Bethlen Magazin
Minden, ami Bethlen, diákszemmel…
Első évfolyam, 3-4. szám DUPLASZÁM

2021. június

Pedagógusnap
Magyarországon a pedagógusnapot minden június első vasárnapján tartják, ez idén június 6ra esett. Ezúton is szeretnénk megköszönni a minket tanító, nevelő tanárainknak, hogy
rengeteg kitartással, szeretettel, kedvességgel és odafigyeléssel fordulnak az irányunkba.

Nagyon szépen köszönjük!
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Vezércikk:

Ha végre itt a nyár…
Már csak pár nap, és végre itt a nyári szünet. Ez nagy felüdülés lesz nekünk, diákoknak,
és a pedagógusainknak is. Kettő, valóban kemény tanéven vagyunk túl. Ezekben voltak
újdonságok, volt, hogy együtt sírtunk, volt, hogy együtt nevettünk. De egy biztos: sok új
tapasztalattal gazdagodtunk. Még, ha nem is volt ez mindig olyan egyszerű.
Viszont tekintsünk bizakodóan a jövőre, és lebegjen az a szemünk előtt, hogy a nyári
szünet alatt pihenhetünk, nyaralhatunk, és felkészülhetünk a következő tanévre. Arra, hogy
még az idei jegyeinknél is jobb értékeléseket kapjunk; arra, hogy jobban figyeljünk,
könnyebben tanuljunk, és számot adhassunk a tudásunkról.
De természetesen nem szabad, hogy csak a következő évre való készülésből álljon a
szünet. Fontos, hogy most, amikor javul a járványhelyzet, töltsünk elég időt a családunkkal,
távoli rokonainkkal, de a barátainkat se hagyjuk ki a sorból, hiszen a közös programok,
mozizások, játékok, vagy akár csak egy közös „mekizés” alkalmával töltődhetünk fel a
legjobban. De természetesen, ha az időjárás engedi, menjünk ki a szabadba, sétáljunk,
túrázzunk, hiszen szerencsére nagyon sok csodálatos hely van körülöttünk Magyarországon.
Egy biztos van: ez után a tanév után – ahol több, mint fél éven át online formákban
tanultunk – mindenképpen szükséges lesz a rekreáció ahhoz, hogy a maximumot nyújthassuk
mind az iskolában, mind a munkában. De ezeken túl, már maga a tény, hogy végre eljárhatunk
szórakozni, már adja magát, hogy ezt a lehetőséget a nyár során fontos kihasználnunk.
Kellemes szünetet és jó pihenést kívánok mindenkinek!
Gulyás András 9./A
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„A színházra szükségünk van”
- interjú Kovács Patrícia színművésznővel
Én személy szerint színházmániásnak vallom
magamat (sőt egy színházban képzelem el a jövőmet),
így engem is nagyon megijesztett, amikor bejelentették
azt, hogy a színházak teljes mértékben bezárnak. De úgy voltam vele, hogy egye fene,
maximum nézem a neten fent lévő régi felvételeket. Nem az igazi, de legalább láthatok
színházat. Ekkor szembejött velem a jó megoldások egyike: elindultak a színházak online
közvetítései. Személy szerint annak is nagyon örültem, amikor lehetőségem nyílt a színházak
bezárásáról, de főleg egy online színházközvetítő platform, a SzínházTV háziasszonyával, egy
nagyon kedves barátommal, Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetni ezekről, a karantén
időszak elején.

