kell éjszakáznia, mivel 

nem fogadták be őket sehol, így a Megváltó szalmán, 

barmok közt születik; valamint a pásztorok látogatása, 

akik angyaloktól kapták a hírt, majd az irhát, tömjént 

és aranyat hozó napkeleti bölcsek látogatása, akiket a 

fényesen ragyogó csillag vezetett Jézushoz. 

25-én ünnepi ebéd vagy vacsora van, a család össze-

gyűlik, a szeretet ünnepét éljük, a legfontosabb ekkor 

az öröm, a békesség, a család, és az otthon.  

Szerintem vallástól függetlenül is nagyon fontos 

ennek az ünnepnek a lényegét megragadni. Mai roha-

nó világunkban, könnyen elsiklunk az apró ajándékok 

felett, amit egymástól kapunk, valamint amit egymás-

nak adhatnánk anyagi áldozatok nélkül. Ez az időszak 

mindenki számára a békét, a megnyugvást és a szere-

tet kell, hogy sugallja. Ne hagyjuk, hogy a szenzáció, a 

zajos, fényes kavalkád elvonja a figyelmünk embertár-

sainkról és a szeretet valós megéléséről! 

Bittner Dóra 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96r%C3%B6m_(%C3%A9rzelem)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(szociol%C3%B3gia)
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„CÉGÜNK KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁN  
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓJÁNAK!”  

Ú 
jra itt van az év legvarázslatosabb időszaka. Ün-

nepek ünnepek hátán, mindenszentek, hallowe-

en, Mikulás nap és persze a karácsony. Szeptember 

óta alkotnak falanxot a boltok zsúfolt folyosóin a leg-

nagyobb csokoládé multik szakállas figurái, mögöttük 

alig egy méterre veszélyesen ingadoznak a mécsesek 

hanyagul felállított piramisai. Régóta nem titok, hogy 

az ünnepek kevésbé a hagyományokról, annál inkább 

a profitról szólnak. 

Ha kell, az egész ünnep lelkülete a globalizáció ál-

dozatává válik, az új magyar kegytárgyak a régi, meg-

unt texasi gyerekjátékok. A gyászos mindenszentek 

komor, csendes és meghitt világát felváltja a hallowe-

eni őrület, a Kamara-erdei utat keretező standok ör-

vendezve hajítják utolsó szem barackjaikat a cefrés 

hordóba, helyükön a kultúra idegen, narancsan virító 

sütőtökök teljesítik princípiumukat, tehetetlenül várva, 

hogy eleget tehessenek az újabb generációk őrületei-

nek. Félre értés ne essék: ez nem egy újabb hungarista, 

szittya-ősmagyar-turullelkületű kirohanás. Nem fo-

gom visszasírni a régi szép időket, amikor nem hogy 

szavazati-, létjogosultságom sem volt. 

 Elmondom, amit mind tudunk, de nem beszélünk 

róla eleget: nem tudhatja a bizonytalan fiatalság, hogy 

helyesen látja-e a helyzetet, feleslegesen pedig senki 

nem teszi ki magát a megaláztatás lehetőségének. 

Tisztázzuk a tényeket, hogy tisztázzuk a helyzetünket. 

A karácsony nem Jézusról és nem is a szeretetről szól. 

Az nem ünnep, amit le kell dolgozni, különben a cé-

geink szemében csökkenne az értékünk, az azonosí-

tónk mellé csatolt index. Az aranyos-fehér díszes ru-

hába öltözött Mikulás a Coca-Cola reklám kampánya 

során nyerte el végső, vörös posztós kinézetét. A 

black-friday az amerikai tőkések mesterműve: hamis 

leértékelések keltette vásárlási láz, a tömeges eladások 

pedig többszáz százalékos hasznot termelnek.  

