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BEKÖSZÖNŐ
Kedves Olvasó!
Jelenleg a Pesterzsébeti Technikum havi rendszerességgel megjelenő magazinját fogod a
kezedben. Már találkozhattál a munkánkkal a karácsonyi első lapszám alkalmával. A
2021/2022-es tanévben úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy iskoláról, diákokról és
diákoknak szóló médiumot, melyben különböző témákról, különböző műfajokkal, színesen
közvetíti az iskolai életet. Reméljük, hogy rendszeres olvasónkká válsz, és mindig kitöltöd a
keresztrejtvényt! Amennyiben szívesen csatlakoznál csapatunkhoz, nem kell mást tenned,
csak írj egy levelet a szerkesztoseg@pekszi.hu címre. De bármilyen építő észrevételed, vagy
jó témád akad, akkor azt nyugodtan megoszthatod velünk.
Üdvözlettel: A szerkesztőség
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OPERAÉNEKESBŐL NÉMETTANÁR?
Lehetőségünk adódott egy igazán különleges interjú elkészítésére Moór Gabriellával. Több
témakört is érintettünk beszélgetésünk során, de első lépésként a tanári szakmáról
váltottunk egy-két szót. A Tanárnőt megkérdeztük arról, hogy miként lett pedagógus,
illetve miért. Nagy meglepetésünkre gimnazista korában egy tanára ajánlotta ezt a
szakterületet neki, és be is vált a tanácsa, hiszen tényleg nagyon jól teljesít, és rengeteg diák
mosolyogva várja óráit. Intézményünk tanári karának 1 éve szeretett tagja, de megosztotta
velünk, hogy közel 30 évig nem oktatott iskolában, ez idő alatt magántanárként
tevékenykedett, így fogalmazott: „nekem ez egy visszatérés ide, a PEKSZI-be”
- Hogyan ismerkedett meg iskolánkkal?
- Hát ez egy igazán vicces történet, egy idegen
vezetői csoportban írták ki, hogy itt, a PEKSZI-ben
némettanárt keresnek, és én pedig éltem a
lehetőséggel.
- Mindig is németet tanított, vagy esetleg más
tantárgyakban is kipróbálta már magát?
- Nem, mindig is németet tanítottam.- Moór
Gabriella Tanárnő mosolyogva adta tudtunkra
válaszait.

Sok embert meglepésként érheti, bár ha
belegondolunk igen logikus, hogy Gabriella
Tanárnőnek idegen vezető végzettsége van,
ami többek között egyik gyermekkori álom
szakmája, de nem az egyetlen. Megosztotta
velünk ugyanis, hogy operaénekes szerettet
volna lenni, így máris magától értetődő
tűnik a zene világához való kötődés. De
hogy hogyan is indult el a zenei vonalon?
Egész kiskorától kezdve vonzotta az
éneklés, és az általános iskolás éveit énekzene tagozaton töltötte. Illetve azt is
megtudtuk, hogy több mint 20 éve énekel
rendszeresen kórusban, és immáron 5 éve
énekel a CSIIIKSZERDA nevet viselő
énekkarban.

- És énektanárként sem próbált meg
elhelyezkedni?
- Nem, sosem szerettem volna zenét
tanítani,
akármennyire
is
közeli
kapcsolatom van a zenével.
Igaz Moór Gabriella Tanárnő mindig német
nyelvet tanított, mégis szeretné ebbe
belevonni a zenét, énekléssel oldani a
németet tanuló diákok ellenszenvét a
tantárggyal szemben. Ezzel sok gyereknek
az érdeklődését felkelthetné és mókásabbá
tehetné a tanítási órákat. Fontosnak tartja a
zenét a mindennapok jól működéséhez.
Nagyon
köszönjük
munkásságát,
és
mindennapi pozitív hozzáállását, ami
minket is vidámabbá tesz. Örülünk, hogy
ilyen szimpatikus tanárok teszik könnyebbé
a tanulást, mint Moór Gabriella.
Sárkány Csenge
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A KÍNAI ÚJÉV
春节