„Flexibilisnek kell lenni”
Beszélgetőpartnerem szabadúszó színésznő, aki dolgozik az Orlai Produkciós Irodával,
így a Belvárosi Színházban több darabban is látható, ezen kívül a Játékszínben, és visszatérő
vendég a Centrál Színházban is, ahol most, pont a karantén-korlátozások előtt volt premierje,
a Házassági leckék középhaladónak 2, aminek nehéz próbafolyamata volt, a „Mi van, ha
másnap már nem játszhatunk?” érzés miatt, de fontos új dolgokat „tanított” ez a feszült
állapot a színészeknek. „Ez az év nagyon sok mindenre megtanított minket: Az egészség a
legfontosabb.” Ezért is volt természetes a művészeknek az, hogy akármennyire imádják a
játékot a színpadon, a fontos közvetlen kapcsolatot a nézőkkel, ilyen veszélyes
vírushelyzetben, szomorkodva, de mindenképpen be kell zárni.
„Maga a SzínházTV ötlete, már a 2020-as tavaszi korlátozások alatt eszünkbe jutott,
melyet meg kell valósítani, mivel nem voltak színházak, és az emberek már nagyon unták azt,
hogy csak réges-régi felvételeket nézhetnek. A mai embereknek új dolgok kellenek!” Így jött
az ötlet, de volt egy másik indíttatás is. Velem is sokszor van olyan, hogy nagyon szívesen
megnéznék egy színdarabot, csak az a baj, hogy az ország másik végében adják. Sajnos
Magyarországon sok olyan ember van, aki nem teheti meg az anyagi helyzetéből adódóan,
hogy vidékről, mondjuk felutazzanak a fővárosba „csak azért”, hogy megnézzen egy darabot
valamelyik neves színházban. Ezért is történt az, hogy egy bizonyos fokig a vírushelyzet előtt
is tervben volt a SzínházTV csapatának fejében a platform létrehozásának ötlete.
Kezdetben elkezdték kialakítani azt az infrastruktúrát, amivel élvezhető, és
legfőképpen maradandó élményt adhassanak a közönségnek, hogy ha tehetik, a későbbiekben
személyesen is ellátogassanak az adott színház előadását élőben is látni. Viszont miután a
szükséges technikai kellékeket beszerezték (példának okáért 6 darab profi kamerával
közvetítenek minden egyes előadást) színházakat is kellett keresni. „Az elején voltak
szkeptikus színházak, akik féltek, hogy mi van, ha így elmúlik a színház varázsa.” A
magánszínházak azonnal le is csaptak a lehetőségre, mivel sajnos nekik nem jut az államtól
elég támogatás a biztos „túlélésre” (hisz nem állami szerv, vagy önkormányzat a tulajdonosa
ezeknek a szervezeteknek). De fontos azt is megemlíteni, hogy a legelsők között két nem
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magán színház is (a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő), a Katona József Színház és a
Radnóti Miklós Színház is csatlakozott a kezdeményezéshez, és a SzínházTV kínálatában több
darab is fellelhető tőlük. „A SzínházTV-kel együttműködő színházak köre folyamatosan bővül,
mind magán, mind önkormányzati fenntartás tekintetében.” Sőt! A nézők nem csak a
színházakban, hanem az előadások műfajában is kedvükre válogathatnak, hisz természetesen
sok vígjáték, tragédia, gyerekeknek szóló darabok, művészelőadások, monodrámák
megnézésére nyílik lehetősége a SzínházTV szolgáltatásait igénybevevőknek. Ezeken kívül
pedig már nem csak hetente egyszer-kétszer jelennek meg az előadások (mint a kezdetekkor),
hanem fokozatosan ráállnak arra, hogy több előadást lehessen megnézni, akár úgy is, hogy
nem élő közvetítés, hanem felvételről tekinthető meg.

„Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk”
Igaz, mint minden új kezdeményezésnél, itt is becsúszott 1-2 kisebb-nagyobb technikai
probléma, de ezeket nagyon hamar orvosolni lehetett, előadásról-előadásra jobbak a
technikai paraméterek is. A SzínházTV-n elérhető előadások két fő részre oszlanak: vannak
olyan darabok, amelyeket élő adásban közvetítenek a színházakból, és vannak olyan darabok
is, amelyek a már leadottak közül ismétlésként felvételről kerülnek az aktuálisan megnézhető
videók sorába, így aki nem tudott valamit megnézni, vagy annyira tetszett neki, hogy még
egyszer látni szeretné, a későbbiekben itt nyílik rá alkalma.
Ezen kívül kiemelendő az a lenyűgöző tény, hogy a stream szolgáltatás annyira
felkapott lett a SzínházTV kínálatában, hogy az első hónapban volt olyan előadásuk, amit
minden földrészről legalább egy gépen keresztül megnéztek a színházrajongók. Rengeteg néző
követi a színpadi műveket Londonból, Berlinből, Bécsből, Pozsonyból, Bukarestből, és még
sorolhatnám, hogy a világ nagyvárosaiban is hatalmas ennek a kezdeményezésnek és
szolgáltatásnak a népszerűsége. Ezért is szeretnék a járványhelyzet után is folytatni a
kezdeményezést, hogy a színházak minél több emberhez eljuthassanak.