A halloween egy hype, divathullám, amivel a megfe-

lelni vágyó tömeg könnyen az eladni kívánt termék 

felé irányítható. Itt már nem a kereslet szüli a kínála-

tot. Itt, akinek pénz kell és van tehetsége, elad neked 

bármit, csak tudnia kell, te mit akarsz. Hogy Shawn 

Mendes-es, Stranger Things-es vagy Vincent van 

Gogh-os bögrének örülnél-e jobban, a szüleid pedig 

inkább karácsonyra vagy húsvétra venné meg neked. 

Baj ez? Nem, ha tényleg szükséged van ezekre. Ha 

nem bírsz létezni a legújabb NASA x Vans cipőkol-

lekció nélkül, ez a lehetőség neked szól, csak érted jött 

létre, mindenféle túlzás nélkül. Ez A Koncepció. Van-

nak lehetőségeid: megváltoztatod a rendszert és az 

embereket.  

Kérdés: megéri-e? Tisztázva magadban A Koncep-

ciót, beépíted a mindennapjaidba, megtanulsz gazdál-

kodni az érdeklődéseddel. Kérdés: képes vagy erre 

segítség nélkül? Te is belépsz a piacra és a jövődet A 

Koncepcióra építed. Kérdés: mi van, ha valaki úgy 

dönt, változtat? Illetve elbírsz a tudattal, hogy mani-

pulációból építesz birodalmat? Persze ezer meg ezer 

összeállításban és hozzáállással fordulhatsz A Kon-

cepció és a feltett kérdések felé. Nem az én dolgom. 

Csak ez eszközt adtam, bánj vele tetszésed szerint. 

Boldog halottak napját, halloweent, Mikulás napot és 

karácsonyt! 

Agbanyim Victoria 

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 

S zeptember 20-án került megrendezésre a Talent 

Academy középiskolásoknak szóló első esemé-

nye, - közös szervezésben a Magyarország ENSZ If-

júsági Küldöttével - amely a Magyarországon jelenleg 

működő, világszerte ismert, nemzetközi civil szerve-

zeteket mutatta be. A rendezvényen a Vöröskereszttől 

Bogát Enikő, ifjúsági referens és Karsa Patrik, az 

UNICEF Magyarországtól Dr. Mátyók Fanni, gyer-

mekjogi munkatárs, az IDSA-tól (International Diplo-

matic Student Association) Volosinovszki Bence, alel-

nök, illetve a Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte, 

Szuda Ágnes vettek részt.  

Na de mi is az a Talent Academy? A Talent 

Academy az AJTK (Antall József Tudásközpont) Te-



2018. november-december 5 

 

hetség nevű cég által szervezett olyan, egykor Szóda 

Műhelyként ismert, mára Talent Academy néven meg-

újult rendezvénysorozata, mely elsősorban gimnazis-

táknak nyújt különböző foglalkozásokat, melyeken 

mentorokkal, példaképekkel való találkozásra és sze-

mélyes beszélgetésre nyílik lehetőség. World Cafe al-

kalmakon egy-egy foglalkozási terület képviselőit hív-

ják meg kötetlen beszélgetésekre, akiktől személyes 

mentorálást és IKSZ-es gyakornokságot is lehet kérni, 

valamint céglátogatásokra is sor kerül. A programok 

ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. 

Amikor megérkeztem, először alá kellett írnom egy 

lapot, amin az előzetes regisztráció során megadott 

adataim szerepeltek, majd lepakoltam a táskámat és 

körülnéztem a teremben. Négy különböző állomás 

volt kialakítva a négy szervezetnek, mindegyiknél kör 

alakban elhelyezett székek álltak, valamint egy kivetí-

tőt is elhelyeztek, amin a program ismertetője virított. 

Szép lassan mindenki megjött és kezdődhetett az elő-

adás. Elsőként a rendezvény szervezője szólt néhány 

szót és elmondta, hogy mindegyik állomáson 15 perc 

áll rendelkezésünkre, hogy meghallgassuk a szerveze-

tek képviselőit és feltehessük nekik kérdéseinket, és az 

idő lejárta után továbbmehetünk a következőhöz. Ez-

után bemutatta a jelenlévő képviselőket és indulhatott 

is az első 15 perc.  

