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A decemberi
szám tartalmából:

Sugározzunk
szeretetet!
1. old.

Karácsonyi dekorációk, recept
és ajándékötletek
2. old.

Tevékenykedés,
sportolás e furcsa
időszakban
3. old.

Boldog karácsonyt!

Téli festmény

hol vagyok, hanem hogy a békességet megtaláljam. Szerintem
erről szól az adventi időszak. A
magunk békéjét kell megtalálnunk, a helyünket a világban,
hogy megértsük, hol tartunk, s
jó úton járunk-e.”
Rúzsa Magdolna

Visszhangocska
mindenkinek
kitartást kíván
és szeretet sugároz!

4. old.

László Abigél:

„Nem is az a lényeg, hogy

Rengeteg különbözõ véleményt hallottam
már az idei karácsonyról: „Végre egy kis szép
ebben a szürke évben.” „A karácsony az karácsony, ha van Covid, ha nincs.” Illetve a kedvencem: „Remélem, az Angyalka el tud jönni.” De
az igazat megvallva, elég sok negatívat is hallani,
mint például: „Ó, mit számít, hogy jön karácsony? Úgyse lehet ünnepelni a vírus miatt.”
„Semmi karácsonyi hangulatom.”
Az, hogy ennyire negatívan állnak hozzá
az emberek, számomra igazán lehangoló volt,
hiszen én úgy gondolom, hogy a Covid nem ok
arra, hogy elhanyagoljuk, ne tartsuk meg e szép
ünnepet. A karácsony, Jézus születése mellett,
az emberi szeretet ünnepe, nem hagyhatjuk,
hogy egy vírus eltávolítson egymástól – legalábbis lelkileg semmiképpen sem. Szóval nem
azt mondom, hogy a biztonsági intézkedéseket
nem kéne betartanunk, hanem azt, hogy biztonságos körülményeket kell kialakítanunk,
biztosítanunk annak érdekében, hogy szeretteinkkel szebbé tegyük ezt az ünnepet. Lehet,
hogy más lesz ez a karácsony, viszont a más
nem mindig jelent rosszat. Tekinthetünk erre
a karácsonyra úgy, mint egy olyan idõszakra,
amely esélyt ad nekünk arra, hogy több emléket
gyûjthessünk családunkkal és közeli barátainkkal, hiszen mindannyiunknak szüksége van egy
kis kikapcsolódásra.

Milyen is volt
ez az év, s milyen lesz az új?

Szeretnélek emlékeztetni, hogy a gesztus
számít az ajándékozásnál, nem a ráfordított
összeg. Szóval ne keseredj el, ha esetleg nem
kaphatod meg azt a bizonyos ajándékot, amivel
már november óta szemezgetsz, hanem örülj
annak, hogy kapsz. Hidd el, annak, akitõl kapod, nagyobb szomorúságot okoz az, hogy nem
tudja neked megvenni, mint neked az, hogy
nem kapod meg. Illetve az se keserítsen el, ha
nem tudod megvenni azt az igazán kívánt ajándékot. Ne hagyjuk, hogy az ajándékok értékérõl
szóljon a karácsony, ez csak egy apróság.
Ami pedig még fontosabb ennél, az az,
hogy adjunk. Mindenkit bátorítok, hogy ha
megteheti, adományozzon, hiszen amint már
említettem: a karácsony a szeretet ünnepe, így
hát szerezzünk örömet azoknak, akik igazán
rászorulnak. Adományozni nem csak pénz
formájában lehet: akár a többé nem használt
ruhákat, a már túl sokszor kiolvasott könyveket is el lehet ajándékozni, vagy akár csak egy
nagyobb adag ételt fõzni és ezt megosztani a
sarkon fagyoskodó hajléktalannal. Rengeteg
szervezet van, amely segíthet nekünk ebben,
megkönnyítheti ezt a folyamatot, nem beszélve
az aplikációkról és az online gyûjtésekrõl. Ne
felejtsük el: jobb adni, mint kapni!
Szidi

Egyszer voltunk,
egyszer réges-régen,
ketten forogtunk,
táncoltunk
odakinn a réten …
Gondoltuk, hogy
lelassul az idõ,
s a téli fagy, a rémisztõ
elkerül majd.
Megmarad a tánc,
a szédítõ.
De elhomályosult
a nyári kép.
S minden, ami volt,
az mára semmiség …
Reméltük, hogy
mégsem így lesz
majd.
A tánc, a zene
mindig összetart.
De megfakult a régirégi kép.
Sötét lett
és magányos a rét.
Szeretõ kézzel
dédelgettük õt,
megfestettük ketten
a jövõt …
Szép virágokkal
álmodtuk a festményt.
De a margaréták
nem látták a fényt.
Elõttünk volt a tiszta
víztükör.
Csepp hullott rá,
s mindent elsöpört.
Elhomályosult a régi
kép.
És minden, ami volt,
az semmiség.