„Nehezebb így játszani”
A színészeket a közönség szeretete és visszajelzései éltetik, így a karantén időszaka
egészségügyileg bármennyire fontos, a színházi munkában sokak számára megnehezíti a
feladatát. De nem csak, hogy megnehezedik, hanem meg is változnak, átformálódnak a
darabok. Legfőképpen a vígjátékokban van változás: megváltozik az előadások hossza, a
legtöbb komédia megrövidül. Ez a furcsa eset azért lehetséges, mert a nézői reakciók,
nevetések, nyíltszíni tapsok nélkül megrövidül minden vígjáték, minden bohózat.
De van még egy fontos változás, amit mi nézők nem érzékelünk, viszont a művészek
egytől-egyig: nehezebb ezeket játszani, azért is, mert a komédiák gördülékenységét az egyes
nézői reakciók biztosítják, a színészeknek már természetes egy-egy nevetés, taps helyének
megléte, és már-már hiányérzetet vált ki a darab szereplőiben.
Gulyás András 9./A
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Egy sportoló napja
avagy hogyan is osszuk be az időnket
Aki azon gondolkozik, milyen nehéz az élete, és nem tudja, hogyan ossza be az idejét,
az gondoljon bele, milyen egy sportolónak. Aki iskola után nem haza megy, hanem edzésre, és
majd csak este fél hét-hét körül ér haza, utána áll neki tanulni, majd miután tizenegykor
befejezte, az aznapi házi feladatokat, akkor megy el aludni. Van, aki nemcsak délután jár
edzésre, hanem még reggel is iskola előtt az egyesületi edzőhelyre megy, és onnan ül be az
iskolapadba.
De ha azt gondoljátok, hogy nektek nehéz, gondoljatok bele az ő helyzetükbe.
Keményen küzdenek céljaik eléréséért. Nemcsak a sportban próbálnak profik maradni, de még
a tanulásban is a legjobbat szeretnék nyújtani. Nehéz nekik, mert meg kell találniuk az
egyensúlyt az edzések és a tanulás között, ami nem is olyan egyszerű, mint azt hiszitek. Ha ez
elmozdul az egyik irányba, annak nincsen jó vége, mert felborul a rendszer, ami megnehezíti
az adott élethelyzetüket.
A versenyszerűen sportolóknak számít a tökéletes eredmény, még a tanulásban is a
maximumot szeretnék hozni. A versenyzőknek nagy kitartás kell a mindennapokhoz, mert
fárasztó ide-oda rohangálni és késő estig tanulni. Sokak még a hétvégén sem pihennek, már
reggel tíz órakor a pályán vannak és edzenek pihenés helyett, mert ilyen a versenyzők élete.
Ugyan a sok edzés meghozza az eredményét: akár EB-t is nyerhetnek vagy esetleg a VB-n
nagyon jó helyezést érhetnek el. De a tanulást sem hanyagolhatják el, mert az is fontos az
életben.
Egyszer nekik is ott kell hagyniuk azt az életet, amit sokáig csinálnak, mert eljön az idő,
amikor már kiöregednek, és nem tudják már folytatni a versenyt. Nekik ez a pillanat nem
könnyű, mert számukra ez a normális élet, mint például ahogyan a legtöbben teszik, hogy
hazamennek, és a tanulás után nem foglalkoznak mással, csak a játékkal és a bulizással. Ezek
fontos dolgok és szükségesek ahhoz, hogy az ember kipihenje magát és így az iskolában is
megfelelően, legjobb tudása szerint helyt állhasson.
A sportolók viszont előnyben vannak, hiszen sport közben jobban regenerálódik a
szervezet. Na, de hogyan is lesz rendszer a napjaiban, hogy mindenre legyen elég ideje? Csinál
egy táblázatot, ahol leírja, mettől
meddig van edzés, meddig van
iskolában, mikor ér haza, mennyi
ideje van tanulni. Minden napját
alapos tervezés után a lehető
legjobb módon szervezi meg.
Minden
idejét
felhasználja
valamihez, minden rubrikát kitölt
és a szabad idejét meg pihenéssel
és relaxációval tölti ki. A napok
megtervezése úgy zajlik, hogy
vasárnap este leül az asztalhoz,
elővesz egy lapot és nekilát leírni,
mikor kell reggel felkelnie, mikor
induljon az edzésre és mikorra
érjen be az iskolába. Fokozottan
figyel arra, hogy jusson elég idő a
sportra,
a
tanulásra,
a
szórakozásra, a megfelelő alvás
mennyiségre és pihenésre is. Ez a
tervezés minden embernek segíthet abban, hogy szellemi képességeit kihasználhassa mind a
tanulásban, mind a munkában és a magánéletben.
Készítette: Tóth Barbara 9. A
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A fellegek között
interjú Drentye László elsőtiszttel
Biztosan minden diáknak eszébe jutott már az,
hogy milyen lenne repülőgép pilótának lenni. A tavalyi
tanév során szerencsére lehetőségem volt Drentye
Lászlóval beszélni, aki egy ismert légitársaság sok-sok éve szolgálatban lévő elsőtisztjeként már
régóta a „fellegek között” jár szeretett munkája során.