Én a Vöröskeresztnél foglaltam helyet, ahol Enikő 

és Patrik ismertette velünk a szervezet munkásságát. 

Az 1921 óta fennálló szervezet a rászoruló embereket 

és hátrányos helyzetű csoportokat támogatja többek 

között táboroztatással, véradással, országos verse-

nyekkel, adománygyűjtéssel, elsősegélynyújtással. Szá-

mos hátrányos helyzetű gyermeket, de olyan is volt, 

hogy az egyik önkéntesüket juttatták el életükben elő-

ször a Balatonhoz, illetve szintén a Balatonnál nyaran-

ta lehetőség van arra is, hogy elsősegélynyújtó szolgá-

lat keretében önkénteskedjenek, a szervezet által biz-

tosított szállással, ellátással. Azt is megtudtuk, hogy 

külföldön is jelen vannak, de nem mindenhol a vörös 

kereszt a logójuk, sőt olyan is van, hogy a nevük is 

más. A véradással kapcsolatban felsorolták, hogy mik 

azok a kritériumok, amiknek meg kell felelni, mennyi 

vért vesznek le és milyen vizsgálatot végeznek előtte. 

Önkéntesnek bárki jelentkezhet a Facebook oldalu-

kon vagy a honlapjukon keresztül. Végezetül arra a 

kérdésre, hogy ők miért csatlakoztak a Vöröskereszt-

hez, mindketten egyöntetűen azt válaszolták, hogy a 

jó társaság, a remek közösségi élet vonzotta őket. 

A második állomás az UNICEF Magyarország volt. 

Az elején Fanni mesélt egy kicsit az életútjáról, hogy ő 

hogyan került az UNICEF-hez és miért döntött úgy 

végül, hogy az önkénteskedésen túl, munkát vállal ná-

luk. Ezután rátért a szervezetre, kifejtette, hogy a rá-

szoruló gyermekek jogaiért, jólétéért küzdenek, min-

denféle program, tábor keretében. Mutatott nekünk 

egy víztisztító tablettát, ami mindössze két forintba 

kerül, de 4-5 liter vizet képes megtisztítani, hiszen az 

elsődleges probléma a fejletlen országokban nem is 

az, hogy nincs elég víz, hanem, hogy amihez hozzáfér-

nek, nem tiszta. Elhozott egy mogyoró alapú „plumpy 

nut” nevezetű terápiás élelmiszert, amit a legbetegebb 

gyerekeknek adnak, mivel egy ilyen csomag fedezi egy 

súlyosan alultáplált gyermek napi tápanyagigényét. Azt 

pedig, hogy mennyire alultáplált valaki, úgy tudják 

megállapítani, hogy egy speciális, színskálát alkalmazó 

mérőszalagot a gyermek felkarjára helyeznek és leol-

vassák az adott értéket. 115 mm alatti karkerületnél 

beszélünk súlyos alultápláltságról. A végén az Ébresz-

tő óra nevű ingyenes foglalkozásról kaptunk egy szó-

rólapot, ami 4-12. osztályosoknak szól és a világ gyer-

mekeinek helyzetéről, és az őket érintő bántalmazás-

ról, gyerekjogokról interaktív módon szerezhetünk 

ismereteket. 

Ezt követően jött az IDSA, ami magyarra lefordítva 

annyit jelent, hogy Nemzetközi Diplomáciai Diák 

Szervezet, amely alatt egy olyan közösséget értünk, 

ahol a diplomáciát használva jobban beleláthatunk a 

világ problémáiba és megérthetjük hogyan működik 

az ENSZ, különböző hazai és külföldi rendezvények, 

konferenciák keretein belül. Bence remek humorával 

és pörgős stílusával beszámolt saját élményeiről a 

szervezettel kapcsolatban, mesélt a MUNAPEST 

nemzetközi ENSZ-modell konferenciáról, elmondta, 

hogy az ENSZ-modellezés egy olyan mozgalom, mely 

során fiatalok szimulálják az ENSZ munkáját úgy, 

hogy a résztvevők a képviselt ország érdekeit szem 

előtt tartva igyekeznek döntéseket hozni és együttmű-

ködni a többi államot reprezentáló delegáltakkal, a 

végső cél pedig egy, a lehető legtöbb állam által támo-

gatott megoldási javaslat elfogadása. A tagoknak kü-
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lönböző témákban tanfolyamokat is szerveznek. Tag-

gá úgy válhat valaki, hogy először egy írott tesztet tölt 

ki, majd ez alapján behívják egy személyes interjúra, 

viszont fontos tudni, hogy csak egyetemisták csatla-

kozhatnak. 