Karácsonyi dekorációk
A házunk dekorálása elhagyhatatlan része a karácsonyi készülõdésnek. A bevásárlóközpontok polcai már november elsõ heteiben tele
vannak szebbnél szebb és csillogóbbnál csillogóbb dekorációkkal, amelyek azonnal elnyerik a tetszésünket
és elképzeljük, milyen jól is mutatna
a vanília illatú adventi koszorú a
nappali kisasztalán vagy a hópehely
formájú függõdísz az ajtón.
Az emberek többsége bele sem
gondol, hogy az ünnepi dekorációkat
pár perc alatt, saját ízlésünk szerint is
elkészíthetnénk, karácsonyi dalokat
hallgatva és forró csoki kortyolgatása
közben. Ha te is különleges karácsonyi hangulatra vágysz, adunk pár
díszletötletet, amivel te is ünnepélyessé varázsolhatod otthonodat.
A már szokásossá vált adventi
koszorú helyett készíthetsz olyat, ami

újabb és modernebb. Egy egyszerû,
kis fatálcára ragaszthatsz négy gyertyát, és az üresen maradt részeket
dekorálhatod, amivel te szeretnéd,
például tobozokkal, fahéj-rudakkal,
kisebb gömbökkel.
Ha egy egyszerû, de meghitt asztali díszt szeretnél készíteni, használhatsz egy olyan pezsgõs poharat, amit
már senki nem használ családodban. A belsejébe tegyél néhány kisebb
tárgyat, például tobozd, csillámport,
mikulássapkát, és a pohár szájára ragassz egy kartonpapírt. Helyezd fejjel
lefelé az asztalra, és a pohár talpára
tegyél egy gyertyát.
Biztos veled is megtörtént már,
hogy vendégeket vártál és szeretted
volna a vacsorához megterített asztalt
kicsit karácsonyiassá tenni. Ahogy
azt fennebb is olvashattad, a tobozok
nagyon szuper dekorációs elemek le-

Karácsonyi recept
Kinek nem esik jól egy finom sütemény? Ezekben a nehéz idõkben mindenkinek szüksége van egy kis kényelmi ételre, és persze nem kell megfeledkezzünk arról sem, hogy a karácsony is itt van a küszöbön, ami még több okot
ad arra, hogy kipróbáljátok ezt a receptet. Ez az én ajándékom nektek.

Ünnepi
müzligolyók

Elõkészítés: A tortabevonót a
tasakon leírt elkészítési útmutató
szerint megolvasztjuk.

(kb. 45 percbe telik az elkészítése; 20-25 darab)
Hozzávalók: 200 g Dr. Oetker
Vitalis csokoládés müzli, 1 teáskanál
Dr. Oetker Aroma rum, 50 g lágy vaj
vagy margarin, 100 g porcukor, 2
tasak Dr. Oetker Tortabevonó ét, Dr.
Oetker Dekor Gyöngy mini (díszítéshez)

II.

Elkészítés: A müzlit, a rumaromát, a porcukrot és a margarint egy
keverõedényben összekeverjük. Majd
kb. 50 g (egy fél tasak) tortabevonót
belecsurgatunk és elkeverjük. A
masszából golyókat formázunk, és
a golyókat egy darab sütõpapírra
helyezzük. A maradék tortabevonóban a müzligolyókat megmártjuk,
és sütõpapírra tesszük. A bevont
golyókat azonnal megszórjuk a dekorációs gyöngyökkel és hagyjuk megmeredni. A kész desszertet tálalásig,
de legalább 2 órára hûtõszekrénybe
helyezzük. Hûtve tároljuk.
Anita

hetnek, hiszen sok más kiegészítõvel
és dekorációval lehet kombinálni.
Egy átlátszó tálba helyezz pár megfestett tobozt és közéjük egy fényláncot.
Ha pedig imádod a fahéj illatát, akkor
fogj néhány nagyobb gyertyát és ragaszd õket körbe fahéj-rudacskákkal,
majd kösd meg egy piros masnival
és gyújtsd meg. A vendégeid biztosan
imádni fogják az asztali díszeidet.
Ha szeretsz olvasni, imádod a
könyveket, akkor fogj meg párat
és építs belõlük egy karácsonyfát.
Rendezd õket kúp alakzatba, tekerd
körbe égõkkel, a tetejére helyezz egy
csillagot vagy egy tobozt, és máris
kész a DIY-karácsonyfád.
Válaszd akármelyik fent leírt
ötletet, és varázsolj te is felejthetetlen
karácsonyi hangulatot otthonodban!
Timi