A kínai újév vagy holdújév (
,) világ népességének negyede számára az év legnagyobb
ünnepe, és nem csak Kínában, de Kelet-Ázsia más országaiban is ünneplik.
Két célt szolgál:
- családok összegyűlnek és megajándékozzák egymást
- Óév búcsúztatása, és biztosítják a szerencsét az új évre.
Jellemzői:
-Időpontja évről évre változik.
-Mindig január 21. és február 21. közé esik.
- tavasz s egyben az új év kezdete
Szokások:
Az ünnepre való készülődés már hetekkel az esemény előtt elkezdődik. Ilyenkor nem csak az
ajándék beszerzésére és a sütés-főzésre figyelnek, hanem van pár hagyomány, amit
ilyenkor követnek.
A házat kisöprik, s ha van rá mód, kimeszelik, az ajtókat-ablakokat újramázolják (ez segít
abban, hogy megtisztítsák a házat az elmúlt év ártalmas hatásaitól)
- A szemetet mindig befelé, a szoba közepére kell söpörni, s onnan óvatosan kivinni,
lehetőleg a hátsó ajtón, hogy a szerencsét ne söpörjék ki vele.
- Újév napján már nem szabad takarítani.
- Mindenki igyekszik új ruhát viselni, s megszabadulni a régiektől
- És még a betegek is kikelnek ágyukból, nehogy egész évben betegek maradjanak.
Az újév első napján is vannak olyan dolgok amiket nem szabad csinálni mert balszerencsét
okoz.
-Nem szabad negatív jelentésű szavakat kiejteni
-Az elmúlt évet sem ajánlatos emlegetni, hiszen a nap célja az, hogy bőséget hozzon az új
évben.
- Sírás sem megengedett mivel a hiedelem úgy tartja, hogy aki újév első napján sír az egész
évben fog.

Az emberek ilyenkor a gyerekeknek vagy a nőtlen fiatal férfiaknak egy piros borítékot adnak,
amibe pénz van (a piros a bőség, a szerencse, a gazdagság színe, ezért is piros az alapszíne
minden újévi dekorációk).
A kínai asztrológia szerint az idei évben a tigris jegyében lesz a kínai újév tartva.
Szkala Zsófia
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FRANZ KAFKA: ÁTVÁLTOZÁS - KRITIKA
A legtöbb könyvre mondhatjuk azt, hogy mindenki úgy
értelmezi, amilyen kedve van. Kafka könyvei megtestesítik ezt
a jelenséget. Az 1912-ben íródott Átváltozás egy olyan görbe
tükröt mutat az embereknek, emberekről, ami mellett nehéz
lenne elmenni. Mégis, ha megkérnénk valakit, hogy soroljon fel
három kötelező olvasmányt, ez egyik válaszban sem
szerepelne, pedig egy olyan történet, ami a klasszikus
irodalomban nem sokszor fellelhető, az üzenete miatt.
A történet nem átlagos, rögtön egy fordulattal indít, amikor
főszereplőnk, George, féreggé változik egy reggel során.
Főhősünk ahelyett, hogy kinézete miatt esne kétségbe, azon
akad fenn, hogy nem tud dolgozni menni. Környezetében
élőket szintén az utóbbi háborítja fel. Bármennyire is egy rövid
novella az Átváltozás, olyan egyszerűséggel tudja az olvasót
belehúzni
a
kissé
groteszk,
de
elgondolkodtató
eseménysorozatokba.
„Nem furcsa egyébként, hogy az ember élete utolsó pillanatáig
kívánságokat és kérdéseket forgat a fejében?”
(Kafka- Átváltozás)
Biró Benita

