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Hogy nézz ki a suliban?
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy castingon, strandon vagy buliban érzik
magukat. Sajnos ez minden iskolában előfordul, egyénektől függően. Nem a
megfelelő öltözetben megjelenés okozhat a későbbiekben kiközösítést,
piszkálódást, akaratlanul a központba kerülést akár jó akár rossz indokból.
Vannak olyan ruhadarabok, amelyek kicsit sem illenek iskolába. Ilyenek például
lányoknál a haspólók, fiúknál az izomtrikók.
Több esetben viszont olyan embereket is megbélyegeznek, akik más stílust
szeretnek. A rock, punk, rap stílushoz köthető divatot követik, vagy több stílust
kevernek össze, (egyéniségek). Különböző csoportokat is láthatunk mindenhol.
Csoportok állhatnak két vagy akár tizenkét főből is, viszont akár egy különálló
ember, aki esetleg nem szeretne egyik csoporthoz sem tartozni, teljesen
különbözik külsőleg és gondolkodásban is a többi csoporttól. A
középiskolákban már jobban kialakulnak ezek a stílusok, ezért sokkal több
csoportot is megfigyelhetünk, mint az általános iskolában. Ilyenek vagyunk mi,
középsulisok…
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Mennyit kóstál egyetemre menni?
Akár több millió zsetonba is fájhat a felsőoktatás. 2011 óta durván 40%-kal
nőttek a kiadásai a mostani felsőoktatásbeli hallgatóknak. És ezen az
infláció - defláció sem enyhít. Játsszunk el a gondolattal! Nézzünk például
egy költségtérítéses képzésben részesülő, albérletben lakó, elég jó
színvonalon élő hallgató havi kiadásait. Tegyük fel, napi 2000- 2500 Ft
megy el élelemre, az havonta kb. 60000. Ruházkodni is kell, az cirka 10000
legyen egy hónapra. Havonta 15000 Ft-ot költ szórakozásra, kulturális
kikapcsolódásra. Az máris 85.000 pénz per hó, és akkor még nem fizettünk
lakbért.
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IT - Call Of Juarez Bound in Blood
A Western játékok egyik fellegvára ez a játék. Az 1860-as évekbeli
polgárháború idején játszódik. Thomas és Ray a konföderáció
oldalán harcol a rabszolgatartó államok becsületéért, de mind a
ketten hátat fordítanak a szolgálatnak. Hazamenekülnek és látják,
hogy édesanyjuk az utópia áldozata lett, minden, ami eddig kedves
volt számukra megszűnt. Útra kelnek a legendás Juarez-kincs
megszerzésére. Útjuk tökéletesen bemutatja az akkori banditáknak
az életét, és a háborúban az eszüket vesztett katonákat, és az ész
nélkül fehéreket lenyilazó indiánokat. Mintha Plutónium professzor
csinálta volna a játékot egy kis aranyláz, némi bosszú, csekély
szerelem,
és
nagy
mennyiségű
lövöldözés
fűszerezésével!
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Tanévnyitó 16-17
A kapu kinyíllott, az óra kattogni kezd.
És a tanárok feldobják a régi lemezt:
„Tanulj tinó, mert másként ökör lesz belőled!
A tudást pedig senki nem veszi el tőled!”

A megfáradt nyár már csak azt dúdolja halkan,
Hogy nincsen több erő az általa fújt dalban.
Emlékeit megtartva bájosan integet,
S köszöni boldogan, hogy jó híre itt lehet.

A Diri kihirdeti ismét azt a napot,
Mely rajtkockaként indítja az új futamot.
Bizony verseny ez a javából mindenkinek,
De verseny nélkül létezni tán nem éri meg!

Forró magányukból az iskolai termek
A mai naptól fogva új élettel telnek.
Szeptembertől a nap is másként bámul reánk,
A suli köré fűződik legtöbb ideánk.

Jó tanácsként fogadja el mindenki, kérem!
Lépjünk át együtt az összes ócska reményen!
Ha vágyaink közt szerepel az áhított jeles,
Azért tanár is és diák is tenni köteles!

Az iskolaév lehet egy nagyon jó buli,
Jóízűen lecsúszhat, mint pörkölttel az ubi.
Ennek jegyében kívánok egy szép tanévet!
Legyen a mi sulinkban pezsdítő az élet!
Strangel

Igazgatóváltás
Idén sok új tanár illetve tanárnő jött, és néhányan búcsúztak is.
Így elköszönünk Kozák Györgytől, mint tagintézményvezetőtől, és köszöntjük helyében Kincses Tímea új
igazgatónőt. Egyébként a tanárnő már korábban hat évig volt
tagintézmény- vezető, amikor sulinkat összevonták a
Galambbal és a Pulitzer Kollégiummal. Iskolánk új igazgatója
nagy lelkesedéssel fogott bele az előtte álló négy évbe. Jó
munkát kívánunk, és azt, hogy sose kelljen csínytevéseink
miatt az irodájában kikötni! ☺
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