Karácsonyi ajándékötletek
Lassan-lassan közeledik a Karácsony szent ünnepe, vagy talán mondhatjuk a Családok nagy
összegyûlése. Annál vidámabb,
élénkebb idõszak nincs az évben,
mint mikor a család minden tagja
összegyûl, készül együtt templomba
menni, majd a karácsonyi vacsorát
együtt elfogyasztani. Az ottlét megélése már egy ajándék, de akár kisebb
és személyre szabott ajándékokkal
még emlékezetesebbé tehetjük. Leírok néhány ötletet, amihez csak az
alapanyagok megvásárlása a fontos,
elkészítése már a mi kreativitásunkon múlik.
Forrócsoki bombák
Érdekes kis ötlet, majdnem
olyan, mint a fürdõbomba, csak
csokiból. Félgömbszerû szilikonformák kellenek hozzá, csoki, kakaó
és különbözõ cukordíszek. A szilikonformákat kikenjük csokival, ami
mikor megszilárdul, belsejébe kakaót
s egy kis pillecukrot teszünk, majd
egy másik félgömböt ráragasztunk.
Már csak a csomagolás marad, és
kezdõdhet az ajándékozás. Forró
tejbe belemártva kezdõdhet a filmnézés!
Személyre szabott ,,napló”
Sokunk néhány rokona külföldön él, és hát a mostani helyzet nem
igazán támogatja az utazást, ezért kell
egy ötlet, amit ha postán elküldünk,
örömre deríti az ajándékozottunkat.
Ehhez az ötlethez egy napló kell meg
sok-sok ötlet. A naplót megtöltjük
közös emlékeinkkel, pozitív gondolatokkal, receptekkel, képekkel. Itt
már tényleg csak a képzelet szabhat

határt. Kis extraként beletehetjük egy
dobozba, amit néhány édességgel
feltöltünk.
Finomságok kosara
Ez egy egyszerûbb ajándék, de
annál szívmelengetõbb. Ehhez csak
egy kosárka kell, amibe kézzel készített ételeket, például édességeket
rakunk. Ilyenkor jöhetnek az ilyen
kisebb édességek, mint például:
cukrozott narancshéj, fahéjascukros mandula, amit ha kisebb

befõttesüvegbe teszünk s rá meg egy
szalagot, nagyon hangulatos lesz. Kis
csengõkkel és csillagokkal díszítve
mehet a karácsonyfa alá.
Egyre több gyertya gyúl lángra
az adventi koszorúkon, egyre többet
készülünk erre az ünnepre, és ez az,
ami tartja bennünk a lelket ezekben
az idõkben is.
Minden kedves olvasónknak egy
Áldott Karácsonya legyen!
Bogi

Téli sportok
Idén is eljött a szokásos téli hideg
Brassóba, viszont a hó még késlekedik. Vannak, akik igazán várták,
hogy elõvegyék a vastag ruháikat
és a sportfelszerelésüket. Idén se
maradhat el a sízés, snowboardozás,
korcsolyázás vagy szánkózás a barátainkkal és családunkkal. Ebben
a cikkben ugyanakkor egypár érdekességet is megtudhattok ezekrõl
a sportokról. Akik viszont nem
szeretnek annyira sportolni, azoknak
sem kell nagyon elkeseredniük,
hisz remélhetõleg a kinti és benti
wellneszek rendelkezésükre fognak
állni, hogy õk se maradjanak le a
téli hangulatról és a szórakozásról.
Ilyen hely lehet például a Teleferic
Grand Hotel Brassó-Pojánán, ahol
egy wellnessközpontot élvezhetnek
szabadtéri pezsgõfürdõvel is.
Jelenleg csak a szánkópályák

