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Tizenegy nap...
„március 11. és március 22. között bezárjákaz iskolákat, óvodákat romániában a koro-navírus terjedésének megakadályozásaérdekében – jelentették be hétfő este a rend-kívüli kormányülésen.” így hangzott több mintegy évvel ezelőtt március 10-én a legelső posztaz iskolánk Facebook oldalán, amiben értesítet-tek arról, hogy a fizikai oktatás leáll.Akkor még boldogan olvastuk ezt az egyszerűnek és ártatlannaktűnő kiírást, azonban ahogy a napok hetekké, majd a hetek hónapokkáváltak, és végül egy egész év eltelt, már nem vágyunk másra, csakazokra a nosztalgikus szép időkre, amikor a padokban ülve csopor-tokba gyűltünk és nevettünk a semmiségeken. Az a „tizenegy” nap túl sokat elvett tőlünk, olyan dolgokat, amiketmár nem tudunk bepótolni. mert nem pótolhatóak azok a napok,amikor lihegve kellett volna a saját tornaórai teljesítményünketmegszégyenítve a busz után szaladnunk, hogy el ne késsünk. mert azokaz esetek már nem visszahozhatóak, mikor fulladozva nevettünk volna,hiszen két harapásból próbáljuk az uzsonnánk felét megenni a tanártudta nélkül. mert a szünetek, amiket házikat körmölve, táncolva,énekelve, vagy épp az elfelejtett matek felmérő miatt közösenpánikolva kellett volna töltenünk, mind-mind hiányoznak nekünk.mert „tizenegy” nap túl sok első és utolsó alkalmat vett el tőlünk, túlsok régi szokást szüntetett meg, és túl sok újat kényszerített ránk.de mégis, valami csoda folytán még mindig megvagyunk, és nem-csak a tanulást oldottuk meg, hanem még mindig nevetünk, közös pro-gramokat szervezünk, és együtt vagyunk. Az egész káosz ellenérevalahogy nem estünk szét, még mindig képesek vagyunk kibírni ,,csakmég egy napot”. kibírjuk a ,,még egy napokat”, és ha már az sikerült,akkor ,,még egy hét” sem lesz olyan nehéz, de ha a hét eltelt, akkor ,,amég egy hónap” sem tűnik annyira vészesnek. és ez nem annakköszönhető, hogy belefásulunk ebbe a helyzetbe, hanem mert tudjuk,hogy bármi történik, mi mindig megoldjuk. Hiszen akár egy suliújságis összehozható most, ha akarjuk. Újságunk ezen számában több témát is érintünk. A húsvéti gondo-latoktól kezdve az iskolai programokon át a már megszokott ajánlókiga SzóSz-ék most is olyan cikkeket hozott, amelyeket diákok írtakdiákoknak. Hiszen bár a világ nem állt vissza a rendes kerékvágásába,mi sem tudunk tétlenül várni a változásra.mert bármi is történne, mi alkalmazkodni fogunk. Ha bezárják aziskolák kapuit, mi megnyitjuk azt a saját platformunk segítségével.mert ha nem ülhetünk az osztályteremben mind együtt, akkor megal-kotjuk a saját szobánkat online, hogy ott beszélhessünk egymással.mert ha kézzel foghatóan nem is, de virtuális formában elhozzuk nek-tek a SzóSz-éket. mert akármi legyen is, mi igazodni fogunk az újhelyzethez, és reménykedünk, hiszen, ha a szánkra maszk is kerül, mimajd a szemünkkel mosolygunk.

Szeghalmi Gabriella, 11. A
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DT: 
Facelift és 
nemcsak az

Bár ez a pandémiás időszak eléggémegnehezítette az iskolák diákszer-vezeteinek működését, mégis igyek-szünk a lehető legtöbbet kihozniebből a helyzetből. még 2019 novem-ber/decemberében lett megválasztvaaz új dt elnöksége, ám mire elkezd-hette volna tervei megvalósítását,2020 márciusában megérkezett ez afránya covid. Azóta, bár a személyes találkozá-sok eléggé háttérbe szorultak, es-emények szervezése pedigegészségügyi szempontból szintelehetetlen, a suli diákszervezetemégis próbált aktívan tevékenykedni.erről szeretnék most egy összegzéstátnyújtani a kedves olvasónak. Létrejött egy aktív szervezői mag,akik heti rendszerességgel onlinekeretek között gyűléseznek, megvi-tatják a dt legsürgetőbb problémáit,és foglalkoznak az események meg-szervezésével. január derekán hosszas munkaeredményeként elkészült a diáktanácshivatalos logója. továbbá megtörténta névválasztás is, így lettünk Ldt,mely a Szent Laci diáktanácsának arövidítése. mivel már volt név és logóis, jöhetett a következő lépés:elkészíteni a hivatalos instagram ésFacebook fiókot, melyeken keresztülszeretnénk különböző céljainkatelérni. Sokat jelentene nekünk, hakedvelnétek ezeket az oldalakat.

március elején pedig egy onlineesemény került megrendezésrePályaorientációs nap néven, mely a11. és 12. osztályos tanulóknak sze-retett volna segítséget nyújtani. Az e-seményre különböző karokegyetemistái érkeztek, és ők beszéltekszemélyes tapasztalataikról. voltakegyetemista hallgatók különböző sza-kokról, mint például: történelem, jog,pszichológia, menedzsment,képzőművészet stb.A következő hetekben pedig aziskola másképp hét keretében ren-dezzük majd az Öko duma napot,melynek fő témája a fenntarthatóságlesz. különböző szakemberek fognakműhelymunkát tartani, amelyre különfel lehet majd iratkozni, és a diák-tanács reményei szerint rengeteghasznos információval gazdagodhat-nak majd az 5−12.-es diákok. Sok terv és sok cél vár még meg-valósításra, elérésre, de a lelkes cso-port munkáját elnézve még sokizgalmas programnak lehetnek része-sein iskolánk diákjai.
Kovács László, 11. B

Bizonyára te is hallottad már a
rózsa nevét, esetleg a délutánjaidat is
vele töltöd, angolozol, németezel,
magyarozol vagy számítógépes is-
mereteidet bővíted. Lehet, hogy túl
vagy már egy kommunikációra
fókuszáló román kurzuson. Vagy
éppen arra készülsz, hogy a nagyon
izgalmasnak ígérkező rajz-román
kombóra iratkozz fel, esetleg az oszi-
óráidon is ezzel foglalkoztok. Sokat beszéltek róla, sok papírtkitöltöttél, beküldtél, mérlegeltél, hogymelyik tevékenység tűnik a legérdeke-sebbnek, mi lehet igazán hasznos szá-modra. Az is lehet, hogy kihagytad, mertnem akartad a délutánjaidat tanulássaltölteni. mivel nem biztos, hogy teljesenkikristályododott számodra, hogy mit istakar az elnevezés, mi utánajártunk,megérdeklődtük, és most tömörenösszefoglaljuk neked a rose lényegét.Amint azt Harácsek klementinaaligazgatónőtől megtudtuk, a rose pro-gram románia szintű országos projekt,amelynek iskolánk 2020 óta része.Hároméves futamidővel rendelkezik,tehát 2023-ban fog lejárni. elsősorban atanulmányi eredmények növelése, azérettségi átmeneteli átlag javítása, aziskolaelhagyás csökkentése a cél. denemcsak a 12. osztályosok számára biz-tosít felzárkózási lehetőséget, hanem a9-11. osztályosok számára is többszemélyiségfejlesztő tevékenységet,például pályaválasztási tájékoztatótfoglal magába.A hároméves projekt büdzséje 332619 lej, ami 100.000 lejes részletekbenlett tervezve. A programnakköszönhetően sorra került az infor-matika labor felújítására. 21 darab újszámítógép érkezett. A program lebo-nyolításához szükséges, pedagógusok-nak szánt laptopokat, négy kivetítőt, 3nyomtatót, 7 laptopot vásároltunk. Afelzárkóztató tevékenységek legnagyobbóraszámban a tizenkettedikes diákok-nak, és arányosan a 10-11. osztályosok-nak folynak. A tevékenységre pályáznikell, az elbírálás során a tanulmányieredmény, anyagi helyzet, lakhely,kisebbségi hovatartozás számít.A projekt keretében felzárkóztató

A rózsa neve,
avagy a ROSE
programról



kurzusokat szerveznek minden érettségi tantárgyból, illetve felkészítőket, tanácsadást és egyéb érdekes programokat biz-tosítanak a 9. osztályosok számára is.
Programok:Felzárkóztatás a 10-12. osztályok számára.extrakurrikuláris tevékenységek: irodalmi műhely, könyvmoly-klub, nyelvi kompetencia fejlesztés, kirándulási lehetőség (utóbbi a járványhelyzet függvényében valósítható meg). nemzetközileg is elfogadott számítógép- és nyelvvizsga (látványos, sikeres vizsgaeredmények is elérhetők).minden tevékenységen 60 diák vehet részt, akik 3-20-as csoportokra oszlanak. A részvétel nem kötelező!Ha kedved támadt hozzá, még csatlakozhatsz!

Kalmár Éva, 12. C

Gólyahír
Bemutatkoznak a kilencedikesek
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Ez a felemás tanév egyáltalán nem
kedvezett az újonnan létrejött osz-
tályközösségek összekovácsolódásá-
nak. Nem volt lehetőség az iskolában
nagy hagyománnyal rendelkező
gólyatábor, gólyahét és gólyabál
megszervezésére sem, amikor a ki-
lencedikesek kötetlenebbül is-
merkedhetnek egymással, a
nagyobbak pedig velük. Az év elején
érvényben lévő szigorú szabályok
azt sem tették lehetővé, hogy
legalább kicsengetéskor megpil-
lantsuk a friss gólyákat, hiszen
tudjátok, a különböző osztályok a
szüneteket sem tölthették egymás-
sal. Szerkesztőségünk így arra gon-
dolt, hogy legalább a SzóSz-ék
hasábjain találkozzunk velük, ezért
megkértük őket, írjanak magukról.
Íme, most bemutatkoznak.

Az ásokBár a körülmények nem engedték,hogy jól megismerjük egymást, így isszoros barátságok alakultak ki azalatt akis idő alatt, míg az iskolában voltunk.

már az első hetekben otthonosanérezhették magukat az új diákok abbana környezetben, amit a régi, már jólösszeszokott diákok alakítottak. olyanvolt, mintha rég nem látott barátoklennénk, nem éppen most ismerkedődiáktársak.Habár már nem járunk iskolába, miennek ellenére is tartjuk egymással akapcsolatot. Folytattuk az ismerkedést,segítettük és motiváltuk egymást a ta-nulásban, megosztottuk egymással atörténeteinket, és néhanapján együtt

nevetünk a vicceken, amelyek az osz-tá lycsoportba kerülnek. A jelenlegihelyzettől függetlenül mi időt szánunka találkozásra iskolán kívül is, mert úgygondoljuk, fontos egymás társasága.A 9. A osztály egy sokszínű osztály.mindenki tehetséges a maga módjánvalamiben, és túlszárnyalja abban adologban a többieket. különbözünk, demégis egy összetartó közösségvagyunk, aki bármire képes, ha odateszimagát. 
Lázár Alexandra, 9. A

A bésekA 9. B egyházturisztikai osztály be-mutatkozik. Huszonheten vagyunk os-ztálytársak.  Bár kevés idő jutott arra,hogy az osztályban megismerjükegymást, a közös online osztálycsoport-ban jól összekovácsolódtunk: tudunkviccelődni és együtt nevetni, próbáljukhumorossá tenni a szürke és komornapokat. A vallásturisztika osztály tény-leg nemcsak a hittel, a lélekkel vagy avallással foglalkozik, hanem megtanítminket arra, hogyan fogadjuk el ma-



gunkat és másokat, hogyan küzdjük lea félelmeinket, hogyan nyíljunk megegymásnak, segít a lelkivilágunkfejlődésében. vannak az osztálybancsendesebb diákok és olyanok, akiknem félnek kimondani a dolgokat. néhafurcsállja a „hangosabb” társaság, hogya csendesek miért nem beszélnek annyit,mint ők. ezen a szakon azt is megta-nuljuk, hogy a csendes bátortalanból,hogyan legyen bátor, magáért kiállóember. tanárainkra felnézünk, hiszen őktanítanak meg nekünk mindent, akármatematikai egyenleteket is. Azórarendünk igen változatos, nem csakvallásos tantárgyakból áll. így mindenkimegtanulhatja azt, ami érdeklődésikörének megfelel. Az online térbennehéz tanulni, az órákon figyelni, depróbáljuk kihozni a maximumot ebbőlis. Örülünk, hogy ilyen jó oszit kaptunkkovács márta tanárnő személyében, akimindig kiáll mellettünk. Szigorú, denagy szíve van.reméljük, osztályunk négy éven átolyan összetartó lesz, ahogyan év elejénindult. nekünk fontos a közösség, azösszetartás és az elfogadás. ter-mészetesen vannak nálunk is konfliktu-sok, de mindig meg tudjuk beszélni afélreértéseket.  voltak kisebb-nagyobbveszekedések, viták, de sikerültmegoldani őket. ezért vagyunk egy jó,összetartó osztály. de hiányzanak azajos folyosók, a közös foglalkozások, azelmaradt kirándulások, rendezvények.nagyon vágyunk vissza az iskolapadba,maszkok nélkül, szabadon, mint régen.Addig is, míg ez ismét lehetséges lesz,találkozgatunk néha, énekelve, tán-colva, örülve egymásnak... 
Rejtő Lóránd, Pokol Viktória,