1. Miért lettél pilóta? Nehéz volt az út, ami ide vezetett?
Egy véletlen folytán. Régen a 8 osztályos általános iskola utolsó évében kellett szakmát
választani, és én nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal. Az autók érdekeltek, kitaláltam,
hogy autószerelőt faragtatok magamból, elmentem jelentkezni egy iskolába. Ott
szembesültem azzal, hogy az iskolában van repülőszerelő képzés is, megpróbáltam, sikerült,
felvettek. Majd az iskolakezdés után a második héten bejöttek az osztályba végzős diákok,
hogy sportpilótákat toborozzanak az iskolával kapcsolatban lévő MHSZ repülőklubba. A többi
már jött magától.
Nekem nagyon nehéz volt eljutni az utasszállító gépekig. Amikor én kezdtem, még nem
volt ennyire könnyen elérhető a légiközlekedés, nem volt szükség ennyi pilótára. Nagyon
sokba került a képzés, mindent magunknak kellett finanszírozni, sokat kellett nélkülözni és sok
mindent kellett feláldozni a cél érdekében. Éveket kellett várni a legkisebb lépésekre is, sorba
álltunk egy pár perces repülés lehetőségére várva. Összességében megérte.

2. Mit jelent számodra a repülés?
A repülés nekem álom, hobby, sport, hivatás, és megélhetés. Szeretem a légisportokat,
mindenféle légijárművet, a modellezést, makettépítést, a repüléssel kapcsolatos könyveket,
filmeket, történeteket, dokumentumokat. Az újkori háborúk történetét is a repülés alakította,
a repüléstechnika fejlődését pedig a háborúk gerjesztették. Ez is egy fontos része az
érdeklődésemnek.

3. Mennyire merít ki egy-egy munkahét?
Nemrég javítottak a munkakörülményeinken, az eddigi rendszer nélküli munkanapszabadnap, hajnal-délután-éjjel összevisszaság után bevezették a rögzített 5 munka 4
szabadnap rendszert. Így elég időnk van regenerálódni, pihenni, sportolni, szórakozni, utazni.
Persze az ötödik nap hajnalán ébredni 3 óra 20 perckor és repülni egy négy szektoros napot
(például Budapest-Frankfurt-Budapest-Malmö-Budapest) bonyolult időjárásban (télen köd,
hó, jegesedés, latyak - nyáron zivatar, jégeső, villámlás, viharok) eléggé kimerítő.