ennek, ide tartozik például a síugrás,
sífutás, mûlesiklás és még sok más.
Ha viszont idén a nyugis sízésnél
maradunk, ne feledjünk el megfelelõ
felszereléssel menni!
Idén lehet mégis úgy döntünk,
hogy a sízést kihagyjuk, és lehet, hogy
a snowboardozáshoz fordulunk.
Ez a sport az utóbbi években egyre
népszerûbbé vált. 1966-ban egy
michigani mérnök, Sherman Poppen
szabadalmazta a Snurfot, ami egy
széles fadeszka volt, kötéllel az elején, amit az irányításhoz használtak.
A modern snowboardot Burton
Carpener, Tom Sims és Dimitrije
Milovich 1980-ban készitették el,
sílécekhez hasonló szendvics-szerkezettel. Az 1980-as években a síparadicsomokban a snowboardozás
be volt tiltva, viszont ez megváltozott
1982-ben, amikor megszervezték

A Nebulónia Diákszövetség
rendezvényei
Mindenkinek az életébe belezavart ez a vírus, és senki sem volt felkészülve, hogy ilyen rövid idõn belül
ennyi korlátozó intézkedés, változás
fogja meghatározni az életünket.
Diákszövetségünknek viszont, a vírus
ellenére is, sikerült különféle rendezvényeket megszerveznie, hogy a

annyira személyes jellegû, mint a
tavalyi, szerintem a lehetõ legjobb
ki volt hozva belõle. Reméljük, hogy
mindenkinek sikerült egy csomó új
dologgal gazdagodnia, de leginkább
azt reméljük, hogy mindenki jól érezte magát még akkor is, mikor csak
a kicsi online kockákban láthattuk

tudásukat. A Fashion Week volt a
következõ rendezvény, ahol az adott
témákhoz igazodva kellett összeállítani egy öltözetet, a szavazásba pedig
azokat a diákokat és követõket is
bevontuk, akik ha nem is küldtek
nekünk öltözetet, élvezhették a
rendezvényt. Mindenki szavazhatott

ONKS

monoton, szürke hétköznapokon egy
kis színt, élményt tudjon varázsolni.
Sajnos a Nebulóniába történõ
felvételt követõ Képzéshétvégét, ahol
a hagyományokat megtartva összeülünk és beavatjuk az újonnan felvett
tagokat egy újabb nebulóniás ciklusvannak nyitva itt a brassói Pojánán
a hó hiánya miatt, de remélhetõleg
ez hamarosan változni fog, illetve
a korcsolyapályák is kinyitanak.
Viszont Azugán december 5.-tõl már
nyitva van az ott található 7 sípálya.
Közelünkben található még sípálya
például Sinaián vagy Buşteni-on. Ha
mégis más síparadicsomokba szeretnénk utazni, érdemes Ausztrián,
Olaszországon, Szlovákián vagy akár
Szlovénián gondolkodni.
Ha már a sportokról van szó, a
sízést és a snowboardozást tartják
a legnépszerûbb téli sportoknak.
Lehet, hogy már sok mindent tudtok
róluk, viszont megemlítenék pár
érdekességet, amirõl talán még eddig
nem hallottatok. A barlangrajzok
között már szerepelt a sízõ ember,
és ezeket a rajzokat a régészek 10- és
30.000 év közötti korúra becsülik.
Elõször közlekedésre, vadászatra és
a harcok során használták. Majd a
norvégok vezették be, mint szórakozási formát, és náluk alakult meg az
elsõ síklub is 1861-ben. Napjainkban
már sokan ûzik versenyágként is ezt
a sportot, hisz a téli olimpiai sportszámok között is szerepel. Sok ága van

Vermontban az elsõ Snowsurfing
Nemzeti Bajnokságot. A síelésnél és
snowboardozásnál a határainkat is
kell ismerjük, mert nem mindegy,
hogy egy kék pályán, ami egy könnyû
pálya, vagy egy feketén, azaz a legnehezebb pályán megyünk-e le.
Megemlíteném még a korcsolyázást, ami szintén lehet ideális kikapcsolódás télen. A 19. század közepén
jelent meg a valószínûleg skandinávok által készített korcsolya, teljes
fémbõl. Ma már különféle formái
léteznek: ezek a mûkorcsolyázás,
hokizás és gyorskorcsolyázás. Városunk jeleskedhet a Corona Brasov
Wolves néven ismerhetõ jégkorongcsapatunkkal. Ha mi is szeretnénk
korcsolyázni idén, 4 különbözõ
helyen is megtehetjük ezt, beleértve
az olimpiai jégpályát is.
Bármit is választunk idén kikapcsolódásként, legyen az sport
vagy csak egy hócsata és hóemberépítés, mindent tegyünk meg a biztonságunk érdekében, és hozzuk ki
a lehetõ legjobbat ebbõl a téli szezonból is!
Dóra