Utolsónak a Magyarország 

ENSZ Ifjúsági Küldöttével, 

Szuda Ágnessel beszélget-

hettünk. Ágnes először be-

mutatkozott és ismertette, 

hogy ifjúsági küldöttként az a 

feladata, hogy hidat teremtsen 

a fiatalok és a mai döntéshozók között egy béké-

sebb és jobb jövő érdekében, illetve a generációnk 

hiteles képviselete az ENSZ-ben és különböző ifjúsági 

fórumokon, valamint, hogy közelebb hozza a világ-

szervezet kezdeményezéseit a magyar fiatalokhoz. A 

program célja, hogy a fiataloknak lehetőséget adjon a 

saját érdekeik képviseletére és érvényesítésére a nem-

zetközi döntéshozatalban, a küldöttek pedig képvisel-

hetik saját országuk 15-26 éves korosztályát a külön-

böző nemzetközi megbeszéléseken. Annak érdeké-

ben, hogy ez megvalósuljon, a küldöttek rendszeresen 

látogatnak el iskolákba, egyetemekre és interaktív fog-

lalkozások alkalmával mutatják be az ENSZ tevékeny-

ségeit, olyan témákban, mint a nemek egyenlőségéért 

harcoló HeForShe kampány vagy az éghajlatváltozás. 

A végén még maradt egy kis időnk, hogy Ágnessel 

közösen megvitathassuk a mai fiatalokat érintő leg-

főbb nehézségeket. 

Lezárásként a képviselők röviden összefoglalták a 

rendezvény tapasztalatait, a leggyakrabban felmerülő 

kérdéseket és felsorolták a szervezetek elérhetőségeit. 

Véleményem szerint, ez egy nagyszerű kezdeménye-

zés, amit minél több fiatalnak ki kellene használnia, 

hiszen teljesen ingyen hasznos információkhoz juthat-

nak, olyan emberektől, akiknek valós tapasztalataik 

vannak az adott dolgokkal, témákkal kapcsolatban, 

ráadásul mindez egy baráti hangulatú beszélgetés for-

májában történik, ahol bármilyen kérdést fel lehet ten-

ni. 

Őri Rozália 

Az AJTK Tehetség elérhetőségei: 

     Honlap:  http://www.ajtk.hu 

     Facebook:  AJTK Tehetség 

     Instagram:  @ajtk.tehetseg 

SZAKMÁK EURÓPA BAJNOKSÁGA 

S zeptember 27-én alkalmam nyílt arra, hogy elláto-

gassak a Hungexpoban tartott szakmák európai 

bajnokságára. A helyszín mindenkinek ismerős lehet 

az Educatio révén, és akár a városban is találkozhattál 

már a plakátjaival.  

Mi is ez pontosan?  

A fiatal szakemberek bajnoksága. A budapesti dön-

tőn 28 ország 600 versenyzője mérte össze tudását. 

Az európai- és a világverseny felváltva kerül megren-

dezésre.  

Mit is lehetett itt látni? 

Minden szakmának megvolt a maga elválasztott 

szekciója és azon belül is az ő „szobája” vagy 

„területe”. 

A szárazépítőnél mindenkinek volt egy saját 

„dobogója” amire építkezhetett. Egy bizonyos idő 

korláton belül kellett befejezni az adott feladatot. 