Seres Enikő Alíz, 9. B

A césekA mi osztályunk egy jó kis vegyesosztály a szó szoros értelmében, mivelrendezvényszervezők és gasztronómiaitechnikusok is vagyunk, illetve leszünk(ha minden jól megy), és mégis egy os-ztályban tanulhatunk.  Sajnos kevesetlehettünk együtt az osztálytársakkal,mivel hamar online oktatásba léptünk.így kevés idő volt egymás megis-merésére, de lassan sikerült. Az első félév végére mindenkibeilleszkedett, volt, aki hamarabb, volt,aki később, viszont az osztálynakerőssége az, hogy nyitottak vagyunk, éselfogadjuk egymást. A társaságunkrengeteg színes egyéniséggel ren-delkezik. van olyan, aki a tanulmányiátlagával, van, aki humorával, más az is-mereteivel, van, aki kemény munkájá-val tűnik ki. Az biztos, hogy mellettünknem lehet unatkozni. mindenről vanvéleményünk, és ezeket szívesen oszt-juk meg egymás között vagy éppen atanárainkkal. elmondhatjuk azt is, hogy mi azértválasztottuk ezt a szakot, mert a nap-jainkban fontos szerepet játszik egy ételelkészítése. mivel enni és főzni jó! Örömlehet a családnak vagy a vendégeknekfinom falatokat készíteni. A miosztályfőnökünk, nógrádi mártatanárnő nagyon törődő és nagy szívevan. Az iskola konyháján nagyon jók a

körülmények, és nagyon szeretünk otttevékenykedni. nagyon örülünk, mikorpéntekenként be lehet jönni az iskolábagyakorlatra, együtt lehet egy kicsit azosztály, és a tanárnő is velünk van.mindenesetre – remélhetőleg eztmindenki így látja −, egy jó osztályvagyunk, akik időközben egy kiscsaláddá cseperedtünk, olyanokká, akikszeretik egymást.
Balogh Csenge, Féth Ádám, 

Kocsis Alexandra, Mezei Ibolya,
Pető Alexa, Szabó Leonárd, 9. C

A désekmi volnánk a szaksulisok. Hu-szonöten vagyunk az osztályban, több-nyire szakácsok, de páran szeretnénekcukrászokká válni. nyolcadik osztályvégén fontos döntés elé kerültünk: mi-lyen pályát is válasszunk? Lehettünkvolna autószerelők, elaŕusit́oḱ, esetlegpedagógusok, de nekünk mégis a sza-kács és cukrász szakra esett a választá-sunk, és nem bántuk meg. röpke héthónap alatt összeszoktunk, rengetegapró, jelentéktelen vita,neĺkul̈oz̈hetetlen mosolyok, nevetések,fontos vigasztalások és sok más után,még így képernyők mögé szorítva is. el-hangzottak apró titkok, amit a másik félfülébe súgtunk, mert bíztunk benne.Bízunk egymásban, az osztályunkban, amásodik családunkban, akikkel a sorshozott össze. Ha beléptünk az osztály-terembe, olyan érzés fogott el, minthamár ezer meg ezer éve ismernénkegymást. Sajnos ennek vetett véget az onlineoktatás, hiszen így sokkal nehezebb akapcsolattartás, de amíg jártunk, si-került megismernünk, elfogadnunk ésmegszeretnünk egymást, szinte min-denkinek sikerült beilleszkednie az osz-tályba. vidámak voltunk tele
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Tíz év, tíz kérdés
beszélgetés Márton Katalin tanárnővel

kíváncsisággal, ezért is várjuk, hogyújból találkozhassunk az iskolában.Addig is minden órán próbáljuk kihoznimagunkból a maximumot még így azonline suliban is. nagyon örültünk,amikor megtudtuk, hogy végretalálkozhatunk fizikailag is egymással apraktikán a második félévben, jó voltújra látni egymást és bemenni a kony-

hára, s ott ismerkedni a főzéssel, sütés-sel. A főzés és sütés is egy művészet,akárcsak a zene vagy a festészet, hiszenaz ételek is szépek, esztétikusak, deugyanakkor finomak és táplálóak is kell,hogy legyenek. ezt halljuk tanárainktól,és mi is azt szeretnénk, ha egy-egy étel,amit készítünk, olyan lenne, mint egyműalkotás, és örömet szerezhetnénk

vele az embereknek. Persze addig mégsokat kell tanulnunk és gyakorolnunk,de reméljük, nem veszítjük el alelkesedésünket. ezek vagyunk mi, a 9. d szakács éscukrász osztály.
Dorsonszki Vanessa 

és a 9. D osztály többi tagja
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Az első naptár még akkor készült,
amikor a tanárnő a Lorántffy
Zsuzsanna Református Gimnázium-
ban tanított. 2011-ben készült az
első szentlacis naptár, ami azt je-
lenti, hogy kerek tíz év munkáján
van túl úgy a tanárnő, mint mi, rajz-
körösök sokadik generációja. 

T. A.: Honnan jött a naptár ötlete?
M. K.: egyszerűen jó ötletnek tartot-tam, hogy valamilyen módon megmu-tassuk, hogy milyen ügyesek a diákok.A naptárforma azért volt erre tökéletes,mert így egy munkát egy egész hó-napon keresztül szemlélni lehetett. 
T. A.: Hogy kezdődött el az egész a

mi sulinkban?
M. K.: Úgy volt, hogy amikor idejöt-tem, akkor mondtam Luminiţának(Hegyes Luminița romántanárnő), hogy

én készítettem a naptárat a Lorántffy-ban… mi tanítottunk már együtt azAdyban, és ott egyszer valamikorfelkért, hogy zsűrizzek, ami nagyonjólesett, hisz olyan jól tudtunk együttdolgozni. így, amikor átjöttem,megkérdeztem, hogy nem szeretné-e,hogy együtt készítsük el a naptárat. 
T. A.: A naptár már a kezdetektől

a kép és a szó kapcsolatára épült
vagy az elején más koncepciót követ-
tek?

M.K.: A legelső naptáraknak nemvolt még meg ez a jól megszokott for-májuk. Akkor még Luminiţa küldte azalapot, ő megszerkesztette a naptár-részt, és felül, ahova lehetett rajzolni,ideadta kinyomtatva, abba festettünk.következő évtől kezdett tematikuslenni, már volt irodalmi vonatkozása is,mindig kitaláltunk valami újat, de ahangsúly mindig azon volt, hogyegységes maradjon és emellett mégisszemélyes. 
T. A.: Mindkét iskolában készül-

tek naptárak. Van-e különbség a két
munkafolyamat között?

M. K.: ott most volt egy osztály, aminagyon jól dolgozott egy témakörben.ki tudtam választani tizenkét munkát anaptárhoz. ott is mindig egy adott témaköré épül, de inkább a műhelymunkárakoncentrálódik, míg itt az irodalmi töl-tetre. 
T. A.: Melyik volt a kedvenc nap-

tártéma?
M. K.: mindig a legfrissebb a ked-venc. ezt persze állandóan követi akérdés, hogy majd jövőre sikerül-e

megint összehozni. Az ideinek volt egycsipszet evős (mert erik folyton csip-szet evett), „egymást nem halljuk”-os,zenét hallgatós, határon átívelős (mertgabi meg magyarországon volt) hangu-lata… annyi erőt adott a kitartás és asok ötlet.
T. A.: Melyik ötlet volt a legne-

hezebben megvalósítható?m. k.: Azt hittem, hogy amikor arcrameg a falra festettünk, az jobban fogsikerülni. Az nem ment olyan gyorsan.volt, hogy elkapott az eső, nehézkesvolt. viszont a papírruhás nagyon jólműködött következő évben, vagy 



amikor festményeket alkottunk újraLuminiţa fotóival. Ő mindig nagyon jólkitalálja és lendületet ad az egész folya-matnak. 
T. A.: Honnan jött a Cuvinte pic-

tate, picturi citite elnevezés?
M. K.: A naptárak a mindig változótéma mellett erre a fő gondolatra épül-nek. ez a mondat kapcsolta össze a két

alkotóterületet, a képzőművészetet ésaz irodalmat. ugyanakkor ez egy inter-diszciplináris óra elnevezése, amitLuminiţa tanárnő talált ki. A naptár összeállításán, szer-kesztésén napokig dolgozunk. Az iro-dalmi részt Luminiţa gondolja hozzá, anaptár ötleteit én találom ki. A diákokérzéseit így lehet a legjobban tovább-adni, szavakkal és képekkel egyszerre.
T. A.: Hogyan működött online

keretek között az idei naptár meg-
alkotása?A tanárnő itt visszadobta a kérdést,hogy válaszoljak előbb én. tudni kell,hogy a 2021-es naptár koncepciójaabban állt, hogy mindenki kapott egykis vásznat, amit megfesthetett úgy,hogy a tizenkét vászon egy képet alkos-son, ha egymás mellé tesszük. Úgyéreztem, hogy ez egy nehezen meg-valósítható ötlet, mert nincslehetőségünk most egymás mellé állí-tani az alkotásokat, féltem, hogy hiány-ozni fog az összhang a festményekből.

M. K.: Pontosan ez motiválta az

egészet, próbáltam egymásra hangolnia képeket, ez az ellentét volt benne idéna plusz.
T. A.: Van már ötlet a 22-es naptár

témájára? m.k.: még nincs, de már most nagykedvencem.
Taar Alexandra

11. B
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mikor mária a zsidó szokáselőírásainak megfelelően bemutattaSzent Fiát a templomban, az agg Simeonmegjövendölte neki: „A te lelkedet is tőrjárja át”.Az egyházi hagyomány szerint ajövendölés akkor teljesül be, amikorkrisztus már meghalt, és a katona át-szúrta az oldalát. A hagyomány szerintekkor vált eggyé a Szűzanya fájdalmakrisztuséval. gondoljunk csak bele,mekkora szenvedés lehetett édes-anyaként Fia keresztútját végignéznie.egykor életet adott neki, most pedigannak szemtanúja, hogy Fia hogyanleheli ki lelkét. mindezért máriát, égiédesanyánkat sokszor „FájdalmasSzűzanyának”, „Fájdalmas Anyának (lat-

inul: mater dolorosa)”, „FájdalmasSzűznek”, „Hétfájdalmú Szűznek”,valamint a magyarok „Fájdalmas Boldo-gasszonyának” nevezzük. Ha azt halljuk, hogy keresztút, min-denkinek krisztus fájdalma ugrik beelőször, ugye? de kevésszer gondolunk,reflektálunk krisztus édesanyjának fáj-dalmára. valóban, fizikailag krisztusévolt a legnagyobb, kínzó fájdalom, deember legyen a talpán az, aki olyan lelkifájdalommal együtt tud élni, mint ame-lyen a Szűzanya átment. valójában az alegmeglepőbb, hogy mária első perctőlkezdve tudta, mi vár rá és messiás Fiára,mégis vállalta. erős volt és végigmentazon az úton, amit isten neki szánt. „Az anyák fájdalmának állomása ez.

„Szemem könnytől árad...”
A Fájdalmas Szűz

NagyböjtSzóSz-ék 2020. tavaszi szám



Az anyák titkának állomása ez. Az anyáksorsának megszentelése ez az állomás.− Az anya, a szíve alatt hordott magza-tot fájdalommal hozza világra. de fáj-dalma örömre fordul, amikor meghalljagyermeke sírását. ez az első titka azanyáknak. −  Az anya szíve aggódó fáj-

dalommal van tele, amikor látják gyer-mekük betegségét, fájdalmát, lelkigyötrődését vagy azt, hogy mások bán-tják gyermekét. Úgy tud mellettünklenni, hogy néma jelenléte is gyógyít, vi-gasztal. ez az anyák másik titka. − de azanyák legnagyobb fájdalma, haelveszítik gyermeküket. nemcsak, hameghal, hanem ha bűnben él, vagy hahátat fordít a szülői szeretetnek. − de azanyák még ilyenkor sem hagyjákmagukra gyermekeiket, lélekbenutánuk mennek, és első szóra visszafo-gadják őket. és ez az irgalmas megbo-csátó szeretet az ő legnagyobb titkuk. −ne éljünk vissza vele, de ha kell, éljünkvele.” (A Szent keresztút iv. állomása) egy keresztúti elmélkedés csengvissza lelkemben miszerint, akit nemhat meg jézus szenvedése, aztmeghatják az édesanya könnyei.mennyire megrendítő, ahogy amegváltó, holtan is csak édesanyjaölébe költözik. itt nyer értelmet azanyai szeretet és az édesanyák rendít-hetetlen ereje. 

„Szememből könny árad,Szívem kíntól fárad,te véred hullása,Szívem alélása.” (részlet az Ómagyar Mária 
siralomból, molnár Ferencértelmezése)valamilyen szinten érintettnekérzem magam ennél a keresztúti stá-ciónál, hiszen több éven keresztül aSzűzanyát jeleníthettem meg a Passió-előadásokon. ezt a szerepet megvalósí-tani nehéz, de mindenképpen életreszóló élmény volt, és bátran kijelentem,hogy a iv. stációt vélem az egyik leg-meghatóbbnak, legszívrendítőbbnek.A Szűzanyácska mindannyiunk égiédesanyja, mindannyiunk sorsát aszívén viseli. merjük bátran kérni aközbenjárását.