egymást.
Igyekeztünk minden diáknak
az ízlése és igényei szerint kitalálni
a rendezvényeinket, és próbáltunk
arra is figyelni, hogy mindenki tudjon
érvényesülni, és tudja bemutatni az
erõsségét, még így, online körülmé-

az összeállításokra, mert meg voltak
osztva a Nebulónia Instagram oldalán, majd pedig a legtöbb szavazatot
kapott öltözeteket a zsûri is pontozta.
És nem utolsó sorban a Fotóverseny
is sikeresen zárult, ahol a színekre
és az összhangra kellett leginkább
hangsúlyt fektetni ahhoz, hogy a diákok elnyerjék a zsûritagok szavazatát.
Úgy gondoltuk, hogy ebben a három témában bárki tud érvényesülni
és örömét is lelheti.
De itt még nincs vége! Hiszen
decemberre is tartogat a Nebulónia
a diákok számára, de nem csak
nekik, valamit: heti rendszerességgel
lehet követni online sorozatunkat, a
December Box-ot, ahol különbözõ
témákat mutatunk be és komolyan
el is beszélgetünk róluk! Több infó
a Facebook oldalunkon olvasható.
Hangolódjunk közösen a karácsonyra!
Örvendünk és nagyon jólesõ érzés számunkra, hogy a körülmények
ellenére is részt vesznek a diákok
a rendezvényeinken, s így valóban
sikeresnek tekinthetjük a Nebulónia
aktivitását a diákok életében.
Mindenkinek kellemes karácsonyi készülõdést és áldott Szentestét
kíván a Nebulónia csapata!
Dóri, Nebulónia tag

ba, nem sikerült megszerveznünk
a szigorú korlátozások miatt. Ezért
született meg, sok tanakodás után, az
egyik legtöbb energiát és idõt igénylõ
legelsõ ONKS (Online Nebulónia
Képzéssorozat), ami ha nem is volt

nyek között is.
Így jött létre az E-Sports bajnokság, ahol egy héten át különbözõ
videós játékokban mérhették össze
csapatokban vagy akár egyénileg is a
diákok a játékban való jártasságukat,
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Milyen is volt ez az év,
s milyen lesz az új?
3…2…1… Boldog új évet!? Az
emberiség által a talán legjobban várt
tényezõ 2020-ban a 2021. A többség
ugyanis azt gondolja, hogy az újév egy
teljesen új, olyan sehogyse 2020-as
világot fog maga után vonni. Nem
hiszem. Sajnos még mindig azon
a szinten vagyunk leragadva, hogy
bármilyen változás következik be,
rosszul reagáljuk le. Ennek a szituációnak azonban jó következményei
is adódtak. Igazából mindennek
van egy pozitív és egy negatív oldala,
mi pedig hozzászoktunk ahhoz,
hogy fõként a negatív oldalt vegyük
figyelembe, mert ugye siránkozni
könnyebb, mint a relatív rossz dolgokat személyes jóra fordítani. Tényleg
annyira értéktelen volt az egyének, illetve a világ számára egy év „szünet”?
S mi van, ha le kellett lassuljunk,
magunkba szálljunk és ténylegesen
idõt töltsünk a szeretteinkkel? Egy
teljesen más perspektívából adódott
lehetõségünk az életre tekinteni:
átértelmezõdött az otthon fogalma és
értéke; az emberi erények más irányba kezdtek fejlõdni, újra elgondolkoztunk azon, hogy mik is képezik az
igazán fontossággal bíró tényezõket
az életünkben. Mielõtt átlépnénk a
nagy elvárásokkal tûzdelt 2021-be,

Visszhang
Az Áprily Lajos Főgimnázium
diáklapja,
Brassó, După Ziduri 3. szám
visszhang@yahoo.com
Főszerkesztők:
Sándor Barbara-Cintia,
Sándor Szidónia
Szerkesztők:
Ambarus Tímea,
Bács Anita,
Bokor Tünde,
Brok Bernadette,
Bucescu Thimea,
Csáka Zsuzsa,
Fekete Boglárka,
László Abigél
Szigeti Anna-Dóra
Szőke Dóra
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IV.