4. Milyen gyakran repülsz?
Amint fent írtam 5 munka 4 szabad követi egymást. Természetesen vannak
csúcsidőszakok, a karácsonyi ünnepi és a nyári vakációs időszakban többet, a holtszezonban
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(január, február, november) kevesebbet repülünk, nem egyenlő az eloszlás. Maximum 900
órát repülhetünk a jogszabályok szerint egy naptári évben, ezt a légitársaságok általában ki is
használják. A holtszezonban vannak a kötelező elméleti tanfolyamok és vizsgák, ilyenkor
többet vagyunk készenlétben is. Nyáron és karácsonykor általában mind az öt napot
végigrepüljük. Ebből következik, hogy nincs számunkra hétvége, karácsony, szilveszter, stb.
Ez persze csak a munkarepülésekre vonatkozik, nagyon sokan közülünk repül sport
célból vitorlázó és motoros gépeken, teljesítmény és műrepülő versenyeken, vagy csak
szabadidős, hobby célokból. Ezt szabadnapokon megtehetjük.

5.
Mennyi időbe telt, hogy eljuss az elsőtiszti
beosztásig?
Én nem vagyok jó példa a pilóta életút modellezéséhez,
nekem nagyon nehezen sikerült, sok kitérő után. Már többször
feladtam, aztán újrakezdtem. Manapság ezt a mai fiatalok már 1822 éves korukban elérik, ami nekem 43 évesen sikerült.

6.
Ez a munka mennyi szabadidőt hagy a
művelőinek?
Erre is utaltam korábban. Nem túl családbarát hivatás, a
pilóta keveset veszi ki a részét a hagyományos családapa szerepből. (Ez igaz persze a légiutaskísérőkre is természetesen, de egy Anyának még nehezebb). Akkor indulunk dolgozni, amikor
még mindenki alszik, vagy akkor érkezünk haza, amikor már régen mindenki horkol. Mi akkor
dolgozunk a legtöbbet, amikor mások nyaralnak, pihennek, ünnepelnek. De a négy szabadnap
jó alkalom a pihenésre, utazásra, amint arra korábban is utaltam. Nagyon sok kollégámnak,
így nekem is vannak hobbijaim. Repülés, búvárkodás, síelés, horgászat, vadászat, motorozás,
a legkülönfélébb vízi, légi, labda, küzdő és technikai sportok, mindenki csinál valamit, vagy akár
mindegyiket.

