
Bethlen Magazin 
Minden, ami Bethlen, diákszemmel… 

II. évfolyam, 1. szám 2021. szeptember 

A tavalyi tanév során sem voltak restek a bethlenesek, így most 
itt az ideje, hogy megjelenítsük a kiváló eredményeiket! 

Először is hadd gratuláljunk a 2020-2021-es tanévben nyelvvizsgát tett diákjainknak: 

Farkas Barnabás Ábel, Molnár Veronika, Balázs Dávid Kristóf, Muszkatal 
Dávid, Veszperényi Márk, Tóth Adrienn, Kiss Benedek Csaba, Bajnóczy Gyula, 

Brigancz Vivien, Illés Olivér, Szilágyi Gergő, Boros Csaba 

Mivel a továbbtanulásnál és a való életben is fontos a nyelvtudás, ezért az iskolának külön 
öröm, hogy 12 diák is sikeres nyelvvizsgát tett. Ezúton is gratulálunk nekik! 

A Bethlenben nem csak a diákok, hanem a dolgozók is 
tevékeny életet élnek. Iskolánk gondnoka, Nemes László 
a Napfelkelte Félmaratonon és a Korinthosz Ultra 
Running Race 160 km-es távján is a kategóriája második 
helyével rendkívüli eredményt ért el. 

Ezúton is gratulálunk mind a teljesítéshez, mind 
a versenyeken elért eredményekhez! 
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Ha érdekelnek a sulival kapcsolatos dolgok, ha naprakész szeretnél 
lenni minden Bethlennel kapcsolatos hírrel, akkor kövess minket a 
Facebook és Instagram oldalunkon is, és nézd a suli weboldalát! 
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Vezércikk: 

Végre együtt! 

Az elmúlt két tanév sajnos nem pontosan úgy sikerült, ahogy azt eredetileg elterveztük: 

a karantén jól keresztülhúzta a számításainkat. Volt, akinek jól jött ez a keresztülhúzás, mert 

így sokkal könnyebben vette az akadályokat, viszont sokakat megviselt a bezárás. De ez már 

csak a múlt, és reméljük, hogy az is marad. 

Szerencsére a nyári szünetben volt időnk feltöltődni, készülni az idei tanévre. Bár a tény, 

hogy újra iskolába kell jönni, sokunkban félelemmel társult, de a szíve mélyén mindenki várta 

már egy kicsit, hogy végre újra találkozhassanak az osztályok, a régi barátságokat és 

kapcsolatokat tovább ápoljuk, és más, eddig kevésbé ismert osztálytársakhoz is közelebb 

kerüljünk. 

De vannak, akiket az idei év rengeteg újdonsággal kecsegtet: ők a gólyáink. Ti nektek 

még minden inger új, Ti most ismerkedtek az iskolánkkal. Én immáron harmadik éve járok ide, 

és nekem elhihetitek, hogy a legjobb helyre kerültetek. Jó közösség, kedves tanárok és egy 

remek iskola. Higgyetek nekem, megéri majd ez az itt eltöltött pár év. 

De azért változik az iskola is, így minden diákot néhány új dolog fogad ebben a 

tanévben. Ezek közül a legszembetűnőbb az, hogy szeptembertől a Bethlen elnyerte az 

Ökoiskola címet. Ez azért is fontos, mivel többünknek a suliban szívügye a környezetünk 

védelme, ezért is fog ebben az évben sok dolog ehhez a témához is szorosan kapcsolódni. 

Innen is szeretnék minden tanárnak és diáknak a Bethlen falain belül 

sikerekben gazdag és boldog új (tan)évet kívánni! 

Gulyás András 10. A 
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Iskolabörzéken a Bethlen 

XV. Kerületi Ifjúsági Szakmai 
Napok 

Nagyon sokan eljöttek erre a programra. 
Sok fiatal érdeklődött és kérdezősködött az 
iskolánkról. Látszódott a gyerekeken, hogy 
tetszett nekik ez a program, hiszen nagyon 
sok iskola eljött. Az iskolák képviselői 
kedvesek és barátságosak voltak egymással. 