A feladatot a versenyzők megkapták előre, de a 

verseny előtti napon kisebb változtatásokat tettek 

rajta, hogy a versenyzők ne a betanult 

feladatott csinálják. Az építés akár több 

napon át tarhat. A zsűri folyamatosan 

pontozza. Bár számomra nem voltak egyértelműek a 

hibák, de aki ért az építészethez, annak egyből feltűnt 

akár egy pici szintkülönbség vagy olyan hiba, ami ké-

sőbb óriási probléma lenne, pl. végigrepedezik a fal.  

Továbbhaladtunk a festő, díszítőfestőhöz, ahol 

minden versenyzőnek saját fala volt. Nem volt nehéz 

észrevenni, hogy mindegyiküknek a magyar címert 

kellett lefesteniük és egy szabadon választott festmény 

is készülhetett. Az angol festő erre egy angol zászlót 

festett, a magyar egy Rubik-kockába kezdett bele, az 

orosznál pedig egy lány nyúlt az ég felé.  

Számomra mégis talán a szakácsok voltak a legérde-

kesebbek. Náluk minden mozdulatot figyelemmel kí-

sértek a pontozók, már az hibapontnak számított, ha a 

kanalat, amivel kostólt, rossz helyre tette le. Három 

pontozó volt, és valahogy mindegyikük az észt-

nél kötött ki. Ettől olyan ideges lett a verseny-

ző, hogy nem bírta kicsomagolni az egyik zöld-

séget, mivel szó szerint a pult másik oldaláról 

lesték minden mozdulatát, nekem sem ment 

volna.  

A végén arra jutottam, hogy mindenki-
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nek van itt valami neki való szakma. Ha érdekel, hogy 

mi kell egy bizonyos szakmához, a http://

skillshungary.hu-n mindegyik szakmáról részletesen 

elolvashatod, hogy milyen tulajdonságokhoz való és 

hol lehet elhelyezkedni.  

pl.  

Dekoratőr, kirakatrendező Neked való szakma, ha:  

✔ vizuális típus vagy; 

✔ jó a térlátásod, forma-és színérzéked; 

✔ jól rajzolsz, jó a kézügyességed és precíz vagy; 

✔ szereted a változatosságot; 

✔ a jó ötleteket nemcsak kitalálni szereted, hanem 

megvalósítani is. 

A kiállítás nagyon érdekes volt és még a közönség 

is kipróbálhatott dolgokat. Esetleg a hajadat csinálták 

meg vagy becsavarhattál pár csavart egy deszkába az 

építkezési résznél, ezt sajnos nem próbáltam ki, mert 

túl nagy volt a sor, amit kisgyerekek alkottak. Sok csa-

ládos ember ment oda mert volt ott valami mindenki 

számára.  
Wolff Nikoletta 

TWENTY ØNE PILØTS 

K ét személy és mégis úgy szólnak, mintha egy 

banda lennének. Két személy és tömegeket 

mozgatnak meg. Két személy és olyan eszméletlen 

zene és dalszöveg, amiről muszáj beszélni… 

A Twenty One Pilots 2009-ben alakult, de csak 

napjainkban váltak világszerte ismertté. Műfajukat 

nehéz lenne meghatározni, de leginkább az alternatív 

elektronikus zene területén mozognak. Tyler Joseph, 

Nick Thomas és Chris Salih alapította a zenekart 

Amerikában, Ohioban. Egyetlen albumot adtak ki, 

címe a zenekar neve lett és saját kiadásban terjesztet-

ték.  

A Twenty One Pilots című al-

bum fantasztikusan sikerült. 

Először is a borító nagyon érde-

kes, gondolatébresztő, abszolút 

illik a zenéhez és a dalszövegek-

hez. A szöveget az énekes, Tyler 

írja, érdemes a zene mellett ezt is 

tanulmányozni, mert eszméletlen. Az album összessé-

gében véve depressziós hangulatot sugall gyönyörű 

melódiákba öntve. A nyitódalban, az Implicit De-

mand for Proofban a zongora és a hosszú, ének nél-

küli rész komolyzenei hatást keltenek és utána Tyler 

szenvedő hangja és a zongora játéka szenvedélyessé és 

rapszodikussá teszik a számot. Minden dal különleges 

és hallgatást érdemel, de ismerkedésre az „Oh Ms. 

