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Októberben történt 

 

Színházban voltunk… 

Scherer Péter rendezésében megnéztük A gyáva című 

középiskolás korosztálynak szóló darabot. A kétszereplős 

előadáson egy fiatal fiú – Kovács Krisztián személyesíti meg 

- mesél a gondolatairól, érzéseiről, családtagjaival való 

kapcsolatáról, a drogozásról, és arról, hogyan sikerült 

leszoknia. Az apa – Scherer Péter -, aki mindezt látja, hallja 

és megéli. Személyes párbeszédek, monológok, humoros és 

keserű helyzetek. 

A közel 60 perces előadás után kötetlen és igen tanulságos 

beszélgetés kezdődött a szereplőkkel. 

Operában voltunk … 

Barta Dóra rendezésében néztük meg a Kőbányai úton lévő Eiffel Műhelyházban Henry 

Purcell: Dido és Aeneas című alkotását.  

A történet a trójai háborúhoz kapcsolódik, középpontban a szerelem áll. Karthágó királynője és 

a trójai hős között szövődő tragikusan véget érő szerelem Purcell zenéje által vált 

feledhetetlenné. 

Ünnepélyek az iskolában 

Közösen emlékeztünk az aradi vértanúkra és az 1956. októberében történt eseményekre.  

Október 6-án az iskolarádióban hangzottak fel az ünnepi gondolatok. 

Míg az októberi forradalomra a Szabadság, szerelem Vajna András és Joe Eszterhas nevével 

fémjelzett 2006-ban készült magyar film megnézésével emlékeztünk. 

 

Versenyek 

Október hónapban szerveztük meg a 

focibajnokságot és osztottuk ki a legszebben 

dekorált tantermekért járó jutalmakat. A 

győztesek szabadulószobában voltak, ahonnan 

szerencsésen ki is szabadultak. 
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Halloween 

Az iskola tanulói különböző helyszíneken különböző 

programokon vehettek részt: volt jelmezverseny, angol nyelvű 

halloween quiz, rajz- és plakátfestő verseny, tökfaragás, 

kakaoké, kincskeresés az iskola területén.  

Amit diákjaink írtak erről a hónapról:  

- A halloween-i program nagyon tetszett, minden ki volt díszítve, izgalmasak voltak a 

programok, de a karaoke volt a legjobb. 

- Megnéztük A gyáva című előadást. Egy drogos, velünk egyidős srácról szólt. Sok 

mindent megtudtam a függőségekről és azoknak kezeléséről. 

- Halloween napján az egész iskolában buli volt.  

- Elmentünk az Eiffel Műhelyházba, a hely maga nagyon szép 

volt. 

- Az egyik legjobb, ami októberben volt az a gödi osztálykirándulás. Itt még közelebb 

kerültünk egymáshoz és sok emléket gyűjtöttünk.  

- Október 23-án közösen megnéztünk egy filmet. 

- A forradalom emlékére megnéztünk egy filmet, de nagyon szomorú volt. 

- A tökfaragáson jól remekeltünk, bár jutalmat nem 

kaptunk. Vicces tököket készítettünk. 

- Az Eiffel Műhelyházban még soha sem voltam, a 

darab nagyon jó volt. 

- Nagyon jó volt! Ez volt a második hónap az 

iskolában. Voltunk kirándulni, színházban, 

halloween buli és filmet is néztünk. 

- Élvezetes volt A gyáva című előadás, izgalmas volt a téma és ahogy a színészek 

előadták. 

- A mindennapokban nagyon jól érzem magam, nagyon sok társammal lettem jóban. 

- A karaoké nagy élmény volt. 

- A focikupa versenyen a döntőt az egész iskola végig drukkolhatta. 

- Októberben nagyon sok program volt az ISZTI-ben. Színházban voltunk, elmentünk 

egy egyéjszakás osztálykirándulásra, volt halloween buli programokkal, amelyen 

mindenki részt vett, október 23-ára emlékezve filmet néztünk. Összefoglalva nagyon jó 

volt az október az ISZTI-ben. 

 