NINCSENEK AKADÁLYOK
Hogyan közlekednek a mozgássérültek az iskolánkban?
Már szinte minden épületben és tömegközlekedési eszközön könnyítik meg a
mozgássérültek életét és közlekedését. Azonban a mi iskolánkban nincsen felvonó és nem is
lehetne építeni, a helyhiány miatt. Okból kifolyólag nem tud az igazgató felvenni
mozgássérült tanulókat. Az iskolának öt szintje van, melyeket szűk folyosók és hosszú
lépcsősorok kötnek össze. Az ezeken való közlekedés nemcsak mozgáskorlátozott
személyeknek, hanem a többi diáknak is megterhelő. Megkérdeztük az iskolavezetőt, hogy a
fent említett kérdésre meg tudjuk a választ. Az intézményünkben kérhetünk webkamerákat,
amiket az órán felállítunk, majd otthonról hallgatva jegyzetelünk a tanítási órán. Ha a diák
nagyon ragaszkodik ehhez az iskolához, magántanuló lesz és a vizsgákat is egy olyan helyen
írja, ahol gond nélkül tud közlekedni. A másik kérdés, ami felmerült bennünk, hogy mi lesz
azzal a tanulóval, aki ide jár, de baleset éri? Ez a felépülési időtől függ. Ha egy hónapig nem
tud bejárni az órákra, digitális oktatásban vesz részt, és ha tovább tart, mint egy félév,
szintén magántanulónak minősül. A sérült tanulóknak természetesen diáktársaik is azonnal
segítségükre sietnek, ugyanis a PEKSZI-ben rendkívül összetartó közösséggel
találkozhatunk.
Mousselli Mirjana
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PEKSZIS FOGADALMAK
Az iskolánkban lévő diákok sok fajta gondolkodás móddal rendelkeznek és teljesen más
elképzelésük van 2022-vel kapcsolatban. Megkérdeztünk pár embert, hogy nekik mi az ez
évi fogadalmuk és ők nagy részben lelkesen válaszoltak kérdésünkre.
"Fő célomnak biztos a fogyást mondanám, már évek óta próbálkozom vele de most ténylegesen
neki vetem magam."- több diáktól is ez a válasz hangzott el, de ne felejtsük el, hogy mozogni
akkor is érdemes, ha nem csak fogyni szeretnénk vele.
"Rosszul bántam néhány barátommal amit vissza gondolva nagyon bánok, ezért arra fogok
törekedni, hogy ebben az évben jobb legyek hozzájuk."
"Már kétszer elbuktam a KRESZ vizsgán, drukkoljatok nekem harmadjára csak át megyek, hisz
három a magyar igazság (és egy a ráadás)." - sok szerencsét kívánunk, soha nem szabad
feladni.
"Ebben a félévben nem teljesítettem jól, tanulmányi szempontból, így év végére szeretném
feltornázni az átlagom."
"Szüleim nekem a legfontosabbak így szeretnék nekik minél jobban megfelelni, ebben az évben
megfogadom, hogy többet foglalkozok azzal, hogy én mit szeretnék és nem azzal amit ők
akarnak."
"Még előző év nyarán megismertem egy lányt, aki külföldön él a családjával, beleszerettem így a
fogadalmam az volt, hogy amint tudom meglátogatom őt. Erre rakom félre az ösztöndíjamat."
"Mindig is szerettem táncolni. Eddig nem mertem csatlakozni semmilyen tánc csapathoz, de nem
akarok tovább várni."
Innen is sok sikert kívánunk az összes Pekszklúziv olvasónak, a sikerekben gazdag új évhez.

Horváth Réka
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INTERVIEW WITH ZSUZSANNA PACHMANN
In this interview I'm going to ask 6 questions from Zsuzsanna Pachmann who has been
teaching in PEKSZI for more than 1 year now.
“- Why did you choose this school?”
She said “Once in a lifetime you have to change to try yourself”.
“- When did you start teaching?
- I have been teaching for 25 years, I started at the age of 22.”
When she was our English teacher she always wanted to make us feel better and believe in
ourselves, so I asked: “ If you weren't a teacher what would you be?”
At first she couldn't really imagine herself in another job but her final response was that she
would 100% help, deal with, and motivate other people. We talked about the subjects she
teaches. She's an English and Hungarian teacher, and she loves finding happiness and
showing her deep half in teaching literature.

“ - What would you change if you were the
principal?
-Definitely bigger halls and bigger classrooms
would be better” I nodded because that was in my
mind too.
The last question was “Would you teach abroad?”
With a definite face she immediately said no, since
she is satisfied with this school and her home. This
would have been the interview. Msr. Pachmann was
really excited but she did a great job as always. Now
we know her a little bit better, don't we?