Marcell Petra és Szilágyi Judit 10./A 

Újpesti Iskolabörze az Újpesti 
Kulturális Központban 

Az iskola részt vett egy nyolcadikosok 
számara megtartott börzén, ahol a most 
felvételiző diákoknak mutattuk be 
iskolánkat és a választható szakokat. Az 
iskoláknak fenntartott standokon kívül, 
minden iskola szerepelhetett a 
nagyszínpadon, ahol bemutatták, mivel is 
foglalkozik az iskola. 

Fazekas Csenge 11./A 

Ilyen volt a gólyanap 
Idén is megrendezésre került iskolánkban a gólyanap augusztus végén. A programok 

lényege a játékos csapatépítés a kilencedikes osztályoknál. Ezzel együtt a későbbiekben 
kialakuló osztályközösség megalapozása is a cél, és természetesen a jókedv, ami 
elengedhetetlen a csapatépítésnél. 

A tavalyihoz hasonlóan igyekeztünk minél tartalmasabb és hasznosabb programot 
összeállítani három órára. Sok kooperatív együttműködést igénylő feladatot kellett a gólyáknak 
a játékok keretei között teljesíteni. Az eseményt iskolánk képzési tanácsának elnöke, Balog 
Fruzsina nyitotta az Evolúció nevű játékkal. Majd az osztályok ketté bontva forgószínpadi 
játékokon vettek részt. Végezetül két nagy közös évfolyamszintű játékkal zártuk a napot. 

A program lebonyolításában öreg diákjaink, Bordás Bence és 
Lancz Dániel, illetve iskolánk DHÖK-ösei Szilágyi Judit, Marczell 
Petra, Molnár Hejdi, Gábor Balázs és Olcsai Éva DHÖK segítő 
pedagógus vettek részt. A kerületi GYIÖK-től Hábenczyus 
Maximilián jött segíteni az esemény megvalósításában. Nagyon 
szépen köszönjük a munkájukat! 

Bár a gólyanap nagyon jó és élvezetes volt, reméljük, jövőre 
már nem lesz rá szükség, és a kilencedikesek ismét gólyatáboron 
vehetnek majd részt! 

Gábor Balázs 12./B 
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Megérkezett a Bethlen új bemutatófilmje 
A tavalyi tanév elején született az iskolánk tanárainak körében egy remek ötlet: kellene 

egy sulifilm, amivel hirdetni, népszerűsíteni tudnánk intézményünket. A promóciós videó 
megmutatja, hogy milyen szakképzést nyújt az iskolánk, és milyen egyéb lehetőségeket tud 
biztosítani a jövőbeni kilencedikeseknek, például azoknak, akik nyelvi előkészítő osztályba 
jelentkeznek. A film felvillantja a diákjaink hétköznapjait az iskolában, hogy milyen a diákélet, 
és bepillanthatunk a legkülönbözőbb sulis tevékenységekbe is. Végig vezeti a nézőket az 
iskolánkon, akik láthatják, hogy milyen termek, lehetőségek találhatók itt, és belekóstolhatnak 
abba is, hogy milyen barátságos a légkör. 

A sulifilmben szerepeltek: Bellus Laura (12. B), Gábor Balázs (12. B), Gulyás András 
(10. A), Hufnagl Cedric (11. A), Molnár Hejdi (12. A), Tóth Alexandra (10. A), Tóth Barbara 
(10. A) és Vígh Dániel (12. B). Végül, de nem utolsó sorban fontos megemlíteni Szemler 
Gergőt, a film rendezőjét és fő alkotóját, aki, bár nem az iskolánk tanulója, de kitörő 
lelkesedéssel készítette el a filmünket. A filmről fontos tudni, hogy akik szerepeltek benne, 
mind hasonló örömmel vállalták el a szereplést és mindenben segítettek, amiben csak tudtak.  