Believer’’-t és az „Air Catcher’’-t ajánlanám; ezek be-

mutatják, milyen széles skálán mozog az album.  

Ezek után Chris Salih átadta a dobokat az újonnan 

érkező Josh Dunnak és Nick Thomas-szal együtt ki-

léptek a zenekarból. Így alakult 

meg a ma híres duó: Tyler Jo-

seph (ének, billentyű) és Josh 

Dun (dob). 

 Tyler és Josh 2011-ben egy 

válogatás albumot (Regional at 

Best címmel) adott ki szintén 

saját kiadásban, azonban ezt nem tekintik igazi nagyle-

meznek, mert kevés rajongóhoz jutott el. 

Ez után már felkarolta őket egy 

amerikai lemezkiadó és 2013-

ban kiadták a Vessel című albu-

mukat, melynek borítóján két 

idős férfi látható, ők Tyler és 

Josh nagypapái. Ezen az albu-

mon is egy szám kivételével 

mindent Tyler Joseph írta. A Guns for Hands és a Car 

Radio című számok a legsikeresebbek az albumról, 

melyeket az album két csúcspontjának nevezhetünk. 

A Car Radio szövege és ahogyan azt Tyler előadja na-

gyon megrázó, de egyben eszméletlen jó is. Mindkét 

szám videóval is elképesztő. A „Migraine’’ rapje, len-

dületessége szemben áll a dal mondanivalójával és a 

ezáltal válik érdekessé a dal. A „House of Gold’’ pedig 

hangulatában, témájában eltér az többi számtól, a dalt 

Tyler az édesanyjához írta.  

A duo 2015-ben lett híres a 

Blurryface című albumukkal. A 

Stressed Out című dal sikere, 

hozta meg a nagy áttörést szá-

mukra.  Az a lbum címe 

(„Blurryface’’ = „Homályos 

arc’’) a fiúk által elképzelt sze-

mély neve, aki mindannyiunk félelmeit és szorongásait 

jelképezi. A piros szín pedig a haragot, a szenvedélyt 

és az erőszakot jelképezi. Tyler úgy hiszi, hogy a leg-

erősebb érzelem nem a szeretet, hanem a félelem. Sok 

dal szövege is erről az érzésről és a szorongásról szól. 

Zeneileg az album igen hiphoposra sikerült az előző 

lemezeikhez képest, feszes ritmusok és popos dalla-

mok váltakoznak egy pár lágyabb dallal keverve. A 

feszes ritmusra és popos hangzásra a „Lane Boy” a 

legjobb példa. A Fairly Local című szám és a „We 

Don’t Believe What’s on TV” pedig nagyon érdekes, 

eredeti gondolatokat fogalmaznak meg. A Tear in my 

http://skillshungary.hu/
http://skillshungary.hu/
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Heart című szám, két okból is különleges. A videóban 

szerepel Tyler felesége, tulajdonképpen saját magát 

alakítja, ugyanis a dal róla/róluk szól. Tyler állítása 

szerint még soha nem írt szerelmes dalt ezelőtt, és a 

videóban nem tudott volna egy másik lányt elképzelni, 

ugyanis az érzelmei őt a feleségéhez kötik. 

A 2018. 10. 05-én megjelent al-

bumuk, a Trench, szintén 

ugyanazokkal a témákkal foglal-

kozik, mentális problémákkal, 

öngyilkossággal, szorongással, 

félelemmel. Azonban új a stílus, 

megismerjük Tyler magas hang-

ját, kicsit dzsezz-szerű, popos ritmusokat, hangzást és 

különlegesen szép, kellemes dallamokat hallunk. Még 

ismerkedem az albummal, eddig a kedvesebb dalok 

számomra a Jumpsuit, ami kicsit visszacsatol még az 

előző album vadságához, valamint a Morph, ami telje-

sen új stílust hoz és az egyszerű dallamával megragad; 

valamint a Smithereens-t és az utána következő Neon 

Gravestones-t, ami megincsak teljesen új képet ad a 

csapatról. Miközben írom az ajánlót, ezeket hallga-

tom, és nem tudok betelni a dallamokkal.  