Gyarmati Noémi-Krisztina, 11. B
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Húsvét előtt...
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, azÚjszövetség szerint jézus – pénteki keresztre feszítése után– a harmadik napon, vasárnap feltámadt. kereszthalálávalnem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltottminden embert bűntől, feltámadásával pedig győzelmet ara-tott a halál felett. Az ünnepet a nagyhét és a negyvennaposnagyböjt előzi meg. Személy szerint én úgy érzem, kezdem elveszíteni a kont-rollt az idő felett, és hirtelen már itt is a nagyböjt. de mittegyünk, ha nemcsak testünk, de lelkünk is karanténban van?mit tegyünk akkor, ha épp most érezzük istent és mindent alegtávolabb magunktól? mit tegyünk akkor, amikor csak kiakarunk szabadulni a bezártságból és az örökösmókuskerékből, ami már felfal minket? mit tegyünk? egyszerűen nem megy az elcsendesedés, nem érezzükmár az ünnep eljövetelét. tudjuk, hogy ünnep van, mert acsalád együtt van és tojásokat festünk, locsolókat várunk ésünnepi misékre megyünk. Persze az utóbbi kettő idén semhagyományos formában fog megjelenni. vajon, ha van onlinemise, akkor van online locsolkodás is? mit adjak a fiúknak,egy tojás emojit a szép gesztusért? Az biztos, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, ésnemcsak az emberi kapcsolatokra van hatással, hanem azember és isten kapcsolatára is. nehéz, de mindenképp megkell próbálnunk kitartani. nekem sokat segít, ha dalokat hall-gatok, így, ha egy kicsit el szeretnék csendesedni, a Hillsongdalait hallgatom. Szerintem az is sokat segít, ha kiéljük deko-ráló hajlamunkat: egy szép csokor virág vagy barka és egy

pár különleges hímestojás is hangulatossá teszi az otthont,gyönyörködteti a szemet és a lelket. Ha lehetséges, én min-denképp ajánlom, hogy menjünk el a szertartásokra, ha nincslehetőségünk, akkor csatlakozzunk be online. Az utóbbi időben elég sok verset, elmélkedést olvastam,így találtam rá Lackfi jános egymásban című gyönyörűírására, melynek első szakasza így szól: 



ma istenben vagyok,Bennem van az isten,ma egymásban vagyunk,mint a van s a nincsen. Szerintem hatalmas üzenete van aszövegnek, és nem csak így, húsvétközeledtekor. ez egy olyan vers, amelya mindennapi életben is erőt ad. ez a húsvét megint más lesz, de raj-tunk múlik, mennyit hozunk ki belőle.Próbáljuk ápolni a kapcsolatainkat ésbízzunk istenben. istentől megáldott kellemes húsvé-tot kívánok az újság szerkesztőségéneknevében is! jézus feltámadt!
Aszalós Antónia,11. B
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Emlékeztek még iskolánk egykori
lelkészére, aki a 2018−2019-es isko-
lai évben nálunk misézett, a mindig
vidám, mosolygós Csaba atyára?
Nekünk már csak Csaba atya, de hi-
vatalosan természetesen Ft. Vass
Csaba-Imre CM, lazarista szerzetes. jónak láttuk, hogy most, két évtávlatából megszólaltassuk csaba atyáta húsvéti készületek kapcsán. 1984. ok-tóber 6-án született görgényüvegcsűr-ön, egy maros megyei falucskában.gimnáziumi tanulmányait Szobon, alazarista rend gimnáziumában végezte.kispap éveit Budapesten, majd olasz-

országban töltötte, később Budapestentanított. 2010-es pappá szentelésétkövetően ismét visszatért a szobi SzentLászló gimnáziumba, de ezúttal a ka-tedra túloldalára, ugyanakkor az iskolabentlakásában volt nevelő és igazgató.2016 őszén nagyváradra sodorta azélet, ahol szinte egy évig segédlelkészvolt, azután pedig a Szent katalin telepiplébánia plébánosa lett.
Gy. N.: Szeretettel köszöntjük

kedves atya! A közelgő ünnep kap-
csán a készületről és az ünnepről
s z e r e t n é n k beszélgetni, hiszen
mindig nagy öröm önnel bele-
merülni a húsvét misztériumába.
Tudjuk, hogy gyermekéveit
Görgényüvegcsűrön töltötte. Hogyan
élte meg otthon a húsvéti ünnepeket,
az ünnep misztériumát és lelki
részét, milyen népszokásokra em-
lékszik vissza szívesen?

V. Cs.: köszöntelek én is szeretettel!nem is olyan könnyű visszaemlékezniminden részletre, hiszen már tizennégyéves koromban eljöttem szülőfalumból,és azóta ritkán járok haza. A nagyhétmindig egy különös idő volt, ahogyanvisszaemlékszem, és akkor volt valamia levegőben. A napok ritmusát a temp-lomi szertartások határozták meg,ahhoz kellett igazítani a házimunkát, aprogramokat. A templom azokban a

napokban különös módon a közép-pontba került, mert ott történtek alényeges dolgok. nagycsütörtökönaztán elhallgattak a harangok, és ezmég erősebben jelezte, hogy valamitörténik. Amúgy a templom harangjait,napközben és misék előtt, az egészfaluban, a mezőn is lehetett hallani, deakkor némán hallgattak. ezt érezte azegész falu. különös dolog volt gye-rekként minden évben újraélni jézusszenvedésének történetét, megállni asír előtt. Húsvét vigíliáján nézni a fel-lobbanó tüzet, majd körmenetberendeződni és kivinni a feltámadt krisz-tus fényét a világba. Ha egy szóval kel-lene összefoglalnom, a megérintettségérzését őrzöm magamban azóta is.Húsvéthétfőn pedig reggel korán elin-dultunk a lányokat meglocsolni. mindigtöbben, barátokkal együtt. Úgyigyekeztünk alakítani a beosztást, hogya késő délelőtti misére már odaérjünk. 
Gy. N.: Az atya egyetemi tanul-

mányait Olaszországban is folytatta.
Mesélne arról, hogy az olaszok
hogyan élik meg a katolikus vallás
legszentebb ünnepét?

V. Cs.: négy évig tanultam olasz-országban, de a nagyhéten mindigv i s s z a j ö t t ü n k a budapestiszemináriumba, tehát személyesennem vettem részt a húsvéti szertartá-

A teljesség egy út eredménye
Beszélgetés Vass Csaba lazarista szerzetessel



sokon. A húsvétra való készületben vi-szont annál inkább. A négy év alatt bevoltam osztva gyakorlatra a város egyikplébániájára, ahová hetente többszörkijártam a szemináriumból. Hit-tanórákat, szentségekre valófelkészítőket, felnőtt bibliaórákat kelletttartani, a plébánosom pedig a plébániaéletének szervezésébe is erőteljesenbevont. ugyanakkor, mint szeminar-isták, az egyházmegyei programokbanis jelentős szerepet vállaltunk, értemezt a különböző programok, nagyböjtiutak szervezésére. ily módon szemina-rista társaimmal együtt a nagyböjt ide-jén minden évben több száz fős ifjúságizarándoklatokat és lelkinapokat szer-veztünk. kiemelkedő volt a virágvasár-napot megelőző szombat, amikorévente más helyszínen rendeztük aközös virrasztást az egyházmegye fi-ataljai számára, és a helyi püspök akkorosztotta szét a plébániák képviselőinekazokat a hatalmas pálmaágakat, ame-

lyekkel másnak a pap bevonult a temp-lomba. olaszországban nem barkátszentelnek, hanem pálmaágakat és ola-jfaágakat. 
Gy. N: Gyerekekkel foglalkozik

már jó néhány éve mint kispap, isko-
lalelkész, majd paptanár, és jelen pil-
lanatban plébános. Közös
tojásfestést, parfümkészítést, ifi
keresztutakat, passióelőadásokat
szervez minden évben. Milyen
hatással voltak önre a gyerekekkel
együtt megélt előkészületek?

V. Cs.: egy-egy előkészületbenmindig sok kihívás van, sok türelemkell, de mindig megéri. mindig azzal areménnyel állok hozzá, hogy a közösmunka, tevékenység, a közös cél felé,krisztus felé visz minket. mi, felnőttekés papok, sokat tanulhatunk a fiataloklendületéből, újszerű meglátásaiból. Akülönböző táborok és zarándoklatok alegkedvesebbek számomra. Sok ilyetszer-veztem már kicsiknek és nagyok-nak, közelebbre és távolabbra egyaránt.ezek mind olyan alkalmak, aholközösen növekedhetünk és érhetünk. 
Gy. N.: Kispapként tanított egy

olyan intézményben, ahová sérült
gyerekek jártak. Milyen volt velük
készülni a húsvétra?

V.  Cs.: velük nem egyszerű beszél-getni a szenvedésről: nem tudtakegyedül járni, enni, ülni, írni,öltözködni. nem éreztem magam feljo-gosítva arra, hogy nekik erről beszéljek.jézus szeretetéről beszéltünk, akiszenvedett értünk – mert szeret ben-

nünket. Ők tudták, hogy mit jelent„szenvedve” szeretni, amikor mindenlépés nehéz, de a kis járókeretévelmégis odament a másik mellé, hogymegsimogassa, vagy odaadjon nekivalamit. és aztán ők beszéltek az életszépségéről, az örömről, amit a húsvétifeltámadásban mi is át akarunk élni. 
Gy. N.: Szervezett olyan

megzenésített Passió-előadást,
amelyben fiatalok, felnőttek és
idősebbek is részt vettek. Hogyan
lehetett összehangolni a több kor-
osztály közös munkáját?

V. Cs.: ember és ember között a kor-osztályok nem jelentenek akadályt.Akadályt a gőg, a kiközösítés, aféltékenység, a harag, a lenézés támasztközénk. Ha ezeket le tudjuk győzni,minden korosztály, nemzet, mindenember tud együtt énekelni.
Gy. N.: Hogyan hatott önre, hogy a

tavalyi évben csak rendtársával ve-
hettek részt a húsvéti szertartá-
sokon a hívek, ministránsok nélkül?

V. Cs.: Üres volt a templom ésmégsem. jézus mindannyiunkat össze-fogott, egyesített. mi itt a templombanéltük át vele a szent három napot, ahívek otthon. minden lakásbanmegelevenedett az emeleti terem, azutolsó vacsora terme, a kálvária éskrisztus sírja. 
Gy. N.: Mit tervez, szervez a

híveinek a közelgő húsvétra?

V. Cs.: még a készület idejére, avirágvasárnap előtti hétre egy tema-tikus lelkigyakorlatos hetet tervezünkaz esti szentmisék keretében. Amit sze-retnék a nagyhétre megvalósítani, hogya lényegre tudjunk figyelni, és hogymegérkezzen a szívünkig krisztuskereszthalálának és feltámadásánaküzenete. A szertartásokat mindigmegbeszéljük, előkészítjük, hogy ne akapkodás, összevisszaság uralkodjon,hanem az egyes cselekmények nyugodtés tudatos átélése közelebb vigyen ben-nünket húsvét titkához. 
Gy. N.: Hogyan éli meg a nagy-

böjtöt? Mi jelenti önnek a legna-
gyobb nehézséget, mi igényli a
legnagyobb áldozatot a böjtölés
alatt?
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A nagyböjtöt egy tudatosabb rit-mussal, „lelassulással” igyekszemmegélni, és egyben ez jelenti számomraa legnagyobb kihívást is. nem mindigegyszerű a sok teendő között mégisvisszafogni magam, befelé figyelni. 
Gy. N.: Melyik keresztúti stáció áll

legközelebb a lelkéhez és miért?

V. Cs.: jézus harmadig elesése. néhaolyan nehéz erőt gyűjteni, újrakezdeni,nem letenni a keresztet és fekvemaradni. jézus feláll harmadszor is, ésha tizenötször esett volna el, tizenöt-ször állt volna fel. 
GY. N.: A szent három nap közül

melyiket éli meg a legmélyebben,
melyik hat önre a legjobban?

V. Cs.: A nagycsütörtököt. Az utolsóvacsora közben jézus elmondja bará-tainak, hogy tudatosan vállalja ezt azutat. minden kezdet nehéz – szoktukmondani. jézusnak is talán az volt a leg-nehezebb, hogy elinduljon.elrejtőzhetett volna, menekülhetettvolna, de nem tette. elindult, és aztánmaguktól jöttek az események. Ő pedigkitartott, teljesen az Atyára bízta magát,aki harmadnapon feltámasztotta Őt.

Gy. N.: Jézus utolsó hét szava
közül, amelyet a kereszten mondott,
melyiket emelné ki? Melyik áll
legközelebb önhöz? 

V. Cs.: „Beteljesedett.” mi is vágyunkarra, hogy teljes életet éljünk, hogy adolgok a helyükre kerüljenek, hogyegészében lássuk a történéseket. jézusegy kemény út után mondja ki, hogybeteljesedett. végigment az úton a sajátlábán, botladozva, teherrel a vállán, vál-lalva az áldozatot. Fontos tanulság ez

számomra, hogy a beteljesedés, a tel-jesség egy útnak az eredménye, aholszembe jön a munka, az áldozat, azelesés, a felállás, a cipekedés, a kereszt.Öröm és megtiszteltetés voltelkészíteni ezt az interjút egykori isko-lalelkészünkkel, mélyen tiszteltplébánosommal. Hála és köszönet érte.Úgy gondolom, csaba atya szavaivalóban mélyre hatolnak mindannyiuklelkébe.
Gyarmati Noémi Krisztina, 11. B 
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már megszabadult tó, ér a jégtől,hogy rájuk a tavasz szelid szeme gyult;a remény zöldje kivirultés haldokolni az őszöreg téla zord hegyi tájra visszavonult.menekültében küldi csak le ránk,ónosesőjét s rövidéltű daráját,rakván zöld rétre fehér paszományt;csakhogy a nap melegét ki nem állják,pezsdül az élet, bolydul az élet,és nekilát ma a nagy szinezésnek;s mert a berekben még semmi virág,csőditi emberi tarka hadát.Fordulj meg, állj ki a hegy-élre,városunkra nézdegélj le.Az odvas, vén kapubóltarkabarka emberhad omol,napfényre vágyik ma mindenik,a Feltámadást igy ünnepelik.

mert ők maguk is támadoznak,nyomoru házak fojtó odujából,műhelyből s boltokból rajoznak,tetők és tornyok sűrü dohából,zsivajos utcai tülekedésből,elhagyván templomi szent homályt,az ember a fényre kiszállt.nézd csak, nézd, hogy hömpölyög le-és-fölkerten-mezőn által a tömegs nem félvén elmerüléstől,a folyót csolnaksereg lepi meg,amott egyet már imbolyogva,rogyásig telve visz az ár.vagy nézz ama szép sziklafokra:ott is színes foltocska jár.ez már falusi sürgés-forgás,valóságos parasztmennyország.Apraja-nagyja mind örül:„Hadd éljek én itt emberül!”