Tóth Alexandra 10./A 

 

Bethlenes nyerte a Zsótér Pál Ösztöndíjat 
Iskolánk tanulója, Gulyás András 10/A osztályos tanuló nyerte el a Zsótér Pál 

Alapítvány ösztöndíját. Andris szereti kivenni részét minden programból, feladatból egyaránt. 
Mindenben készségesen segít az osztálytársainak, és iskolatársainak. Ott veszi ki a részét a 
feladatokból, ahol csak tudja, és a legtöbben nagyon nagy kedvességgel díjazzák igyekezetét. 

Nagyon sokat küzd az eredményeiért, mert a jó jegyek hátterében 
naponta kemény, órákon át tartó tanulás áll ám! Mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ötletei mindig a lehető legfantáziadúsabbak legyenek. 
Intelligensen és választékosan kommunikál a társaival, a tanárokkal is 
megtalálja a közös hangot, ami könnyíti a munkájukat a diákok körében. 

Köszönjük Andris lelkesedését és az iskolánkért végzett kiváló munkáját! 

Tóth Barbara 10./A 
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Vadászati kiállítás 

Szeptember 28-án a Bethlen diákjai meglátogatták az Egy a Természettel Vadászati és 
Természeti Világkiállítást. A kiállítás Hal, Víz és Ember része hazánk vízparti élővilágát 
mutatta be. A kiállításon megcsodálhattuk hazánk vizeinek halfajait, mint például a 
keszegféléket, kecsegéket, harcsákat, kárászokat, pontyokat és a hatalmas nagy vizát. Ezen felül 
a vízpartok emlőseiről és madarairól és sok érdekességet megtudtunk. 

A halak után hazánk erdei és mezei állatainak életébe tekinthettünk be. Sok figyelmet 
kaptak a szarvasok és a csodaszarvas legendája. A csodaszarvas legendájáról készült filmet is 
megnézhettük, emellett sok, a mondát ábrázoló műtárgyat is megcsodálhattunk. A kiállítás nagy 
figyelmet fordított arra, hogy bemutassa a magyar vadászat történelmét és a leghíresebb magyar 
vadászokat. 

De a kiállítás legérdekesebb látványossága nem is bent a kiállítás területén található, 
hanem a Hungexpo fő bejárata előtt: a monumentális szarvasagancs szobor. A szobor több mint 
tíz tonna hullajtott szarvasagancsból készült. A mű 15 méter magas, 20 méter hosszú és 22 
méter széles, összsúlya pedig több mint 30 tonna. Személy szerint nekem ez volt a fénypontja 
a kiállításnak. Az agancs-szobron kívül nagyon tetszett a modern vadászat eszközeit bemutató 
rész is. 

Nem szabad megfelejtkezni a hatalmas nagy trófeagyűjteményről sem. Magyarország 
minden tájegységéből található itt trófea. Ezeken kívül még sok állatpreparációt, állatot mintázó 
szobrot, ragadozó madarakat, hüllőket és kétéltűeket csodáltunk meg. 

Szerintem akár egy egész napot el lehet tölteni a téma szerelmeseinek a kiállításon, de 
az is jól fogja érezni magát rajta, aki még soha életében nem foglalkozott vadászattal vagy 
halászattal és nem is olvasott róluk.  A kiállítást ajánlom azoknak, akik meg szeretnének 
ismerkedni a magyar állatvilággal és a vadászattal.  