Tehát a Twenty One Pilots rajongók lelkesedése 

nem véletlen, szenvedélyes zenéjük, magával ragadó 

dallamaik korunk egyik legnépszerűbb zenekarává 

tették őket. És, 2019-ben megkezdődik új lemezük 

Európai turnéja, „Bandito’’ címmel!  

 

 

„We don’t believe what’s on TV 

Because it’s what we want to see 

And what we want we know we can’t believe 

We have all learned to kill our dreams’’ 

/T.O.P. dalszöveg/ 

 

 

Bittner Dóra 

HOLOKAUSZT 

P ropaganda, a média befolyása, a jogok elveszté-

se, kisemmizés, az emberi méltóságoktól való 

teljes megfosztás, deportálás, munka majd haláltábo-

rok, 6 millió áldozat világszerte, 600 ezer magyar ha-

lott. Ez volt a Holokauszt. 

2018.09.19-én lehetőségünk nyílt ellátogatni a Ho-

lokauszt Emlékközpontba. Az igazat megvallva érde-

kelt ez a téma, szerettem volna többet tudni róla, hi-

szen a történelemórák alatt nem lehet eleget beszélni 

mindenről, és ez egy különösen nehéz téma. A holo-

kauszt szó jelentése: teljesen elégő áldozat, átvitt érte-

lemben pedig: ami a tűzben pusztul el. A csoportveze-

tő rengeteget mesélt. Már az udvaron jelképeket he-

lyeztek el, a 600 000 halottat a 6 oszlop szimbolizálja, 

de ami a leginkább hatással volt rám, az az úgyneve-

zett fekete fal. Messziről csak egy sima falnak tűnik, 

valamiféle apróbetűs írásokkal. Mikor közelebb men-

tem, észrevettem, hogy az nem más, mint az áldoza-

tok névsora, akiket sikerült azonosítani. Ez a mennyi-

ség leírva is rengeteg, és csak 100 ezer név volt ott.  

Hitler 1933-as németországi hatalomra kerülésétől a 

második világháború 1945-ös befejezéséig tartott a 

Holokauszt. Az antiszemitizmus (zsidógyűlölet), Hit-

ler kancellári kinevezése, a náci ideológia, a fajelmélet 

megteremtése a Holokauszthoz vezető út. A zsidók 

jogait apránként vették el, és a média segítségével utál-

tatták meg őket az emberekkel. A zsidók elvesztették 

német állampolgárságukat, nem házasodhattak néme-

tekkel. 3 csoportba lehet osztani a törvényeket. Az 

első a zsidók munkavállalását tiltotta, ahol nem enged-

ték dolgozni őket, sem iskolába járni, hogy képzést 

kaphassanak, a második a zsidók szabad mozgását 

szabályozta, ami tiltotta a 8 utáni kijárást, majd a tö-

megközlekedés használatát, végül be kellett a rádiókat 

szolgáltatniuk, a harmadik pedig a zsidók pénzügyi 

tönkretételére és nyilvános megkülönböztetésére szol-

gáló rendelet, a Dávid-csillag kötelező feltűnő helyen 

lévő viselete. A nácik a zsidók teljes elkülönítését 

akarták elérni, ezért kényszermunkatáborokba szállí-

tották őket. Az agyonlövés és a munkatáborok már 

nem voltak elég hatékonyak, ezért tömegesen kezdtek 

gyilkolni gázzal, majd tömegsírokba dobták a halotta-

kat. A vonatok folyamatosan özönlöttek a haláltábo-

rokba, amik már nem győzték a kivégzéseket. A zsidó-

kat jogaiktól teljesen megfosztva, marhavagonokban 

szállították, akár napokon át, teljesen tele, gyerekek, 
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nők, férfiak együtt, jobb esetben egy vödörrel. Gáz-

kamrákat alakítottak ki, amik elképesztő gyorsasággal 

gyilkoltak. Napi 10 000 ember megölését parancsolták 

meg, ebből körülbelül napi 3 000 valósult meg, ám a 

földeléssel bajban voltak. Sem hely, sem idő nem volt 

rá, ezért kitalálták, hogy krematóriumokban égetik el 

őket. 1944-ben elkezdték megsemmisíteni a doku-

mentumokat.  