Did you know?
Zsuzsanna Pachmann can’t swim, although she really likes the sea and Balaton too. So many
swimming coaches have given up on her.
She also really likes to read. As she said she’s a “devoted reader” and reading books make
her happy and satisfied at the same time.
Reading isn’t just about classical literature- it can be a good experience, this is why we
recommend books to you all in our newspaper. Keep following them, you might find one
that you’ll eventually like. And who knows? Maybe you’ll turn into a bookworm after all.

Mousselli Mirjana
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NEW YEAR, THE SAME OLD ME
"New year, new self, new opportunities" or somehow the saying goes. A lot of people
associate the possibility of change with the New Year and express their intention to change
they make a New Year's Resolution, which they give up after two weeks or do not even start
it. The resolution itself is a fairly common thing. In the U.S., 74.24% of women and 73.76%
of men have resolved to have a change in their lives.

But why don’t we keep New Year’s resolutions?
1. You don't really want to
Many people resolve something that they don’t really want. They don’t want that thing from
their heart, but because of some outside influence. For example, your friends resolve to start
doing sports and you don’t want to miss out on it either. But such a resolution is never kept
because there is no serious emotional connection to it.You are not attached to this kind of
resolutions.
2. You are not specific enough
People often make a resolution that is too broad. It’s simply elusive, hard to keep track of,
and you can’t really fit it into your everyday life. For example, "I'll spend more time with my
family". That's a good thing, but it's not specific. Instead of "i will train more" let’s say "I
will go training twice a week". Let’s figure out what we want and resolve that. Be able to
specify.
3. You want too much
In the intoxication of New Year's Eve, people are able to resolve really bold and wild things.
However, when the reality of the new year arrives and their lives settles, they realize that
they can’t go out to train every day of the week, there is no time for the all free food and that
that damn cigarette is still feels good. They can’t incorporate it into their lives so they give
up. Let’s take smaller things instead, set achievable goals and so maybe that muchmentioned resolution can finally be kept this year.
Botos Máté
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NEW YEAR'S RESOLUTION
WHERE DOES IT ORIGINATE FROM?

The ancient Babylonians are said to have
been the first people to make New Year's
resolutions, some 4,000 years ago. They
were also the first to hold recorded
celebrations in honour of the new year—
though for them the year began not in
January but in mid-March, when the crops
were planted.
They celebrated it with a 12-day festival,
called Akitu. This was the start of the
farming season to plant crops, crown their
king, and make promises to pay their debts.
One common resolution was the returning
of borrowed farm equipment (which makes
sense for a society based on agriculture).
The Babylonian New Year then was adopted
by the ancient Romans, as the tradition of
resolutions.
The
timing,
however,
eventually shifted with the Julian calendar
in 46 B.C., which declared January 1st as the
start of the new year.

Most common resolutions and why we never
keep them?
Every person is different and has different
promises to themselves, but the most
popular resolutions include putting down
cigarettes or alcohol , losing weight, getting
organized, studying and working harder,
spending more time with friends and
family, getting new hobbies and saving
money. - But of course, these promises
most of the time are hardly ever kept.
The reason being lack of motivation,
interest or in case, people simply forget
about them.

Óvári Tímea

HAVI PEKSZKLÚZIV

2.SZÁM

HAVI PEKSZKLÚZIV

2.SZÁM

TÉLI MEGJELENÉSEK, AMIKET KÁR LENNE
KIHAGYNOD
FILMEK/SOROZATOK:

- Hotel Transylvania- Transzformánia (január 14.): A híres animációs mese negyedik és egyben
utolsó része kerül idén télen vászonra, amit már sokan vártak, hiszen Dracula humorát és Dennis
tüneményét nem lehet nem szeretni.
- Belle: A sárkány és a szeplős hercegnő (február 17.): Idén februárban jelenik meg
Magyarországon az 1756-os Szépség és a szörnyeteg meséje alapján készült japán animációs
tudományos fantasy film, amit az anime rajongók bizonyára már nagyon vártak.
- Az ablakomon át (február 4.): A Netflix újabb sorozattal készül a romantikus történetek
rajongóinak, hiszen február elején érkezik a Through My Window- Az ablakomon át, ami egy
következő Wattpad adoptáció, hasonló tematikával, mint Anna Todd- Miután-ja.