mindenképp megéri egy alapos vis�szatekintést vetni az elõbbiekben felsorolt aspektusok alapján a „nagyon
ellenszenves” 2020-ra. Nem arról
van szó, hogy nem jó nagyot álmodni,
meg hogy meg kéne elégedni azzal,
ami van, viszont a hála fogalmát
újra be kéne vonni a mindennapi
szókincsbe. Igenis nagyravágyónak
kell lenni és a mércét magasra érdemes tenni annak érdekében, hogy
sikerhez jusson az ember, viszont az

A „na még egy kicsi”
türelempróbája

egyszerû, kicsinek tekintett dolgok
boldogságai nélkül szinte lehetetlen
motiváltnak maradni.
Ezek alapján tehát mindenképp
azt ajánlom mindenkinek, hogy
kezdje észrevenni és értékelni a szépet meg a jót, és ne azt várja el, hogy
az új év változtasson életmódján,
hangulatán, hanem bízza ezt a döntést és megvalósítást saját magára.
Tündi

A koronavírus miatt mindenkinek otthon kellett ülnie egész nap.
A szociális távolságtartás, habár
szükséges, nagyon ártalmas rengeteg
fiatal szociális életére, így mentális
egészségére is. Az ember egy társas
lény, tehát szüksége van arra, hogy
más emberek körében legyen. Sok
diákot megviselt lelkileg ez a távolságtartás, sok barátság meggyengült vagy
elmúlt, és mivel online iskola van,
nagyon nehéz új barátságokat kötni.
A karantén eleinte még élvezetes
volt, mert mindenki közelebbi viszonyba került a családjával, formába jöttünk, mert jött a nyár, süttünkfõztünk, redekoráltuk házainkat. De
ahogy telt az idõ, egyre nehezebb és
nehezebb lett az egyedüllét. A friss
kezdet helyett már a monoton mindennap kezdett megjelenni. Egyre
unalmasabbak, elszomorítóbbak és
hasonlóbbak lettek mindennapjaink.
A monotonitás következményeként a diákok kezdték elveszíteni
motivációjukat. A „na még egy kicsi,

Könyvajánló

Pan-Dji: Vádirat*
Képzeljünk el egy olyan országot,
ahol minden érzelem elfojtásra
kényszerül, ahol minden lépésünket
árgus szemekkel figyelik, és ahol
még az egyszerû közemberek is úgy
sajátítják el szerepüket a mindennapi életben, hogy egy hivatásos
színmûvész is eltörpülne mellettük.
Ahol önmagunk identitásának megsemmisülése csupán járulékos veszteség ahhoz az eszméhez képest,
ami önmagát meghazudtolva már
akkor megbukott, mikor fokozatosan
nyomorba kezdte taszítani ennek
az országnak a lakóit. Mégis vezetõi,
fejüket félre fordítva, a mai napig
foggal-körömmel ragaszkodnak szocialista-kommunista elveikhez.
Az észak-koreai diktatúráról manapság rengeteget lehet hallani a
médiában, ám kérdéses, hogy valóban az igazságot látjuk-halljuk, vagy
csak a valóság olyan alternatíváját,
melyet láttatni akarnak velünk, kívülállókkal. A választ megtaláljuk
Pan-Dji Vádirat címû könyvében,
mely hét történetet tartalmaz, olyan
emberek történeteit, akik, bár más és
más élethelyzetben vannak, egyetlen
motívum összekapcsolja ezeket a
sorsokat és történeteiket: a kegyetlen
rezsim által okozott szenvedés.
Ez a könyv az elsõ kicsempészett kézirat, melynek szerzõje még
mindig Észak-Koreában él teljes