Kenyeres István 9./C 

  



II. évfolyam, 1. szám Bethlen Magazin 2021. szeptember 

7 

Bejárók figyelmébe: Bezöldül Budapest agglomerációja 

A Volánbusz Zrt. idén tavasszal 100 darab tisztán elektromos autóbusz beszerzésére írt ki 
tendert, köztük 40 darabra, amelyet Budapest agglomerációjába szánnak. Egyedüli 
ajánlattevőként a Daimler Buses hazai képviseletét ellátó Omnibusz Hungária Kft. és az Inter 
Traction Electrics Kft. (ITE) alkotta konzorcium nyerte el a Mercedes-Benz eCitaro típusával. 
A járművet már előtte Budapesten a BKV Zrt., valamint az ArrivaBus Kft. is tesztelte (előbbi 
főleg hegyvidéki vonalakon, utóbbi pedig a várost átszelő 105-ös járaton tesztelte) illetve a 
Volánbusz Zrt. több vidéki városban a Zöld Busz Program keretében. Az autóbuszok 
megvásárlásáról szóló feltételes megállapodást július 27-én írta alá a közlekedési vállalat a 
nyertes ajánlattevőkkel, amennyiben az autóbusz társaság elnyeri a Zöld Busz Program 
támogatását. A 40 darab autóbuszt a gyártó saját kockázatra gyártotta le a rövid leszállítási 
határidő miatt. A töltőpark kiépítését a Mobiliti Volánbusz Kft. valósítja meg. A buszok 
tapasztalatszerzés céljából szeptember 5-e és 12-e között az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus helyszíneire szállította a látogatókat város különböző pontjairól hétvégén Hősök 
terére, hétköznap pedig a HUNGEXPO-hoz, valamint szeptember 25-e és október 14-e között 
a HUNGEXPO területén megrendezett Nemzetközi Vadászati és Természeti Világkiállítás 
látogatóit szállítja majd a város különböző pontjairól az Expo térre. A járművek várhatóan 
2022. első negyedévétől fognak közlekedni a 22-es és 40-es vonalcsalád járatain. Az 
autóbuszok akár 240 kilométert képesek megtenni egyetlen töltéssel. Az alacsonypadlós 
járműveket ellátták a mai igényeknek megfelelően klímával, modern utastájékoztató 
rendszerrel, fedélzeti, valamint vezetést segítő kamerarendszerrel, sőt még USB-töltővel is.  

Takács Dániel 10./B 
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A Kecskeméti Repülőnap 

Augusztus 29-én, vasárnap részt 
vettem a nyolc évnyi szünet után 
megrendezett kecskeméti Nemzetközi 
Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón. 
Szerencsére mivel vasárnap délután 
mentünk, így a dugónak és a tumultusnak 
már nyoma sem volt, gördülékeny volt a 
bejutás is. Mikor beértünk, első körben a 
kiállított járműveket néztük meg, ahol a 
külföldi katonákkal is fotózkodhattunk, 
közelről megcsodálhattuk a repülőgépeket. 

Utána a Honvédség egységeinek 
standjait végignézve sok érdekes 
információval gazdagodhattunk, rengeteg 
mindent kipróbálhattunk. A rendezvény 
alatt végig a fejünk fölött zajlott a 
légibemutató. Mi a szaudi és a török gépek 
parádéját csodálhattuk meg, ami egy 
rendkívül maradandó élménynek bizonyult. 
Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a 
rendezvényen. A jövőben bátran fogom 
ajánlani mindenkinek! 

Gulyás András 10./A 

Ökoiskola lettünk 

Mivel fontos számunkra a környezetünk 
védelme, így rendkívül nagyon öröm, hogy 
az iskolánk a 2021/2022-es tanévtől 
Ökoiskola lett. Ezzel kapcsolatban 
kérdeztük Botz Csilla tanárnőt. 

Honnan jött az ötlet? 

Iskolánk mindig nagy hangsúlyt fektetett a 
környezetvédelemre, a szelektív 
hulladékgyűjtésre, az egészséges 
életmódra. A fizika és komplex 
természettudományos órákon sokszor 
adódott lehetőség arra, hogy a 
környezetvédelem fontosságát 
kihangsúlyozzuk, és tegyük is annak 
érdekében, hogy környezetünket óvjuk. 
Ezért arra gondoltunk, hogy pályázunk az 
Ökoiskola cím elnyeréséért. 