KÖNYVEK:

- Park Minjoon: A Squid Game belülről (január 31.): Nem tévedek nagyot, ha azt mondom,
hogy a dél-koreai televíziós sorozat rengeteg embernek elnyerte a tetszését. Aki viszont
szeretne még többet megtudni a sorozatról és szívesen olvasna róla, annak ajánlom a
január végén megjelenő könyvet is.
- Emily Brontë: Üvöltő szelek- Örök Kedvencek díszborítós változat (január 31.): Az angol
klasszikus idén új külsővel tér vissza az Örök Kedvencek válogatása új tagjaként. A
könyvcsoportnak tagja még Jane Austen két regénye és az újra árusítható Veszedelmes
viszonyok is.
- Cassandra Clare: Aranylánc (február 18.): Ha fantasy, akkor az árnyvadászok
mindenképpen. Cassandra Clare újabb sorozata tél végén jelenik meg országosan és minden
Árnyvilág rajongó nevében mondhatom, hogy a kíváncsiság kínzó. A könyv a
Könyvmolyképző oldalán Elite tagoknak már megrendelhető.
Kovács Cintia
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ÚJÉVI KERESZTREJTVÉNY
A helyes megoldásokat küldjék el a szerekesztoseg@pekszi.hu -ra, névvel és osztállyal,mert a
helyesen beküldők között kisorsolunk valami meglepit.

1.
2.
3.
4.

Mit nem használhatsz a babona szerint január elsején?
Az újév tájnyelvi szinonimája
Ígéret más néven.
A fokhagyma besózása a babona szerint lehetővé tette az
………….-t.
5. Ünnep más néven.
6. Ezt hozza a lencse, ha megesszük elsején.
7. Szilveszteri édesség.
8. Ahol az újév dátuma minden évben változik.
9. IV. századi pápa neve.
10. Szerencsehozó tárgy.
11. A …….. határozták meg január elsejét az újév kezdetének.

2.
7.
10.
6.
9.
1.
8.
4.
5.
3.
11.

Megfejtés:
Kovács Cintia
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JANUÁRI HOROSZKÓP
BAK XII. 22- I. 19.

Először is boldog születésnapot, biztos hogy jól indult az új éved mivel az újhold a jeledben
járt. Ez az időszak arra volt megfelelő, hogy új célokat tűzz ki, hogy közelebb kerülj
vágyaidhoz. Megállíthatatlan vagy, mivel a Mars bolygó január 24-én lép a jeledbe, innentől
kezdve elszántsággal, kitartással, tudatossággal végzed a feladatokat. De nem kell
rohanni/elkapkodni a dolgokat megfontoltan kell döntened egyes helyzetekben.
A szerelmi életedben a Rák telihold a hónap közepén a párkapcsolati kérdések rendezését
sürgeti. De vigyázz, ne rohanj, nehogy valami olyan döntést hozz, ami negatív hatással lehet
a jövődre. Fontos hogy a közeljövőben ne szálljon el a lelkesedésed és a kitartásod, mert nagy
szükség lesz rá. Az anyagi helyzetedet nézve kicsit jobban ki kell merítened a "spórolás"
fogalmát. További sok sikert kívánok neked az életben csak így tovább!
Híres színészek akik a bak jegyben születtek:
Julia Ormond: Angol színésznő
Elvis Presley: A rock & roll királya
Rowan Atkinson: Mr. Bean felejthetetlen megformálója

VERSENYEREDMÉNYEK
Az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 2. fordulóján Szóráth Nikolett Modeszta,
12. c osztályos tanuló képviselte iskolánkat. A 2022.01.17-én megjelent eredmények alapján a
17 budapesti technikum versenyzői közül 6. helyezést ért el iskolánk diákja, ami nagyon szép
eredménynek számít. Ugyan nem jutott tovább a döntőbe, de így is gratulálunk neki a remek
teljesítményéért.
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