ismeretlenségben, hiszen annak
ellenére, hogy minden történetnek
komoly valóságalapja van, a nevek
és a helyszín, a környezet fikcióként
van bemutatva. Nem is lehetett ezt
másképp megírni, hiszen az író is
kénytelen volt álnevet használni:
egy ilyen mû megírása fõbenjáró
bûnnek számít mindazokra nézve,
akik kockáztatják életüket azért,
hogy a világ tudomást szerezzen az
észak-koreai valóságról. Mindenik
történet az elõzõ század végén, Kim
Ir Szen diktatúrája alatt játszódik, aki
a jelenlegi államfõ, Kim Dzsongun
nagyapja volt. A könyvet olvasva olyan
embereket ismerünk meg, kikkel a
sors csúnyán, kegyetlenül bánik, kik
szabadulni próbálnak a sorsuk elõl,
és jelenlegi helyzetük mégis olyan,
mint egy ketrecbe zárt, kiéheztetett
és beteg oroszláné. A tehetetlenség
keserû hangulata uralkodik ebben az
országban, néhol már kételkedni van
kedvünk, de az igazság nem mindig
a szebbik arcát mutatja. Sokan azt
hinnék, hogy a 21.század vívmányai
és ideológiái jelentõs fejlõdést eredményeztek, de Észak-Korea most
is éppen annyira visszamaradott
államként könyvelhetõ el, mint húszharminc évvel ezelõtt: népét teljesen
elzárta a nagyvilágtól, hogy továbbra
is bebetonozza a Kim-dinasztia
uralmát. Pan-Dji az ördög kertjéhez

hasonlítja országát, ami kívülrõl
csodásnak látszik, de amint valaki
betekintést nyer, az ördögi varázslat
megtörik, és láthatóvá válik, hogy
az ördög rabszolgaként bánik embereivel. Az utolsó történetben ez a
rémuralom a ,,vörös gomba” terjedéseként van metaforikusan elbeszélve,
vörös gomba-rémuralomként, mely
lassú, de fájdalmas halált okoz.
Ennek a könyvnek a megszületése és ismertté válása jelzi, hogy
egy apró rés keletkezett a diktatúra
és elszenvedõinek két szélsõségesen
különbözõ világa között, mely reményt ad a változásra, hogy 70 év
után vége lehet a zsarnokságnak. A
könyv segítségével már mi is hallhatjuk huszonhétmillió embertársunk
halk gondolatainak könyörgéseit,
melyek egyre csak erre buzdítanak:
„Tépjük ki azt a vörös gombát, azt
a mérges gombát! Ki vele ebbõl a

na még egy kicsi” kezdte elveszíteni
varázsát, mivel mindenki kezdett
rájönni, hogy talán mégsem csak
annyira kicsi van, mint reméltük.
Habár eleinte jólesett mindenkinek a „szünet”, most már minden
diák alig várja, hogy visszamehessen
a suliba, amit az idei események elõtt
soha nem gondoltak volna.
B. Timi

Vitorlás
élmény
Ebben az „ezt sem lehet,
azt sem lehet”-idõszakban, a
Grimasz egy lelkes csapata részt
vehetett december 8-án a Vitorlás
könyvesbolt harmadik születésnapján. Sajnos ez az ünneplés
is közönség nélkül történt meg,
pedig nemcsak a törzsolvasók,
hanem sokan mások is szívesen
részt vettek volna.
Az esemény ismertetése után
a Grimasz nyolc tagja versfelolvasó mûsorral köszöntötte a
virtuális egybegyûlteket: Brok
Bernadette (XI.D.), Domokos
Írisz Kamilla (X.C.), Farkas Erika Tímea (IX.D), Harkó-Nagy
Zsuzsanna (IX.A.), Kakucs Tibor
Krisztián (IX.D.), Kapitán Adrienn
(IX.C.), Zoltán Bernadette Dalma (IX.D.) és Csáka Zsuzsanna
(XII.D.). Nagyon jó volt újra találkozni a grimaszosokkal. Sajnos az
új színjátszókkal még nem is volt
idõnk megismerkedni. Mennyi
elveszett idõ!
A versfelolvasó mûsorról
viszont tévéfelvétel készült, és
megtekinthetõ a Brassaï Magyar
Adás múlt heti mûsorában, azaz
a december 11.-i adásban.
A Vitorlás könyvesboltnak kívánok hosszú, sikeres mûködést,
hiszen fontos számunkra. Ott
mindenki – gyermekek, fiatalok,
felnõttek –, talál magának olvasnivalót. Könyvbõl gazdag kínálat,
albumok, újságok, folyóiratok,
naptárak, köszöntõlapok, apró
ajándéktárgyak várnak ránk,
minden igényt kielégítve.
Örvendek, hogy részese lehettem ennek a nem mindennapi
eseménynek, melyet többek közt
Bálint Ferenc tanár úr szervezésének is köszönhetünk.
Csáka Zsuzsa

földbõl, ki vele az egész világból,
mindörökre!”
*Libri Kiadó, 2018
Brok Bernadette