Johann Wolfgang von Goethe:
Faust
(részlet)



Vesztegzár a Home office-ban
Otthon a COVID 19 alatt

kerek egy éve nekem több mint öt-ször sikerült átrendeznem a szobámat,nagyjából három új hobbiba kezdtembele, új frizurát vágattam, és lassan mártényleg nem tudom, hogy kinekajándékozzam a sok kacatot, amitlegyártottam unalmamban. Szóval éntényleg megpróbáltam változatosságothozni a mindennapjaimba, mégis vala-hogy egyik sem volt az igazi.de a tavasz a megújulás időszaka,nemde? igazán itt az ideje, hogy egy kisnagytakarítást végezzünk magunkban.meg azért körülöttünk is, mert ez a sokitthon ülés nem sokat segít a rendettartásban. Úgy érzem, hogy ez az a pont,ahol mindannyian belefáradtunk min-denbe, ami a vírussal kapcsolatos (ésnem csak). túl sok az online óra, azoomos megbeszélés, a korlátozás, amaszkban sétálgatás, a távolságtartás,és a bizonytalanság. egy szinten mégvicces is, ahogy olyan emberekkel,akikkel eddig semmi közös nem voltbennünk, most egyszerre fáradunk ki.és mikor látom, hogy rügyeznek afák, körülöttem a természet újrakezd,akkor egyszerűen fáj, hogy én miértnem tudok. Pedig érzem, hogy kellene.Hogy nem lehet az, hogy már a napkezdetekor azt várom, hogy mikor érvéget. Hogy nem lehet végigálmodozniegy napot arról, hogy mi lenne, ha újraminden normális lenne. Hogy nem

lehet minden második szavampanaszkodás. Hogy valami változzonmár!Bizonyítsuk be, hogy igenis ma-gunkra lehet erőltetni azt a metamor-fózist. Szedjük elő az összes„mindenfejbendőlel” klisét, amit eddigelraktároztunk, és hát nem azt mon-dom, hogy vegyük őket komolyan, depróbáljuk úgy kezelni, mintha nem lát-tuk volna már minden „igazán bölcs”embernek a Facebook oldalán. vala-hogy a külsőségeken túl, igyekezzünk agondolkodásunkon változtatni. Alkal-mazkodjunk, mint az ősrobbanást

követően a tengeri csigák. vagy ha márteljesen kiégtünk, hamvainkból éled-jünk újra, mint egy főnixmadár. és itt leis állok az állatos hasonlatokkal.ezzel csupán azt szeretném mon-dani, hogy a természet megújul figyel-men kívül hagyva a járványt, és a velejáró megszorításokat. mi pedig példátvehetünk róla, és vele együtt, egymástmotiválva változtathatunk. vagy nem.és az is teljesen rendben van. csaklegyünk türelmesek egymáshoz, éslegalább annyira magunkhoz is. 
Szabó Kincső, 11. A

FőnXfaktor,
avagy újra kellene kezdeni már

12

Onli(n)e? SzóSz-ék 2021.        tavaszi szám

Milyen hatással van a fiatalabb
korosztályra a COVID okozta bezárt-
ság? Hogyan éljük meg a távolság-
tartást? Mennyire idegenedünk el
egymástól? A fiatalok számára a biztonságoscsaládi környezet mellett különösenfontos a társaság, a barátok megléte,hiszen számunkra a bulik, a szórakozásegy önkifejezési forma. több kutatást ésszemélyes véleményt egybevetve amostani helyzet, az elzárkózás, távolság-tartás a fiatalabb korosztályt érinti alegjobban. de mégis mit mondanak a

szakvélemények, és hogyan tudjukmegkönnyíteni a nehézségeket?míg egyes kimutatások szerint a fi-atalság hajlamos figyelmen kívül hagynia szabályokat, és nem érzi magát veszé-lyeztetve, másutt azt olvashatjuk, hogya mai generáció komolyabb, és érdekeltolyan témákban is, mint a társadalmiösszetartozás, klímaváltozás, és egyébminket érintő dolog. egy kutatás, amelynégyévenként vizsgálja a 14-17 éves ko-rosztályt, megállapította, hogy azelképzelthez képest mégsem olyanrossz a helyzet a fiatalságot tekintve.Bár nagyon sok olyan negatív hatásnak



vagyunk kitéve, mint a bezártság, azelszigetelődés, amit az online világ isokoz, viszont megvan a magunkérdeklődési köre, és megvan a reálisrálátásunk a különböző témákra. Úgytűnik, a fiatalok jövőképe olyankézzelfogható dolgokat is tartalmaz,mint egy család és egy ház. A jövőképünket nagyban befolyá-solja a környezet, a másokkal valókapcsolataink, és ennek amegteremtéséhez fontos a jó pszichésegészség. A bezártság az online világ-nak ad teret: online tanulunk,szórakozunk, ápolunk kapcsolatokatanélkül, hogy személyesen

találkoznánk. mindez oda vezet, hogymajd újra vissza kell szoknunk a tár-sasághoz, viszont az alkalmazkodásikészségünk kitűnő. A jó pszichésegészség és jövőkép kapcsán fontos a jóidőbeosztás, a szabadidőstevékenységek és egy számunkraérdekes hobbi megtalálása, mivel a po-zitívan eltöltött idő, a mozgás és az aprósikerek elérése motivál, egy-egylépcsőfokot jelent a jövőnkhöz. Ajövőképünk is ideiglenes, folyton vál-tozásban van, mivel több környezeti ésszemélyes dolog is alakíthatja.  Amagányérzet, az elzártság gyakran dep-resszió vagy agresszió okozója, és sú-

lyosabb esetekben különböző tudatmó-dosító szerek fogyasztásának is az oka.A 20 év alatti korosztályt is érinti a napistressz és nyomás, ami hatással lehet ahangulatunkra és kimerítő. ezért nagyon fontos a hozzáállá-sunk, értékes kincs lehet most a biza-kodás, a magabiztosság, az önbizalom.Úgy gondolom, pozitív hozzáállá-sunkkal mi alakíthatjuk ki a sajátjövőképünket, hasznosan is eltölthetjükaz egyedüllét és korlátozásokidőszakát.
Kalmár Éva, 12. c 13
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Motiváció online üzemmódban

Online... Mire gondolsz, ha ezt a
szót hallod? Változott-e a jelentése
számodra, amióta „így élünk”? Az én
szememben változott... micsoda el-
terjedt szó lett manapság! Viszont
ennek ellenére igen negatív hatása
van, úgy érzem. Március 11...
ismerős ez a nap? Emlékezetes-e? Az
bizony... egy éve, pont ekkor már
nem mentünk suliba, becsöppen-
tünk az online-ba. Ki gondolta
volna?! A legelső gondolat, ami a téma kap-csán eszembe jut, a motiváltság hiánya.diákszemmel ez igazán nehéz, hisz nemvoltunk kiskorunk óta gép előtt üléshezszoktatva, ma viszont egész álló nap ottülünk, s személy szerint képes vagyokórákat is egy házi mellett tölteni. Hanem jön az ötlet, ha nem vagyok ott fe-jben, ha csupán máshol jár az eszem,igen sokáig elhúzódik a tanulás. Hogy tanárszemmel ez milyen? Sze-rintem hasonló, hisz melyik tanárakarna ilyet? mivel ez mindenkit várat-lanul ért, én igazán meg tudom érteniőket is, hogy elvárják, hogy bekap-csoljuk a kamerát, hogy ne a „sok kisfekete kockákhoz beszéljenek”, hogyvalaki válaszoljon már a kérdésekre, shogy ne azt a hatást keltsük, hogy afekete kockák mögött mi mássalfoglalkozunk, mert biza, ezek tényleg jó„leplek” tudnak lenni ilyen téren.ámbár jobban belegondolva, csak ma-gunknak teszünk rosszat ezzel, sajátmagunk tereljük el saját magunk fi-gyelmét. 

gondolkodván azon, hogy más is ha-sonlóképpen látja-e ezt, mint én, vagyépp teljesen ellentétesen,megkérdeztem néhány diákot és tanárt,mi is a véleményük az online-ról. Arra akörkérdésre, hogy megtalálod-e a mo-tivációt a mindennapokban a tan-uláshoz? ezeket a válaszokat kaptamdiáktársaimtól:
Kecskés Alexandra, 10. B: Amiótaismét online-ba kerültünk, minden napegyforma számomra. Sokszor arra sincsmotivációm, hogy felkeljek. estig tanu-lok, aztán pedig nem marad időm sem-

mire. Sok barátommal suli óta nemtalálkoztam, mivel a suli miatt nincsidőm, pláne most, hogy van ez a roseprogram is.
Gáti Cristina, 11 B: napjaim elégzsúfoltak, korán kelek és későn fekszemle, mégis megtalálom a motivációt arra,hogy a jövőmért küzdjek. néha elégnehéz, s kedvem sincs hozzá, de előttempislákol az a cél, hogy leérettségizzem,és a jövőmbe fektetem energiámat. mo-tivációmat a családtól és a barátaimtólkapom, s ez egész napra feltölt energiá-val, s kedvvel. még ahhoz is kedvet ad,amihez másképp semmi kedvem sem



lenne.
Kis Karola, 10 A: igen, megtaláloma motivációt a tanuláshoz. vidéki lánylévén hátrányos helyzetből indultam, shiányos tudással rendelkeztem. egy ki-csit nehéz volt felzárkózni. viszontmost az motivál, hogy minél jobbanfelkészüljek az érettségire.
Nagy Krisztián, 11 A: véleményemszerint manapság nem könnyű meg-találni a tanuláshoz a motivációt, mivelaz online mindenkire más hatással van.Számomra a motiváció több forrásból isjöhet, de engem leginkább az motivál,hogy ez egy esély arra, hogy tapasztala-tot szerezzünk online téren is, illetve ki-használjuk azt az időt, ami számunkraadatik ezáltal. Persze, mint minden-kinek, nekem is vannak nehezebb nap-jaim, amikor nehezen veszem rámagam, hogy tanuljak.
Hasas Beatrix, 7. A: A motivációt atanuláshoz sok helyen megtalálom amindennapokban. engem sok mindenérdekel, és szinte mindig utánanézek adolgoknak, hogy tudjam mi az, honnanszármazik stb. Attól függetlenül, hogynem olvastam ki több száz könyvet, haelkezdek olvasni valamit, azt befejezem,és utánanézek az idegen szavaknak,hogy bővítsem a szókincsem. Ha azadott tantárgy érdekes, elolvasom, mitírnak róla, de, ha nem is annyiraérdekes számomra, tudom jól, hogyfontos, és azért nézek utána, hogy ta-nuljak belőle.
Kíváncsi voltam arra is, mit gon-

dolnak tanáraink az online oktatás
lehetőségeiről, és ezeket a

kérdéseket tettem fel: Hogyan foly-
nak a gyakorlati órák így online tér-
ben? Vannak-e egyáltalán vagy
inkább az elméletre van fektetve a
hangsúly? Mennyire volt nehéz erre
átállni? Kérdéseimmel két olyan
tanárnőt kerestem meg, akiknek a
tantárgya ugyancsak igényelné a je-
lenléti oktatást. Köszönöm szépen a
válaszaikat!

Nógrádi Márta tanárnő: igen,nagyon nehéz a gyakorlati órák meg-tartása online térben. Sikerült ugyansok elméleti kérdést megbeszélni, ésmindig igyekeztem a gyakorlatot szem-léltetni. Feladatokat is kaptak a diákoka gyakorlatra vonatkozóan, amit jórésztel is végeztek, több-kevesebb sikerrel.Amikor már lehetőség nyílt újra aziskolában gyakorolni, sajnos szem-besültünk az online okozta kimaradá-

sokkal, hiányosságokkal. Hogy nehéz-ea gyakorlati oktatás online térben? nemlehet a szakmát gyakorlat nélkül jólmegtanulni!
Varabecz Mónika tanárnő: Hogymilyennek látom én az online-t? jobb,mint amire számítottam. ezzel nem aztmondom, hogy jó, hanem azt, hogyigyekszem kihozni belőle a maximu-mot. mivel sosem voltam a technika„jóbarátja”, az eleje volt a legnehezebb,mindezt megszokni, elsajátítani, demára már mindennapos. Legfontosabba türelem. S ezek mellett a rugalmasságés az alkalmazkodás. én ezt igyekszemtovábbadni a diákjaimnak, és egyfélepozitivitást, hogy ne hagyjuk, hogy azapró negatív dolgok befolyásoljanakbennünket. S még ha más is az interak-ció így online, mint élőben, én mégis aztgondolom, haladok, legfőképpen azolyan diákokkal, akik érdeklődést mu-tatnak.miért tanuljak? mert számon kérikvagy magamért? erre a kérdésre választadni talán csak most tudtam úgy igazán.magamért. mindent a saját magamjövőjéért tanulok, hogy azt építsem. Snem föltétlen mindig a jegyek tükrözikazt a tudást, ami bennünk van, legyenszó akár többről, akár kevesebbről. Azonline megtanít arra, hogy még havalami nem is teljesen igazságos, elfo-gadjuk azt. nyilván a rengeteg hátránymellett, előny is van, csak észre kellvenni ezeket, s megtalálni valamiben amotivációt.