1945-ben a haláltáborok a szövetségek kezére ke-

rültek, akik sokkot kaptak a látványtól. 30-40 kilósra 

fogyott emberek, szinte csontvázként, akik csak ülni 

tudtak, és az egymásra dobált hullák. 1945 tavaszán 

Hitler, belátva vereségét, öngyilkos lett. 

Nem mindenki van tisztában vele, hogy a Holo-

kauszt nem csak a zsidókat érintette. Sok kisebbség 

megszenvedte sok-sok halottal. Romák, fogyatékkal 

élők, homoszexuálisok, bárki, aki kicsit is kilógott az 

elképzelt „tökéletes” világukból. 

Megdöbbenve hallottam, hogy vannak emberek, 

akik úgy nyilatkoznak róla, mintha ez meg se történt 

volna, mintha csak kitaláció lenne. De erre már akkor 

is számítottak az emberek, mikor felszabadultak a ha-

láltáborok, ez a mondat hangzott el Dwight D. Eisen-

hower szájából: fotózzatok mindent, képi bizonyíté-

kok kellenek, ezt nem fogják elhinni, ha nincsenek 

emlékek. Nem történhet ilyen többet. 

És igen, ez a lényeg, emlékeznünk kell, hiszen a tör-

ténelem ismétli önmagát addig, amíg meg nem tanul-

juk a leckét.  

Kapási Petra 

ADY IFJÚ KÖLTŐI 

Álmaim fájáról lehull a remény. 
Kompótnak vagy lekvárnak még jó lehet. 
Éhes szád vigyorba torzult, míg nézted, 
És azt gondoltad, hogy Te majd felszeded. 
 
Kamrába zárt polcok érzik csak a súlyt, 
Ami láthatatlan számomra hiszen, 
Már a kezdetektől ott lapult bennem, 
S bárhogy is lesz majd, magammal viszem. 
 
Süteménybe sült sérülést ennének, 
Bűntudat nélkül habzsolnának persze, 
De nincsen ám közöttük olyan egy se, 
Kinek magába nézni volna mersze. 
 
Pálinkát is főzhetnének belőle, 
Ami égetné a torkukat nagyon. 
Elveszik, hogy kiköpjék a magokat, 
És én megtörten a kertemben hagyom. 
 
Megvető magvetők ítélkeznek, 
És képmutató paraziták nyúznak, 
Jól látják mindezt a verebek, akik 
Lapítva fámnak lombja mögé bújnak. 

Bár tehetetlenül egymaga kevés, 
Az évek múlása kínzó és hosszú, 
Nem tart Ő tőletek, csak vár csendesen  
Mert hiszi, hogy eljön egy méltó bosszú. 
 
Álmaim fáján épp érik a remény, 
Most már csak célom és vágyam érdekel. 
Ha kudarcomból táplálkoznál, ne félj! 
Mindenki megkapja, amit érdemel. 

Solti Kata 

MEGVETŐ MAGVETŐK 
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DOWN 

1. Left under the tree on Christmas day 
3. Covers the ground on a white Christmas 
4. Made of wax 
5. Santa comes down this 
6. Hung over the fireplace 
7. Reindeer with a shiny red nose 
11. A decoration made with ribbon 
13. Makes toys for Santa 

M
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CHRISTMAS | CROSSWORD 

ACROSS 

2. A famous snowman 
5. Songs sung at Christmas time 
8. Santa’s vehicle 
9. Shortened form of Christmas 
10. Baked and left out for santa 
12. Used to decorate a Christmas tree 
14. An evergreen having red berries 

CHRISTMAS | SPOT THE 10 DIFFERENCES 

Pléli Csanád 
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