7. Eddig körül-belül hány km-t tettél meg összesen repülőn?
Ezt nagyon nehéz megítélni, mert ugye a repülőgépeken nincs kilométer számláló, a
föld feletti sebességünk nagyon sok tényezőtől függ, repülőgép-típus és variáns, üzemanyagfogyasztás, időjárás, magasság, korlátozás, súly, stb. Nincs két egyforma hosszú út, az időjárás,
légiforgalmi korlátozások, stb. miatt.
De csináljunk egy nagyon hozzávetőleges számítást. Azt tudom, hogy a mai napig 7267
órát repültem motorral hajtott légijárműveken. A vitorlázó gépeket most figyelmen kívül
hagyom, nem befolyásolja jelentősen a számítást. Kis motoros gépeken van 983 órám, nagyon
durván egy ilyen gépnek a föld fölötti sebessége kb. 110 csomó, vagyis 204 km/óra. Ez 200
ezer km. Turbólégcsavaros gépen repültem 1774 órát, a sebessége kb. 480 km/óra, ez 851
ezer km. Sugárhajtású repülőn van 4510, sebesség 840 km/ó, ez 3 millió 884 ezer km. Vagyis
összesen 4 millió és 935 ezer kilométer, kerekítve 5 millió. Ha jól számolom 125 x kerültem
meg a földet az egyenlítő mentén.
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8. Milyen repülőket vezettél már?
Vitorlázó gépeken kezdtem, az első az idősebb Rubik
Ernő által tervezett R26 Góbé volt, ezen tanultam meg
repülni, az első egyedül repülésem neki köszönhetem. Majd
több két és együléses típus következett, a teljesség igénye
nélkül IS28b2, SZD30 Pirat, SZD32 Foka, csak hogy a
fontosabbakat említsem.
Utána a motoros gépek következtek, az amerikai Cessna 150-es típus volt az első, majd
szinte az összes egy motoros Cessna típus, C152, C172, C182, C206, C210, stb. Piper PA-28
Cherokee, PA-32 Cherokee Six. Diamond DA50. A keleti, volt szocialista országok gépei a
kedvenceim, ZLIN 226, ZLIN 526, ZLIN 142, stb. Az AN2 ’Ancsa’ is a szívem csücske.
Meghatározó élményem fűződik egy ultra könnyű repülőgéphez, a magyar gyártmányú Apollo
Fox-hoz, közöttük is a HA-YNAU ’Lucia” repülőgéphez, amivel kedves barátom megtette a
Keszthely-Sydney útvonalat. Ezzel a repülőgéppel én is repültem Ausztráliában, majd később
Magyarországon cipeltem a repülésre vágyókat a Balaton körül. Többmotoros kisgépek közül
repültem a Diamond DA52 és az L-200D Morava gépeket, ezeken végeztem a többmotoros
képzésem, valamint Piper PA-23 Aztec, Piper PA-34 Seneca, Cessna 404 Titan, Cessna 402,
Cessna 421.
Turbólégcsavaros hajtóművel működő típusom - ez volt
az első igazi pilótamunkám - a Beechcraft B1900 C és D verzió
volt. Sugárhajtású utasszállító típusom és jelenlegi munkám az
Airbus A320 és A321 CEO és NEO repülőgépek.
Nagyon sok más típust is vezettem ezeken kívül, amikkel,
le és felszálltam, műrepültem vagy utaztam, de csak a kipróbálás
erejéig. Szívesen említem itt Besenyi Peti Extra 330 repülőgépét, vagy számos helikopter és
üzleti jet típust.

9. Jelenlegi munkád előtt melyik társaságnál teljesítettél szolgálatot?
Korábban az azóta megszűnt Farnair Hungary Kft légitársaság volt, valamint a csődbe
ment dubai bázisú Falcon Express Cargo Airline, Európa és Közel-Kelet országaiban, de ritkán
voltak járataink az Egyesült Államokba, vagy Afrika országaiba is. Ez áruszállítás volt,
jellemzően az ismert nagy gyorsposta cégek (DHL, UPS, TNT, FEDEX, stb.) éjszakai gyorsposta
járatai.

10.Van lehetőséged megnézni azokat a városokat két út között, ahova
éppen repültél?
Annyit látok a városokból és országokból, amennyit az ablakon kinézve látok le és
felszállás közben, ez néha tud csodálatos lenni, de sosem elég. A földön 30-35 percet töltünk,
ez az idő folyamatos munkával telik.
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11.Ha valaki pilóta szeretne lenni, mit javasolsz a
számára? Hol és mit tanuljon? Mik a
követelmények?
Manapság sokkal egyszerűbb légitársasági pilótává válni, a
dinamikus fejlődés miatt folyamatos a pilótahiány. Ezért a
légitársaságok szerződést kötnek fiatalokkal, akiknek banki és/vagy diákhitelt biztosítanak,
majd természetesen munkát is adnak, amiből nagy nehézségek nélkül vissza lehet fizetni a
tartozást.
Természetesen a matematika-fizika elengedhetetlen, de nem kell nagy dolgokra
gondolni, egy középiskolai jó eredmény és egy kis szorgalom elegendő a felvételihez. A
tanfolyamon majd megtanítják a többi szakmai tárgyat, mint aerodinamika, szerkezettan,
hajtómű-sárkány, rendszerek, navigáció, műszertan, légijog, meteorológia, stb.
Az angol nyelv alapvető feltétel, minden oktatás angolul folyik, és több nemzet tagjai
is együtt készülnek. Ezért az angol írás, olvasás és a mindennapi beszéd nagyon fontos, egy
gyengébb tudás nagyon megnehezítheti a dolgunkat.
A repülőorvosi minősítés megszerzése régebben nagyok nehéz volt, csak a
legegészségesebbek kezdhettek repülni, hiszen kevés pilótára volt szükség, és az állam csak
azokat támogatta, akik szükség esetén akár katonai helikopter, szállító vagy vadászgép
pilótáknak is alkalmasak lehettek.
Manapság az autóvezető jogosítványhoz szükséges feltételek szintjén mozog a
repülőorvosi, pár órás vizsgálat alapján eldöntik, hogy ki alkalmas hivatásos pilótának. A
szemüveg nem akadály, nem kell szuperhősnek lenni ahhoz, hogy valaki pilótaként dolgozzon,
hiszen a modern utasszállító repülőgépeken nincsenek olyan erőhatások, amik különösebben
megviselnék az emberi szervezetet.
Magyar fiataloknak a Wizz Air pilóta akadémiát ajánlom, személyesen is ismerem a
képzésben résztvevő szervezeteket és oktatókat, és tudom, hogy az európai légiközlekedés
meghatározó szereplője megbízható életpályát ajánl az érdeklődőknek.