Oláh-Monori Ivett, 11. A

Aprófalván iskolában
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e furcsa időszak közepén egyre job-ban foglalkoztat az a gondolat, ki hogyviseli a korlátozásokat. Szeptember ótagyakorlatilag egy hetet jártunk suliba,és újból belefutottunk az „onlinecsodálatos világába”. Hazudnék, ha aztmondanám nem kényelmes így itthon-ról elvégezni mindent, de azért márnéha nagyon jó lenne mást csinálni. mivel várad sárga zónába tartozotteddig, ezért az ovisok és az i−iv. osztá-lyosok járnak suliba. kíváncsi voltam,hogy ők mit gondolnak, mit éreznek,hogyan élik meg ezt az időszakot. egycsütörtöki reggelen bementem a suliba,és előzetes egyeztetés nyomán meglá-



togattam módi Blanka tanító néni iv.osztályát és kiss csilla tanító néni i. osz-tályát. nagyon jó volt a gyerekekkeltalálkozni, ott lenni velük! Úgy gondol-tam, kicsit kíváncsiskodom, ésmegkérdezem, ki mit gondol. külön-külön voltam mindkét osztályban, ésmégis ugyanazokat a válaszokat kap-tam szinte minden gyerektől. 
Első kérdés. Milyen újra az iskolában
lenni?már nagyon várták, hogytalálkozhassanak a többiekkel, együttnevessenek, játsszanak, tanuljanak, ésvárták a tanító néni okos és szeretettel-jes szavait. mindenkinek hiányoztak atársai, a tanító néni magyarázatai, amiáltal sokkal könnyebben megértik aleckét. minden sokkal jobb, ha együttcsináljuk − mondták. 
Második kérdés: Milyen volt az on-
line tanulás?Úgy a nagyobbak, mint a kisebbekegyöntetűen mind azt mondták, hogysokkal jobb az iskolában. nehezenértettek sokszor meg dolgokat, s miremegkérdezhették volna, vagy vége voltaz órának, és ki kellett lépni, vagyegyszerűen nem volt internet. nem voltkönnyű.
Harmadik kérdés: Milyen a
maszkviselés?erre a kérdésre egyhangú „borzal-mas” volt a válasz. vannak olyanok,akiket nagyon zavar, mert vannak

egészségügyi problémáik, de amúgy isnagyon kényelmetlen és zavaró. min-denki nagyon várja már, hogy végre sza-badon lehessen levegőt venni.
Negyedik kérdés: Miért jó az
iskolában?A gyerekek egyhangúan azt vála-szolták, hogy amikor kimehetnekegyütt az udvarra játszani, azt semminem pótolhatja. mindenkinek nagyon jóbarátai vannak az osztálytársai között,és szeretik minden kis idejüket együtttölteni.
Ötödik kérdés: Hol jobb tanulni?Sokkal jobban szeretnek a gyerekekaz iskolába járni, mert nagyon zavartamár őket az egész napos monitor előttiücsörgés, és az, hogy otthon kellett ülnia négy fal között. itt a suliban sokkal iz-galmasabbak az órák, sokkal több a

játék, és a közös élményeket semmisem tudja pótolni.Amikor hazajöttem, leültem, ésújból elolvastam, amit a gyerekek írtak.A válaszok legfőbb mondanivalója azvolt, hogy egyÜtt A LegjoBB, és min-dennek úgy van igazi értelme, ha aztegyütt tesszük. jó volt látni, hogy ezeka gyerekek mennyire szeretik egymást,és azt a kis közösséget, amihez tartoz-nak. ebben nagyon fontos szerepe vana tanító néniknek, akik igaziőrangyalként vigyázzák a rájuk bízottkis csemetéket. köszönettel tartozomén is nekik, hogy beengedtek az ő kisközösségükbe, és együtt lehettem egykis ideig ezekkel a csodálatos kis em-berkékkel. 
Braun Máté, 10.B

Előadások online
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Sokan azt gondolhatják, hogy online− ugyan már?!... mit lehet úgy szer-vezni? Pedig az online élet soklehetőséget biztosít bizonyostevékenységek megszervezéséhez, ésezeket a lehetőségeket kele tündetanárnő meg is ragadja, és elhozza szá-munkra. ilyen volt például az projekt, ame-lyet a román nemzeti Bankkal (Bnr)együttműködve valósítottunk meg apraktika hetünkön. egy előadó, chișegabriela többféle érdekes bemutatóttartott a különböző osztályoknak apénzügyek terén. meghallgattunk egy

előadást az online fizetésimódszerekről és ezek veszélyeiről, il-letve a bankjegyek megjelenéséről,eredetéről. ez a program azért is volt jószerintem, mert amellett, hogybővíthettük a tudásunkat, román szak-szavakkal is találkoztunk, amelyeket el-magyaráztak, megértettünk, és el issajátítottunk.egy másik ilyen tevékenység a jun-ior Achievement-tel együttműködvejött létre. ezúttal is románul hallgattuka szakemberek online előadásait. márévek óta minden év elején és végénkitöltjük a szervezet által készített

felmérést azzal kapcsolatban, hogyhogyan gazdálkodunk a pénzzel. ezenelőadások legfőbb témája szintén apénzhez köthető. most a romániaiadórendszerről, illetve a romániaitörvénykezési rendszerről szereztünkúj ismereteket. tulajdonképpen ezek atevékenységek érdekesebbé tudtáktenni a napunkat, kimozdítottak kicsita monoton hétköznapokból,ugyanakkor rendkívül hasznosakvoltak.
Oláh-Monori Ivett, 11. A



iskolánk v. B osztálya benevezett a Székely kapuk − zöldkapuk nemzetközi Ökocivilizációs játékba. A kis csapat ajárványügyi intézkedéseket betartva kreatív alkotások meg-valósításán keresztül mélyült el a környezetbarát háztartástémájában osztályfőnökük, márton katalin tanárnő irányításá-val. mi, diáktanácsosok és rajzkörösök több alkalommal is csat-lakozhattunk a folyamathoz, és végigkísérhettük az ötödikesekkörnyezettudatossággal való ismerkedését. mindegyik munka az ökológiai lábnyomunkra hívja fel a fi-gyelmet, sőt ennek csökkentésére kreatív megoldásokkal szol-gálnak. Az öko plakátok elkészítését a kiállítások megszervezésekövette. Az ötödikesek plakátjai először az iskolánkban, majd atibor ernő galériában, a Bunyitay vince könyvtárban, a SzentLászló óvodában és az árkádia Bábszínházban voltakmegtekinthetők. viszont, hogy senki ne maradjon le, íme aFacsemeték csapat alkotásai!
Taar Alexandra, 11. B

Kreatív öko-tudatosság
Székely Kapuk - Zöld Kapuk ökocivilizációs játék
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visszatértek a delfinek és a hattyúkvelence csatornáiba, kínában az elefán-tok nyugodtan sétálgatnak a teaül-tetvényeken − ilyen és ehhez hasonlócikkek jelentek meg a koronavírusokozta lezárás következtében. ezen aponton pedig azt hiszem, hogy nem énvoltam az egyetlen, aki elgondolkozottazon, hogy a természetnek tényleg nemaz lenne-e a legjobb, ha az emberekegyszerűen eltűnnének. már láttam ismagam előtt a posztapokaliptikusképeket: a páfránnyal benőttépületeket, a vadállatokat, ahogyegykori városokban sétálnak,megszokásból autókba ugráló kutyákat.Aztán kiderült, hogy hamis hírekvoltak, de a fejemben továbbra is ottmotoszkált a gondolat, hogy vajon ajárvány jót tesz-e a környezetnek. Úgy gondolom, hogy ezt több szem-pontból érdemes megközelíteni. néz-zük is elsőnek, milyen hatásai voltak ajárványnak a légszennyezés szempon-tjából. előző év februárjában, amikorkínában már jócskán zajlott a karantén,

és gyárak voltak kénytelenek leállni,Pekingben az előző évhez képest 35%-kal csökkent a nitrogén-dioxid koncen-tráció. ugyanebben az időszakbandél-kínában pedig 45%-os csökkenésvolt kimutatható. idén februárban vi-szont a tavalyi évhez képest dupla

akkora volt a szennyezés. de ez kína, azmessze van tőlünk, meg amúgy is alégszennyezés az így van, de azon kívül,hogy láthatatlan lyukakat képez egys z i n t é n láthatatlan ózon cuccon, nemsokat mond számunkra.térjünk át a szemetelésre. Azt

Ökodilemma
Jobb lenne a világ nélkülünk?



mondják, egy ember átlagosan 480 kgszemetet termel egy év folyamán, ez1,32 kilót jelent naponta. Sajnos,egyelőre nincsenek adatok arra, hogy akarantén során mennyi szeméttermelődött. Azt viszont mindannyiantapasztalhattuk, hogy amíg a teljeslezárás zajlott, igyekeztünk odafigyelni,hogy jól beosszuk azt, ami itthon van,hogy minél kevesebbszer kelljenvásárolni menni. Amióta ennek vége,azóta viszont megtanultuk, hogy nemrossz az, ha van itthon valami nassolni-való, csak a biztonság kedvéért. és csakakkor lepődünk meg, mikor nap végénhat joghurtos poharat dobunk el (jó es-etben szépen elmosva, a szelektívszemetesbe). talán mégis több lett aszemetünk, mint előtte volt? ki tudja, ezmég a jövőbeli kutatók munkája leszmegállapítani. de van egy sanda

gyanúm, hogy ha többet ettünk (amivalljuk be őszintén, így volt), akkorvalahova a csomagolás is el kelletttűnjön. Ha csak fel nem faltuk azt isvéletlenül, mint mikor a szendviccselegyütt megeszed a szalvétát is. Hupsz.és lássuk, vajon tudatosabbanvásárolunk-e, mint előtte? kutatásokatsajnos erre sem találtam, de ha csak atavaly márciusi eszméletlen vécépapírelraktározásra és egyéb „nélkü-lözhetetlen” termékek felhalmozásáragondolunk, akkor azt hiszem, mege-gyezhetünk abban, hogy a válasz egyhatározott nem. Összegezve, nem szennyezzükkevésbé a levegőt, nem szemetelünkkevesebbet, és még csak tudatosabbansem vásárolunk. (Bár ez az összegzésegy kicsit talán sántít, hisz sok helyencsak az én következtetéseimre, megfi-

gyeléseimre hivatkozik. de ha valaki vi-tatkozni szeretne vele, nyugodtan tegyemeg, ígérem, a következő számban aztis megjelentetjük.) következtetésképpen, talán mégisaz lenne a legjobb a természetnek, havarázsütésre eltűnnénk, mint a dinók(mínusz a meteoros rész). de ittvagyunk, és reményeink szerint,maradunk is. és a teljes faj helyettinkább azt a gondolatot kellene eltün-tetni, hogy a természet a miénk, így sza-badon kizsákmányolhatjuk. mert ezegyszerűen nem így van. A természettalán a miénk, de ez éppen azt jelenti,hogy felelősséggel tartozunk iránta.mert a bolygónk nem egy játék, amihelyett, ha eltörik, újat veszünk. raj-tunk múlik, hogy a következő generá-ciók szidni fognak-e minket, ahogy miis szidtuk az elődeinket, amiért lassankifogyasztották az erőforrásainkat.vagy hogy lesz-e még egyáltalán valaki,aki meg tud említeni minket.de nem szeretném a cikket, úgy be-fejezni, hogy ekkora nyomást helyezeka szegény olvasóra, mert ki vagyok én,hogy bármit is számon merjek kérni?(meg ki a polgármesteri hivatal, hogybárkit kötelezzen arra, hogy különgyűjtse a szemetét?) A fontos az, hogykomolyan vegyük a környezetszennye-zés okozta problémákat, és megtegyüka tőlünk telhetőt. Legyen az egy teljeskörnyezetvédelmi megmozdulás, egyfenntarthatóságról szóló iskolamásként hét, vagy egy joghurtos dobozszelektív kukába dobása.
Szabó Kincső, 11. A
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A Hivatások nyomában címűverseny tizenötödik kiadása idén pro-jektnapként valósulhatott meg onlinekeretek között kilenc teológiai líceumrészvételével. A projektnap négy főtémát érintett: Szent józsef, Szent nor-bert és a premontrei rend, kalazanciSzent józsef és a piarista rend, BoldogÖzséb és a pálos rend. A csapatoknakebben a négy témakörben kellett bemu-tatniuk munkáikat a következő for-mában: kisprojekt, irodalmi vagy zeneialkotás a fő témákhoz kapcsolódóan,részlet egy korabeli rádió vagytévéhíradóból, valamint egy hangosvagy zenés elmélkedés az említett szen-tekkel. csapatunk − a Szent László rómaikatolikus teológiai Líceum csapata:Seres enikő, gyarmati noémi, vargaLoretta, Pokol viktória és Solymosánkrisztián − közösen vágott bele akisprojekt megvalósításába, illetve anagyváradi premontrei rendtörténetének és múltjának felku-tatásába. közösen, összetartó csa-patként, minden kisebb és nagyobbfeladatot megoldottunk, nagyon soksegítséget kaptunk felkészítőtanárainktól, Benedek ramónatanárnőtől és nemes istván tanár úrtól.verset írtunk Szent józsefről, interjút„készítettünk” Boldog Özsébbel,elmélkedést írtunk kalazanci Szentjózsefről, és kisfilmet forgattunk   a pre-montrei rendről. Számunkra minden