Hogyan nyertük meg? 

Több tanár kollégával közösen kidolgoztuk 
a pályázatot, és 2021 szeptemberétől 
jogosultak lettünk az Ökoiskola cím 
viselésére. 

Monoki Bence 11./C 
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A Bethlenben hallottam… 
Aranyköpések az iskolánkból 

„Neked van egy macskád. Ha nem tudtad, akkor is van.” 

„Itt vannak ezek az intervallumok…” 

„Te mi a manósajttal foglalkozol, Édesem?” 

„Két szereplő van és valaki mondta valakinek.” 

„Fel van adva ez a három „izmus”!” - (Liberalizmus, Nacionalizmus és Konzervativizmus) 

A hónap vicce 

Földrajzórán szakfelügyelői látogatás van - a diákok a földgömb előtt felelnek. A 
felügyelő rábök a földgömbre, és az egyik diákhoz fordul. 

- Na, meg tudod-e mondani, miért ilyen lapult az északi és a déli sark? 

A diák megszeppen, és ügyesen "kivágja" magát: 

- Én hozzá se nyúltam, nem is láttam senkit és semmit! 

A szakfelügyelő arca elsötétül, nem szól semmit, de óra után négyszemközt kioktatja a 
tanárt, aki kínjában mentegetőzni kezd. 

- Tessék elhinni, a diák igazat mondott! Mi is így kaptuk a minisztériumtól. 

A szakfelügyelő szó nélkül elrohan, azonnal ír egy felháborodott hangú levelet az 
"illetékeseknek". A válasz nem sokat késik. "Nem érdemes az ügyet felfújni! Azonnal küldetek 
egy új földgömböt az iskolának." 
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Ez történt a hónapban 
Jeles napok és évfordulók 

Szeptember 1.: 82 éve tört ki a II. világháború (1939) 

Szeptember 2.: 990 éve hunyt el Szent Imre herceg, I. Szent István király fia (1031) 

Szeptember 3.: 238 éve ért véget az amerikai függetlenségi háború (1783) 

Szeptember 6.: 162 éve avatták fel Budapesten a Dohány utcai zsinagóga épületét (1859) 

Szeptember 7.: 455 éve halt hősi halált Zrínyi Miklós horvát bán,  Szigetvár védője (1566) 

Szeptember 8.: Az Írástudatlanság Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja 

Szeptember 9.: 90 éve született Latinovits Zoltán színművész (1931) 

Szeptember 10.: 123 éve esett merénylet áldozatává Wittlesbach Erzsébet magyar királyné, 
ismertebb nevén Sissy (1898) 

Szeptember 10.: Az öngyilkosság megelőzésének világnapja 

Szeptember 11.: 20 éve érte terrortámadás a USA több pontját. A rengeteg halálos áldozatot 
követelő események következtében többek között összeomlott a World Trade Center 
ikertoronyházai (2001) 

Szeptember 15.: A demokrácia napja 

Szeptember 16.: Az ózon világnapja 

Szeptember 18.: A rokkantak napja 

Szeptember 20.: 92 éve vetíttették le az első hangosfilmet Budapesten (1929) 

Szeptember 22.: 19 éve vált a Világörökség részéve a Fertő-tó (2002) 

Szeptember 25.: 95 éve ezen a napon vezeti be Henry Ford a 8 órás munkaidőt és a heti 5 
munkanapot (1926) 

Szeptember 27.: 137 éve nyitották meg a budapesti operaházat (1884) 

Szeptember 28.: 234 éve született meg az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya (1787) 

Szeptember 29.: 173 éve győztek a magyarok a pákozdi csatában (1848) 

Szeptember 30.: 569 éve jelent meg a világ első nyomtatott könyve, Johannes Gutenberg 
bibliája (1452) 
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Diákok munkái 

Béki Bettina 10./A 

Tóth Barbara 10./A 
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A ballagók – 2020/2021 