Budapest éjszakai látképe madártávlatból
A kérdéseket összeállította: Gulyás András 9. A
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Nehéz idők…
Emlékszem arra, amikor először láttam a Sakk musicalt, amiben van egy szám, Nehéz
idők címmel. Maga a dal igazából a Szovjetunió és az USA párharcát mutatja be a hidegháború
éveiben. "Tudjuk, ezek borzalmasan nehéz idők..." Még most is itt cseng a fülemben. Na, így
érzem magamat most is.
Ezekben a "nehéz időkben" sajnos, nem tudhatjuk, hogy „melyik kezünkbe harapjunk”.
Vagy újra kinyitjuk a sulit, de szembe nézünk a járványveszéllyel, vagy nem nyitunk, viszont így
a tanulás nem lesz annyira hatékony, és az iskolatársainkkal, tanárainkkal, barátainkkal sem
találkozhatunk. Ezek nehéz kérdések, és a legnagyobb baj az, hogy nincsen jó megoldás,
minden oldal tele van pro- és kontrával bőségesen.
Egyelőre marad továbbra is az online oktatás, viszont ne búsuljon senki sem: ennek is
megvannak a jó oldalai, amit érdemes kihasználni.
Ennek a helyzetnek "segítsége" az időbeosztás, vagyis a sok felszabaduló percünk
célszerű kihasználása. Mivel nem kell utaznunk, egyik teremből a másikba átcaplatnunk
minden egyes szünetben, így rengeteg plusz dolgot tehetünk ezek helyett. Például
olvashatunk. Tudom, tudom, ez sokak számára ijesztően hangozhat, pedig nem egy veszélyes
mutatvány. Egyszerűen élvezni kell. Minden egyes olvasással eltöltött perc bővíti a szókincset,
tanít, sőt szórakoztat is. Bármit lapozgathatunk ilyenkor, legyen az egy regény, egy lexikon,
vagy akár egy szimpla magazin. De az online platformok is szolgálhatnak ilyen célt.
Ezeken kívül segítség az is, hogy az utazással töltött idő helyett átnézhetem a dolgozat
előtt még egyszer a leckét, vagy akár előre is haladhatok egy kicsit, hogy a következő óra
könnyebben menjen, hogy jó jegyet adhasson a tanár.
Az online oktatás bizonyos szempontokból sokkal nehezebb, viszont az, hogy ezekben
a nehéz időkben mit hozunk ki magunkból, az már csak rajtunk múlik.
Ehhez kívánok sok sikert mindenkinek!
Gulyás András 9./A