közös pillanat és munka élmény volt,amely örökre megmarad bennünk,beleértve a zoomom tartotttalálkozókat is. A kisfilmünk for-gatásánál interjút készítettünk Fejesrudolf Anzelm premontrei apát úrral,zilahi Bertalan premontrei öregdiákkal(aki nekünk már csak Berci bácsi) ésLakatos Attila történésszel. több órányi filmet készítettünk, scsak ez után jött a java. A felvételekközül ki kellett válogatni a legérdeke-sebb és legértékesebb részeket. néhánydélutánba telt, míg meglett a filmanyag.Aztán jött a vágás és összeillesztés. eztmár krisztián végezte. közben a lányokverset írtak, és egy kisfilmet is készítet-tek Boldog Özséb visszaemlékezései

címen. mindent összevéve rengetegmunka és futni-utaznivaló volt, amibenéhány kaland is belefért: csomagtartósutazás, eltévesztett villamos, összekötőszöveg újrafelvétele stb. devalószínűleg ennek így is kellett történ-nie.mindnyájan nagyon örültünk,amikor elérkezett a projektnap reggele.kicsit  idegesek voltunk,  nehogyvalamit elrontsunk, vagy az internetmiatt nehogy leálljon a kisfilmünk a be-mutató során.  A napindító mise és a bá-torító beszédek után pozitívan,bizakodva vágtunk neki az egész naposprogramnak. A délelőtt folyamán négyiskola mutatta be a munkáját, amelyekmind szépen sikerültek. ebédszünetbenpizzát rendeltünk, mivel úgy éreztük,hogy ezt most megérdemeljük, hiszen aprojektnap neheze, azaz munkáink be-mutatása csak délután következett. Úgygondoljuk, hogy gördülékenyen vettükmi is az akadályokat, a többi csapathozhasonlóan jól teljesítettünk. A délutánfolyamán lehetőségünk nyílt„találkozni” tóth Borbála piaristanővérrel, P. molnár Lehel piarista atyá-val, illetve Fejes rudolf Anzelm apátúrral is.Számunkra a nap jókedvvel zárult,a munkánk kiértékelésével is elégedet-tek vagyunk. reméljük, hogy a többicsapat számára is emlékezetes maradez a projektnap.
Varga Loretta Viktória, 9. B

Hivatások nyomában projektnap



neked hozott be már az insta,Facebook, google, randomhoroszkópos oldal, olyan hirdetést,hogy látogass nagyváradra? én márkomolyan elgondolkoztam azon,hogy csak azért beállítom atartózkodási helyemet, hogy el-kerüljem ezeket. Az utóbbiidőszakban elárasztott a sok váro-sunkat népszerűsítő reklám-anyag, és elgondolkoztam, hogynagyváradiként melyek lehetnekazok a helyek, programok, amikérdekesek lehetnének. Szóval miutánképzeletben végigturistáskodtammagam a városon, ezeket sikerültösszeszednem.
A Darvas múzeum. várad híres acsodaszép szecessziós épületeiről, és hate még nem unod a főutcán végigsétálvamegcsodálni őket, az is egy kellemesprogram lehet. én kicsitérdeklődésemet vesztettem, miután elkellett fogadnom, hogy nem lakhatokmajd egyszerre mindben. A szecesszió-val szembeni csodálatom azonbancseppet sem lankadt, így mikor egykisebb csoporttal ellátogattunk a nemolyan rég felújított darvas házba, azelképesztő élmény volt! A szecessziósmúzeum földszintjén, ahol régen irodákvoltak, most időszakos kiállításokatlehet megtekinteni, az emeleten pedigkorabeli stílusban vannak berendezve

a különböző szobák. Az egésznek vanegy varázslatos hangulata, a festett ü-vegablakoktól a kovácsoltvas kapuig. Acsupán tíz lej belépőért még egy„idegenvezető tabletet” is kérhetsz,amin részletes információkatolvashatsz a különböző szobákatilletően. engem magával ragadott azösszes részlete. igen, ez a hely annyiramegtetszett, hogy még az angol prezen-tációmat is erről készítettem… Sőt, ha abetegségeket, és az utána következő kétvilágháborút át lehetne ugrani, boldo-gan élnék az akkori váradon. 
A könyvtár. A megyei könyvtár isolyan hely, ahova egy egyszerű szabaddélutánodon is érdemes benézni. vanvalami a régi könyvekben, ami olyan in-spiráló tud lenni. végigkutatni a pol-cokat a hatalmas ablakon besütőfényben igazán kellemes időtöltés. deazért porallergiásoknak nem aján-l a n á m .

ezenkívül persze csak úgy tanulni,olvasni is be lehet ülni különböző ter-mekbe, ha már nagyon eleged van az ot-thoni környezetből. A belépőkártya áraitt is tíz lej, és ha nem vagy olyan tehet-séges, hogy hat hónap használat utánbeejtsd az asztalod mögé, és csak alejárta előtt egy évvel találd meg, mintén, akkor öt évig is gond nélkülbejárhatsz vele az összes terembe. 
Kávézók. várad szinténhemzseg a cukibbnál cukibbkávézóktól. nekem egyik személyeskedvencem a tucano, ahol mindenhónapban más ajánlattal várnak,arra a kávéjukra, amire ajánlat van,egyet fizetsz, kettőt fizetsz akció van.A kiszolgálás pedig elképesztőenkedves, és még társasjátékok is ren-delkezésedre állnak. A másik két

dobogós kávézó a listámon az a dripperés a Panemar lenne, az első a csodaszépberendezése és a remek teái, a másodikpedig a jó árban kapható péksütijeimiatt. Ahogy jön a tavasz, a teraszok isegyre csábítóbban festenek. és azokhozaz elsőre csibekeltetőnek tűnőmelegítőkhöz sem kell szkeptikusanhozzáállni, ha elég közel ülsz hozzájuk,nem fagysz meg teljesen. viszont akávédat ne szopogasd egy óránáltovább, kivéve, ha a végére jeges kávétszeretnél szürcsölgetni. egyébként nor-malizálnunk kellene az egyedülkávézókba járást. de komolyan. Hakedved van kimozdulni, és inni egy jókávét, ne félj egyedül elmenni kávéznipusztán egy jó könyv vagy jegyzetfüzettársaságában.
Színház. Amíg sárga zónábanvagyunk, addig nyitva lehetnek a szín-házak, és az elmúlt időszakban igazánremek, felemelő előadásokat nézhet-tünk meg. A tavalyi sulis színházbérlet-tel most csak (ki se találnátok…) tízlejért lehet jegyet venni az előadásokra.már csak azért is jó program lehet, mertvégre okot ad, hogy egy kicsitkiöltözhessünk. Persze azzal sincs baj,ha te online órára is estélyiben jelent-kezel be, de ez azért valamivel mégismásabb.Az elmúlt időben nekem ezek voltakazok a helyek, amik segítettek egy kicsitkiszabadulni az itthoni bezártságból.reméljük, hogy sem a vírushelyzet, semegyéb külső-belső tényezők nem aka-dályoznak majd minket abban, hogytovábbra is élvezhessük őket.

Szabó Kincső, 11. A

Szabaduló a szobából
Egy kis programajánló besavanyodás ellen
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Az Iskolapélda interjúsorozat olyan
pedagógusokat, tanárokat faggat
iskolaélményükről, akik valaha a
Szent László diákjai voltak, ma pedig
a katedra másik oldalán állnak.   Az
iskolánkban működő Szent László
Óvoda óvónénijét, Rőff (lánykori
nevén Gönczi) Tímeát kérdeztük ez
alkalommal. Ő 2000-2004 között
iskolánk diákja volt. Az egyetem
elvégzése után pedig helyét a Szent
László ovijában találta meg.

Hogyan vált a Szent
László líceum diákjává?
Miért erre az iskolára
esett a választás?élénken él emlékeim-ben 2000 nyara, amikorsikeresen befejeztem ál-talános iskolai tanul-mányaimat. ezen év őszénbeléphettem a Szent Lászlórómai katolikus teológiaiLíceum kapuján mint ki-lencedikes diák. Hogy miért pont erreaz iskolára esett a választásom, azt mainapig nem tudom biztosan, de legbelüla szívemben éreztem egy vonzást, hogyide szeretnék járni... talán a jóistenakarta így.

Mennyire befolyásolták a jövőjét,
karrierjét az itt tanító pedagógusok
és az iskola lelkülete?Az iskola mindig is összetartó volt,

ezt megtapasztaltam diákként és aziskola pedagógusaként egyaránt.diákként olyan tanárokat is-merhettem meg, akik nemcsak a tanításnak szenteltékaz életüket, hanem fontosvolt számukra a közvetlen,bizalmas kapcsolatokkialakítása is az iskolábajáró tanulókkal. Abban azidőben sokkal kevesebbo s z t á l l y a l működött aSzent László rómaikatolikus teológiaiLíceum, s aki ide járt, úgyérezhette magát, hogy egynagy család tagja, s valóbanazok voltunk.
Mikor járt a Szent László
liceumban? Melyik évben
végzett?középiskolai tanulmányaimat2000 szeptemberében kezd-tem meg, majd 2004 júniusá-ban fejeztem be.

Érettségi után hol tanult tovább?
Egyértelmű volt-e a pályaválasztás?Sikeresen befejeztem a középiskolaitanulmányaimat, de érettségi után nemvoltam biztos abban, hogy mit szeretnéktanulni a jövőben, ezért úgy döntöttem,adok magamnak egy évet, hogy el-döntsem. így 2004-2005 között amunka mezejére léptem.

2005-ben jelentkeztem anagyváradi egyetem óvó- éstanítóképző szakára, amithárom év múlva befejeztem.
Mikor egyetemista volt,
gondolt-e arra hogy az
útja ismét visszavezet a
Szent Lászlóhoz ?egyetemista koromban,pontosabban másodévesvoltam, mikor először nyíltlehetőségem gyakorlatomata Szent László római kato-likus teológiai Líceum óvodájábanvégezni. csoporttársaimmal együtteleinte csak megfigyeltük az ott dolgozóóvodapedagógusok munkáját, majd miis megtapasztalhattuk, mit is jelentkisgyermekekkel dolgozni. Szerencsérea következő évben is látogathattuk azóvodát mint kisóvónénik. Az egyetemiévek alatt betekintést nyertünk az isko-lai életbe is, de én mindig is éreztem,hogy inkább az óvoda felé húz a szívem,s talán ez annak is köszönhető, hogy aSzent László oviban mindig nagy sze-retettel vártak minket, egyetemistákat.

Milyen érzés volt a Szent László
oviba bekerülni?eleinte hihetetlen volt, hogy óvoda-pedagógusként dolgozhatok a SzentLászló római katolikus teológiaiLíceum óvodájában, de persze nagyonörültem ennek a lehetőségnek, s a mai

Nagy család voltunk
Interjú Rőff Tímea óvónénivel
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„legbelül a
szívemben

éreztem egy
vonzást,
hogy ide 

szeretnék
járni... “

„...én mindig
is éreztem,

hogy inkább
az óvoda felé

húz a
szívem.... “



napig hálát adok a jóistennek ezért.érdekes, de egyben jó érzés volt újralátni a líceumi tanáraimat. Úgy éreztem,örömmel fogadtak.
Mit tanácsol a mostani diákok-

nak?A mostani diákoknak csak azttudom tanácsolni, hogy tegyenek megmindent annak érdekében,hogy minél szebb és jobbjövőt teremtsenek maguk-nak. ezt csak úgy tudjákmegtenni, ha kihozzákmagukból a maximumot éstanulnak. Sokáig én semértettem, miért is fontos ez,de az biztos, hogy hatanulsz, és tudsz jobbanboldogulsz az élet viharostengerén. Amit még nagyonfontosnak tartok az, hogy ajóistennel a kapcsolatunkatnap mint nap ápoljuk, és kér-jük, hogy legyen mellettünk, hisz annyimindent köszönhetünk neki.
Mi a legszebb diákkori emléke az

iskolával kapcsolatban?Sok szép diákkori emléket tartoga-tok a szívemben, s talán ezek közülkettőt emelnék ki. Az egyik, amikor aziskola diákjaival, tanáraival ellátogat-tunk máriaradnára. itt tapasztaltammeg leginkább az összetartozás és as z e r e t e t  fontosságát. A másik pedig,amikor 2004-ben megnyertük az iskolafarsangját az osztályommal. Akkoribanfutott a tv-ben egy mónika címűbeszélgető műsor, mi ezt parodizáltukki. mindenkinek nagyon tetszett, ígynyertünk Szentendrére egy kirán-dulást.

Van olyan szokás, amit
az ön diákkorában csinál-
tak, mostanra viszont már
elfelejtődött? Szívesen
visszahozná ezt a
szokást?nem emlékszem, hogylettek volna különbözős z o k á s a i n k ,egyszerűen csakéltük a diákkoriéveinket. életreszóló barátsá-gokat kötöttünk,néha elkövet-tünk néhánycsínytevést, deerre mára márúgy tekintek,mint életem egyiklegszebb szakaszára.

Mit gondol, iskolánk mostani
diákjainak mit kellene feltétlenül
tudniuk az önök idején működő
diákéletről?nagyon fontos volt számunkra abarátság, az összetartozás, egymássegítése és persze a közös programokszervezése, ami sokszor az iskola falainkívül is megtörtént.