(Ezt a cikket még az online oktatás idején készítettem. Azóta sok minden
rendeződött, viszont véleményem szerint a benne elmondottakat a későbbiekben
is tudjuk hasznosítani.)
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A digitális oktatás megítélése
A digitális oktatással kapcsolatban a vélemények nagyon megoszlanak. Szülőkkel,
tanulókkal és tanárokkal egyaránt sokat beszélgettem a témáról az elmúlt hónapokban.
Cikkeket és hozzászólásokat olvastam a különböző weboldalakon, hírportálokon és közösségi
oldalakon.
Maga a fogalom nem újkeletű, léteznek hazánkban is olyan oktatási intézmények,
melyek évek óta részben- vagy teljesen ebben a formában képzik a tanulókat, hallgatókat.
Tapasztalataim alapján a digitális oktatásról semleges a véleményem. A tanulók egy
része még nincs felkészülve erre az oktatási módszerre, nem tudnak önállóan tanulni, nincs
meg az iskolai közeg, mely motiválná őket (meglepő, de akadtak olyanok, akik hiányolták az
iskolát, a társaikat, a tanáraikat és a tanóra hangulatát).
Olyan tanulókkal is találkoztam, akik rendkívüli módon élvezték (és élvezik) ezt a
tanulási módszert, mert önálló tempóban és időbeosztással tudnak készülni egy-egy
számonkérésre vagy tanórára. Nem kell korán kelni, az iskolába jövet-menet eltöltött utazási
időt pihenésre vagy egyéb hasznos tevékenységre lehet fordítani.
Tanári szemszögből nézve számomra sokkal több feladatot jelentett a digitális oktatás
(ezzel kapcsolatban valószínűleg több kollégám is hasonló véleményen van). Gondolok itt az
órákra való felkészülésre, a tanulók motiválására és a távoli segítségnyújtásra. Figyelni kell,
hogy mindenki jelen van-e a tanórán, aktivitást mutat-e, érti-e az elhangzottakat (látja- és
hallja-e a közölni kívánt információkat). A határidős feladatok és számonkérések beadásának
kontrolljáról már nem is beszélve.
Összességében elmondhatom, hogy az elmúlt hónapok mindenki számára komoly
kihívásokat jelentettek (legyen az tanuló, szülő vagy tanár). Szinte egyik napról a másikra egy
olyan rendszerrel találtuk magunkat szembe, mely addig sokak számára ismeretlen volt. Új
kihívásokkal kellett szembe néznünk, szemléletmódot kellett változtatni, képezni kellett
magunkat (ez utóbbinak köszönhetően olyan technikai újdonságokkal is találkoztunk,
melyekről addig talán még nem is hallottunk).
Kovács Gábor tanár úr
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Gábor Balázs, a Herrmann Emil Érem díjazottja
Ahogy az iskolánk honlapján és Facebook oldalán is láthattátok, nagy büszkeség érte a
Bethlent. A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum egyik idén alapított díját, a Herrmann Emil Érmet
többet között iskolánk diákja, Gábor Balázs kapta.

Balázs idén tizenegyedikes, és immáron második éve diákönkormányzatunk elnöke.
Munkáját csakis a maximumot nyújtva végzi. Bármilyen ötlet, vagy segítségkérés merül fel,
elsők között indul megtalálni a megoldásokat, az egyik legaktívabb diákja az iskolánknak.
Nagy örömömre szolgál, hogy személyesen is ismerhetem, sőt több közös projektben
is dolgoztunk. Bizton állíthatom a teljes Bethlenes diákság nevében, hogy ő az a fix pont az
intézményünkben, akire bármikor számíthatunk, ha egy kis segítség, támogatás, tanács, vagy
akár két jó szó kell. Ezeken túl az is kiemelendő, hogy a sok feladata mellett a tanulmányaira
is jut elég ideje, az osztálya egyik legjobb tanulója.
Ezúton is gratulálok neki a díjhoz, és nagyon szépen köszönöm a Bethlen nevében az
eddigi munkáját! Biztos vagyok benne, hogy ez a rangos centrumos kitüntetés méltó gazdára
talált a személyében.

Gulyás András 9./A

A Bethlenben hallottam…
Aranyköpések az iskolánkból
„Még nem írtál belőle egyest. Majd fogsz írni, de még nem…”

„Otthon figyeld ezt a krimi izgalmasságú lóról, lófiáról és ménesről szóló történetet!”

„A többieknek ott a dobozban van kérdése?”

„A mítoszok a szórakozást is szolgálták, mert akkor, az ókorban még sokszor akadozott az
internet.”
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