Hogy látja, milyen volt akkor a
közösség és milyen most?Abban az időben talán fontosabb-nak tartottuk a tanulást, szégyelltükmagunkat, ha valamiből megbuktunk,az érettségi megszerzése egy cél voltszámunkra. Büszkék is voltunk ma-gunkra, mikor megtudtukennek a fontosmérföldkőnek az ered-ményeit. mindenkinek sik-erült az osztályból azérettségi. ezt a kiváló ered-ményt annak is köszönhet-tük, hogy egy nagyon jótanári közösség készített felminket. de kellettünk  mi is,az, hogy akarjuk hogy ezteljesüljön. és nem utolsó-sorban a jóisten állt mellet-tünk, aki vezérelt minketezen az úton. Annyit tudokmondani még, hogytörekedjetek arra, hogyakarjatok dolgokat, éstegyetek azért, hogy elér-jétek álmaitokat, és mindigkérjétek a jóistent, hogylegyen veletek és segítsen benneteket.

Kérdezett Gyarmati Noémi, 11.B

21

IskolapéldaSzóSz-ék 2021. tavaszi szám

„...nagyon
fontosnak tar-

tom, hogy a
Jóistennel

való kapcso-
latunkat nap

mint nap
ápoljuk.... “

„...talán
fontosabbnak

tartottuk a
tanulást, szé-
gyelltük ma-

gunkat, ha
valamiből

megbuktunk,
az érettségi

megszerzése
egy cél volt

számunkra...”



Warum lerne ich Deutsch? Das ist
eine Frage, die ich mir schon oft
gestellt habe. dieser tick begann bei mir in der 9.klasse, damals konnte ich  auf deutschnur „guten tag“ und „Auf Wiedersehen“sagen. um ehrlich zu sein, hatte ichAngst vor dieser Sprache.  dann kamunsere Lehrerin ins Spiel. ihr resolutesAuftreten und ihre Selbstsicherheithaben mich völlig beeindruckt. Sie hateinen sehr ernsten charakter, undgenau so stelle ich mir diese Sprachevor. Sie hat mich immer motiviert,indem sie sagte “ du sprichst sehr gutdeutsch”, obwohl ich am Anfang nochSchwierigkeiten hatte. ( Leider kann ichmich immer noch nicht so ausdrücken,wie ich möchte. da ist schon viel Luftnach oben.)Sie zeigte mir: Wer deutsch be-herrscht, kann etwas Besonderes.etwas, das nicht jeder kann. ich habemich dann entschieden: ich werdemein Bestes geben und auf deutschhervorragende Leistungen erbringen.Seitdem habe ich nie zurückgeschaut.ich hätte nie gedacht, dass sich eineSprache auf mich so auswirken kann,aber die deutsche Sprache hat esgeschafft. deutsch zu lernen bedeutetfür mich, eine Fertigkeit zu erwerben,mit der man seine berufliche undsoziale Lebensqualität verbessernkann.  ich lerne jeden einzelnen tag,weil ich in zukunft in deutschland oderin Österreich leben und arbeiten will.ich bin der meinung, will man  in einem

Land leben, sollte man zumindest dieSprache erlernen. ohne Fremd-sprachenkenntnisse ist man nur reinertourist, einfach ein Ausländer, der nachAbenteuer sucht, und  schöne Se-henswürdigkeiten bewundert.Andererseits will ich diedeutschsprachigen  Länder auch be-suchen, es gibt so viele schöne Plätze indeutschland, in Österreich und in derSchweiz, die wirklich einen Besuchwert sind. Außerdem möchte ich viele,freundliche menschen aus diesen Län-dern, ihre faszinierende kultur näherkennen lernen.Bist du noch nicht mit deinemdeutsch zufrieden, und möchtest etwasdaran ändern?Also, es ist noch kein Sprachgenievom Himmel gefallen. Aber anstatt zuwarten und zu hoffen, dass du einestages aufwachst und alle möglichenWörter auf deutsch kannst, schreiblieber auf, zu welchen themen du die

vokabeln wissen willst! mach dir eineListe mit den Wörtern, mit denen dunoch Probleme hast! Priorisiere deineListe, und übe, übe, übe! nutze dievorteile der sozialen netzwerke, findedeutsche gruppen auf Facebook oderandere Foren! du kannst auch das in-ternetradio nutzen, oder Filme anse-hen, Podcasts hören.  gewöhne deineohren an die deutsche Sprache!ich weiß genau, die grammatik istdein Problem. Aber ich gebe dir einenratschlag: denke nicht viel zu sehr andie grammatik. du brauchst aufdeutsch nicht genau so sprechen, wieauf deiner muttersprache. versuchedabei realistisch zu bleiben, und keinezu hohen Anforderungen an dich zustellen!  meiner meinung nach istwichtig, dass du dir auch überlegst, wiegut du überhaupt deutsch sprechenmöchtest.ich spreche aus eigener erfahrung,das ist sehr wesentlich. Also, lass dichauf keinen Fall von Leuten entmutigen,die sagen, dass der deutscheWortschatz kompliziert, die deutschegrammatik verdammt schwierig, diedeklinationen schrecklich unüber-windbar sind. deutsch ist eine interes-sante Sprache. ihre Struktur ist logisch,und sie bietet viele redewendungenund redensarten, die man in jeder Si-tuation verwenden kann. ich glaube,das ist ein Fenster zur Welt, und es istwirklich toll.
Borozsnyai Dávid, Klasse 12. C

Übung macht den Meister
Warum Deutsch lernen?
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kehre dich um, von diesen Höhennach der Stadt zurück zu sehen!Aus dem hohlen finstern tordringt ein buntes gewimmel hervor.jeder sonnt sich heute so gern.Sie feiern die Auferstehung des Herrn,denn sie sind selber auferstanden:Aus niedriger Häuser dumpfen gemächern,Aus Handwerks- und gewerbesbanden,Aus dem druck von giebeln und dächern,Aus der Straßen quetschender enge,Aus der kirchen ehrwürdiger nachtSind sie alle ans Licht gebracht.

Sieh nur, sieh! wie behend sich die mengedurch die gärten und Felder zerschlägt,Wie der Fluß in Breit und LängeSo manchen lustigen nachen bewegt,und, bis zum Sinken überladen,entfernt sich dieser letzte kahn.Selbst von des Berges fernen PfadenBlinken uns farbige kleider an.ich höre schon des dorfs getümmel,Hier ist des volkes wahrer Himmel,zufrieden jauchzet groß und klein:Hier bin ich mensch, hier darf ichs sein!
Johann Wolfgang von Goethe: Faust I, Vor dem Tor



Schlaf eher, mein kleines Herz!ich habe gewusst,Was wir haben  machen müssen.Aber es war sehr schwer.es ist immer  schlimmer geworden,und wir haben nix dazu gekonnt.Wir sind in der vergangenheit geblieben.die nacht ist eingebrochen:du hast immer noch nicht geantwortet,obwohl  ich dich still gerufen habe.Schlaf eher, mein kleines Herz!
Szeghalmi Gabriella, Klasse 11. A
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gestern habe ich etwas Leckeres gegessen,und dazu zwetschgenschnaps getrunken.ich habe ihn gebraucht, denn ich habe singen müssen.mein konzert hat um 7 uhr angefangen,Aber niemand ist gekommen.das war so ein mistding...danach habe ich meine mama angerufen,Aber sie hat ein Buch gelesen,und sie hat mir nicht geholfen,lieber weiter gelesen.
Rejtő Dóra, Klasse 11. A

ich bin viel gereist,konnte aber keine Sprachen.ich kannte die Stadt,konnte aber nicht zurechtkommen.ich habe so viele Leute gesehen,doch habe ich sie nicht begrüßen können.So fing ich an zu singen, trotzdem konnte ich mich mit ihnen nicht verständigen...ich mag deutsch,aber verben sind schwer zu verstehen.
Fekete Henrietta, Klasse 11. A

Das sind wirich bin ich und du bist du,Aber wir sind eins,ich bin nie allein.Wenn du weinst,ich weine mit dir.Wenn du lustig bist,das ist mein größtes geschenk.Wenn du traurig bist,ich beruhige dich.du unterstützt mich,ich unterstütze dich.kein zweifel,du bist der beste Partner.das sind wir,ich mit dir und du mit mir.
Kovács Mercedes, Klasse 11. A
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Liebeserklärungverstecke nicht, wie du dich fühlst!ich werde es entdecken,wenn es ein Problem gibt.guck! das ist nur der Anfang.ich nehme dich huckepack,und so bewegen wir uns vorwärts.keine träne, nicht  weinen:Wir schaffen  es zusammen.kein zweifel,du musst dich nicht quälen!ich weiß, du bist dickschädel,aber nichts ist unmöglich.ich hebe dich zu den Sternen,wir schweben zusammen.es wird wie ein traum sein,es gibt keine grenzen: Halte einfach meine Hand!„An deiner Seite will ich bleibengeh' durch Feuer und alle zweifelmit allen träumen und all den SorgenHeute, morgen und übermorgen.“
Kovács Mercedes, Klasse 12. A

Als ich dich zum ersten mal gesehen habeda war es mir sofort klar,du bist die Frau, die ich in mein Herz festeingeschlossen habe.unzerstörbar tief in mir.Seit du bei mir bist, ist mein Leben nicht sotrist.ich hoffe du bleibst jetzt für immer bei mir, und ich verspreche dir, ich bleibe auch bei dir.
Borozsnyai Dávid, Klasse 12. C

Kurze Nacht.Wie kann das sein?du hast „uns” einfach aufgegeben.du hast mich einfach weggeworfen.Wir müssen miteinander reden, wir dickschädel.Hast du vergessen, wer du bist?Stehst vor einem Berg, und siehst das ende nicht.und du läufst immer vor allem weg...Fühlst dich, als ob du im gefängnis wär‘st.du denkst immer, alles muss enden...du warst alles für mich.jetzt aber bedeutest du mir nichts!manchmal frage ich mich,ob du überhaupt weiß,was Liebe wirklich ist.Aber wenn du fällst, werde ich dich hebenWir müssen dranbleiben, uns alle Fehler verzeihenmit allen träumen und all den Sorgen.denn wir haben zwei Leben:das zweite beginnt aber erst,wenn wir realisieren,dass wir nur eins haben.
Borozsnyai David, Klasse 12. C

Deutsche Ecke
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EgyenlőségFekete nyúlként ugrálok a galambok között,kik gondtalanul, röppennek szemem előtt, s habár felugrok,testem mégis földhöz kötött.Sóvárgóan bámulok, és várok a változásra,várok, várok... amíg el nem pusztulok, amíg a hús és a bőr le nemsorvad csontomról.kínoz a vágy, a tudata a lehetetlennek, de talán tényleges ez?talán csak egy csúf tréfa, egy délibáb, amivel megtréfál minket avilág?olykor a vágy nagy úr. oly dolgokra tud késztetni, melyek bárkiteltántorítanak, de nem engem! rendületlenül lököm el magamtöbb tíz, száz méter magasból, mintha csak remélném, hogyebben a pillanatban két szárny törne ki gerincemből, és tennémagát hasznossá, hogy segítsen rajtam röptömben!Lábaimmal elrugaszkodtam, amennyire csak tudtam, hogy pil-lanatnyi örömöm tudatomba vésődjön. A nem várt tettem hirte-len érzéseket zúdított rám: éreztem ereimben, ahogy a szélsikolyokkal vette rá egyenként mozgásra a több milliárdfűszálat, ugyanakkor éreztem testemen, ahogy ő segített rövid,de nagyszerű utazásom nanoszekundumokkal meghosszabbí-tani.A semmiből könnyek törtek elő szemeiből, s elkezdtek lerántani,míg a földre nem zuhantam a többi nyúl közé...utolsó percemet mozdulatlanul, fájdalmakban töltöttem,miközben a szabadon repdeső galambokat néztem, boldogan,hogy én is repülhettem.csak egy fekete nyúlként fekszem a földön, fekszem és nézem aboldog galambokat, röpködnek a szemem előtt... Lelkemszárnyal, de testemet a föld lefelé húzza. Sóvárgóan bámulok, ésvárok a változásra, várok, várok, amíg el nem pusztulok...amíg ahús és a bőr le nem sorvad csontomról.
Lázár Alexandra Szonja, 9. A

Ha elengedném gondolataimHa elengedném gondolataim,kitárnám titkolt szárnyaim,gond nélkül elrepülnék,oda mennék, ahova szeretnék...elszállnék egy kisleányhoz,ki szívembe békét majd hoz.tükrözhetné a nagyvilágot,de kizárna gondot, bánatot.Az ő szemével látnám a világot,Látnám mindenben a boldogságot!Ha elszabadulna lelkem végre,csak bámulnék fel a kék égre.
Lázár Alexandra Szonja, 9. A

Törj össze, szívem nyugodtan…(részlet)törj össze darabokratörd szívem szilánkokra,Ha ez kell, hogy végre belásd:Szerelmemet nincs, hogy elásd!
Lázár Alexandra Szonja, 9. A
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Végső búcsú(részlet)mikor majd a vad cserjék megszelídülnek,S az összes levél álomra hajtja majd a fejét,Amikor emlékeim virággá fakulnak,Lágy szirmú bíbor szarkalábat hozz síromra.
Lázár Alexandra Szonja, 9. A

Vattafák(részlet)itt a tavasz, a megújulás évszaka,de szívemet a télben hagytam, megfagyva.Hagyni a fájdalmat, a végtelenségbe szállni.Hadd üvöltsön, hadd tomboljon.csak ne szomorkodjon, ne zokogjon.eleget kiáltott segítségért,majd szerelmedért, s végül túlélésért.csupán csak szívedhez akartam közel lenni,S ölelésedben otthonra lelni.de te nem akartál megszeretni,így hát kénytelen vagyok elengedni.itt az idő felállni, S szívem kapuit előtted bezárni.
Kecskés Alexandra, 10. B

Egyszerű vers az eredendő rosszhoz(részlet)most írok neked egy verset, hogy megtudd:Szörnyű vagy, kapzsi, és csaló!távolságtartás, maszk, kihalt az iskola.online az élet, online a világ, egy nagy szoba...ez vág a lelkünk mélyébe...A világ számolja a szívdobbanásokat.Hogy mióta ismerünk, minden megváltozott,életünk egy szempillantás alatt lett általad fakó.Betoppansz akárhova, és uralkodsz te halálosztó, Pedig azt ígérted: nem sokáig maradsz ily tomboló!megloptad rútul az embereket,már az ovikban sem játszhatnak a gyerekek...elkúszhatsz!
Sárközy Melánia Mercédesz, 11. C



A mai filmes világ talán egyik legiz-
galmasabb és igen kedvelt műfaja a
disztópia, elég itt olyan hatalmas
filmsikerekre gondolni, mint az
Éhezők viadala, A beavatott, Az
útvesztő, Equilibrium, Mátrix vagy a
Holnap határa és még sok más.  A fel-
sorolt filmekből szépen kivehető,
hogy a disztópia igenis sokakat
foglalkoztató műfaj. De lássuk, vajon
miért? Vajon az irodalomban is van-
nak-e hasonlóan híres disztópiák?
Tulajdonképpen mit is értünk a disz-
*tópia szó alatt? A disztópia egy
képzeletbeli, a mai világnál rosz-
szabb, sötétebb jövő víziója, az
utópia ellentéte.

Madách Imre: 
Az ember tragédiája
12. szín, Falansztermadách imre méltán híres drámaiműve, Az ember tragédiája nem kimon-dottan disztópia. jómagam sokismerősömtől hallottam, mennyireszenzációs mű, ezért kaptam kedvet azelolvasásához, és ezt egyáltalán nembántam meg. Bár a nyelvezete elég ré-gies, a történetvezetés, a karakterek, amély gondolatokon keresztülközvetített üzenet mégis rendkívül jóolvasmánnyá varázsolják. egy érdekes,és számomra mélyen elgondolkodtatószín (a dráma nem felvonásokra vanfelosztva, hanem tizenöt színre) volt az,amely a falanszterben játszódik. rövi-den: ádám Lucifer kíséretében elláto-gat a falanszterbe (ez madách saját korautáni időszak, tulajdonképpen a jövő),ahol az emberiség mindent a tu-dománynak rendel alá, ezzel totálisegyformaságba taszítva a világot. Avirágok, növények mind a múzeumbakerülnek, az állatok közül csak az em-berek túléléséhez szükséges fajokélnek, a művészet, a kreativitás, azegyéniség, egyediség és az érzések,érzelmek, mind ki lettek ölve ebből avilágból. Az író számos, a történelembőlismert karaktert képzel el ebbe a disz-tópikus világba, példaként egyet emel-nék ki, michelangelót. michelangelotalán az egyik legismertebb és legna-gyobb művésze volt a reneszánsznak, aSixtus-kápolna, a dávid szobor min-

denki fülében ismerősen csengenek,ám mi van akkor, ha egy ilyen zsenikeretek közé szorul, és nem kreati-vitásának, álmainak, elképzeléseinek él,hanem mások parancsára egyformaszéklábakat gyárt?! ilyen és ehhez ha-sonló érdekes témákat pedzegetmadách ebben a színben, melyből végüládám csalódottan távozik. madách imre az 1800-as évek híresdrámaírója, még nem ismerhette a 20.század totalitárius rendszereinekszörnyűségeit, azonban mégis rend-kívül látnoki módon, mintha lefestené,előrevetítené a kommunizmus vagy afasizmus borzalmait, a nácik bűntetteit.nem csoda, hogy 1945-től a kommu-nista magyarországon Az embertragédiáját próbálták betiltani. Bár madách nem élt ezen diktatúrákkorában, akadt egy másik híres író, akikét meghatározó disztópiát is írt, éstovábbképzelte ezen rendszerekszörnyűségeit, ő pedig nem más, mintgeorge orwell.
George Orwell: 

1984Az 1984-gyel való megis-merkedésem elég kalandos útontörtént. két éve elkezdtem ákos dalaithallgatni, amelyek mély benyomást tet-tek rám, ám volt két dal, amelynekmondanivalóját nem értettem, amotívumok (nagy testvér, 101-es

szoba stb.) ismeretlenek voltak, ez a kétdal pedig az 1984 és a 101-es szobavolt.  Aztán megtudtam, hogy ezek adalok ebből a könyvből építkeznek, ígyhát úgy döntöttem, elolvasom. Atörténet meglehetősen lassan indul, deamikortól elkezdődik a cselekmény, on-nantól letehetetlen. A történet főszereplője Winston azegyformaság korából, a nagy testvérkorából, aki naplót ír, és így az őélményeit, érzéseit és történetét ismer-hetjük meg. nem akarok bővebbenbelemenni a történetbe, mivel nem sze-retném senki előtt lelőni a regény for-dulatait. rengeteg motívum lett apopkultúra része, például nagy testvér,a dicső vezér, akinek a plakátjai belepikaz egész várost, az egész országot (ugyeismerős a kommunizmus, vagy a náciz-mus során oly jól alkalmazott propa-ganda), de hasonlóan ismert a 101-esszoba, amely mindenki rémálma, vagya gondolatrendőrség és még sok más.egy rendkívül érdekes motívum a pro-paganda maximális kihasználása, ahírek a rendszer kedve szerint valóalakítgatása, csinosítgatása, melyérdekes módon az állatfarmban is sze-repet kap. orwell nyilván a regénymegírásához a kommunista és náci dik-tatúrákból merített rengeteg dolgot, ámmégis valami sokkal szörnyűbb ésrémisztőbb rendszerről, világról ír. egy

Disztópia
Párhuzamos könyvrajzok
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kimondottan szomorú dolog szerintem,hogy a regényben sajnos mai napigtalálunk aktuális motívumokat,amelyektől még mindig nem tudunkmegszabadulni. Az 1984 egy rendkívülérdekes, azonban mélyen elgondolkod-tató olvasmány, melyet bátran merekajánlani mindenkinek.
George Orwell: 

Állatfarmegy rendkívül rövid történet, azegész kisregény nagyjából 130 oldal,tehát egy könnyed hétvégi olvasmány.Azonban a fentiekben bemutatottkönyvekhez hasonlóan erős és igenmély tartalommal rendelkező mű.egy angliai farmon vagyunk, ahol azállatoknak elegük lesz az emberekzsarnokoskodásából, ezért elűzikgazdájukat, és saját farmot hoznaklétre. Az állatfarm egy szabad,kecsegtető ígéretekkel teli világbólzsarnoki diktatúrává fajul, melyet egynapóleon nevű (beszédes, ugye?!) disz-nó irányít. A történet befejezése rend-kívül érdekes gondolatokat vet fel, és az

író egy kicsit az olvasóra bízza akövetkeztetések levonását. Az 1984-hezhasonlóan itt is nagy szerepet kap ahírek átalakítása, manipulálása és fer-dítése. Úgyhogy, ha valakinek éppen egysza b a da b b  hétvégéje akad, amikornem tudja, mihez fogjon, mit csináljon,bátran ajánlom ezt a könyvet, mertigazán meghatározó olvasmányélmény.így a legvégére felmerülhet ben-nünk a kérdés, minek olvassunk disz-tópiákat, hiszen egy szabad világbanélünk. kimondhatjuk, amit gondolunk,szabadon érezhetünk, szerethetünk,nem élünk rettegésben vagy terrorban.Akkor viszont mi értelme van annak,hogy ilyenekre időt szánjunk?!Úgy gondolom, a múlt hibáinak ésezeknek a könyveknek a tanulságaalapján, hogy jobban oda kell figyel-nünk szabadságunk megőrzésére, és átkell értékelnünk magunkban, hogymekkora kincs is a szabadság. óvjuk,védjük ezt az értéket, hiszen atörténelem során számtalanszor láttuk,hogy oly könnyű elveszíteni, és mind-
annyian, azt hiszem, jól tudjuk: „csakfélig él, aki nem szabad, a rabok szívemegszakad…”

Kovács László, 11. B
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utazás a koponyám körül. utólag bemerem vallani, hogy amikor éppenkészültem megvásárolni a könyvet, fo-galmam sem volt arról, hogy miről szól-

hat, ennek ellenére olyan magabiz-tossággal választottam ki, mintha régezt kutattam volna a polcokon. nem isérdekelt különösen, jól hangzott a cím,így hajlandó voltam megfeledkezniarról az illő dologról, hogy utánaolvas-sak, mielőtt megveszem. nagyon sokáignem nyúltam hozzá, mint mondtam,nem a tartalma, hanem a címe miattvettem meg, azt pedig azóta jó párszorelolvastam. ugyanolyan jól hangzott.végül már nagyon bántam a dön-tésemet, egyszerűen nem tudtammagam elképzelni, amint agydaganat-ról meg műtétről olvasok, mert mintközben kiderült, a könyv agydaganatrólés műtétről szól… Az utóbbi egy évben több könyvethagytam félbe, mint amennyit elolvas-tam. talán nevezhetném ezt az új hob-bimnak is… tehát, az új hobbimtólfelbátorodva elkezdtem a könyvet. ezekután viszont nem tudom eldönteni, milegyen a kifogásom arra, hogy eztvégigolvastam. 

karinthy személyes tapasztalatátmeséli el, saját betegségének fázisait.ez nem egy különleges történet, nin-csenek benne nagy fordulópontok, ésmég csak nem is annyira meghökkentővagy undorító. karinthy úgy beteg,hogy tulajdonképpen nem is beteg.nem éreztem a történet során, hogy afőhősünk nagyon szenvedett volna,hogy bárki igazán sajnálta volna, talánmintha ő is unta volna az egészet, demint azt karinthytól jól tudom, aművészi érdek fölötte áll a tisztaigazság bevallásának − hiszen remélem,a feleségét vagy a gyermekét jobbanmeghatotta az agydaganat, mint ahogyaz a regényben részletezve lett vagynem lett részletezve. A könyv írója, a nagyon jól hangzócímhez hű maradva, egy utazásrólmesél, ami mindenkivel megtörtén-hetik, abból a figyelemreméltó alkalom-ból, mikor éppen vele történt meg. 
Taar Alexandra, 11. B

Karinthy Frigyes: 
Utazás a koponyám körül



mielőtt megveszek egy könyvet, felszoktam tenni magamnak azt a kérdést,hogy elég jó lesz-e az a bizonyos könyv,megéri-e azt a pénzösszeget, amely rávan írva? Hogy mitől jó egy könyv? A kérdésrenem tudok egy olyan pontos választadni, ami bárhol bármikor és megállnáa helyét. talán az a jó könyv, amelynekolvasása közben azt érzed, hogy aztrólad írták. és ez egy ilyen könyv. eléggé fura volt a kapcsolatom ezzel

a könyvvel. Budapesten vettem meg, iz-gatottam hajtogattam, majd észrevet-tem, hogy még csak a harmadik oldalonvagyok, de nem értem, nem tetszik,nem akarom tovább olvasni. Bizonyáramásra vágytam, vagy többre vagykevesebbre, de nem erre. Aztán nemsokkal ezelőtt újra a kezembe került, ésszégyelltem magam, hogy csak porfogó-nak használtam. Újra a kezembe vet-tem, és elkezdtem olvasni, majd azötvenedik, aztán a századik oldalnálvettem észre, hogy még mindig fogoma kezemben, s ez kitartott egészen akönyv végéig. Szerb Antal regénye már lassanklasszikusnak mondható, készült belőlehangjáték, színdarab, fotóalbum, szám-talan nyelven, sőt, még rovásírásos for-mában is megjelent. A könyv a mainapig beszédtéma és hivatkozási alap,a rajongás pedig, ami övezi, egyáltalánnem korlátozódik a regény témája irántkülönösen fogékony tinédzserekre.Leginkább talán mihály alakjáért ra-jongtam, és bizonyára rengetegen mégrajtam kívül. mihály a nászútján szembesül azzal,hogy ő ezen a ponton az ifjúságát adjafel, azt, ami talán nem is volt neki. mi-után rájön erre, megszökik afeleségétől, és megpróbál egy idegenországban élni és választ kapni a kérdé-seire. egy felnőtt férfi, aki keresi magát,

s próbálja az eltorzult múltat tisztábbáés teljessé tenni egy pár, a jelenből szár-mazó képkockával. mihály megszökikabból az életből, amelyet élnie kéne, devajon a végén visszakerül ugyanoda,ahonnan elindult? megérte-e neki ez alelki/testi utazás? kapott-e válaszokata kérdéseire? megváltoztatott-e bennevalamit ez az utazás? mihály maradt-emihály? mindezen kérdésekre a könyvválaszt is ad, s talán a mi kérdéseinkreis. véleményem szerint egy kicsit mi ismihályok vagyunk, akik élni akarunk ésnéha visszamenni a múltba, vagy talánnéha vissza is megyünk, és vájkálunk.de vajon minket is ki tudnak hozni egymondattal az agyunk és lelkünk legmé-lyebb szobájából? talán a kedvesünklesz az vagy éppenséggel egy könyv?nem tudom, de az biztos, hogy én kap-tam válaszokat, és végig szurkoltam mi-hálynak, hogy neki is si-kerüljön. „és ha az ember él, még mindigtörténhet valami” – ezzel a mondattalzárul a finom lélektani részletekkelmegírt, először 1937-ben megjelentregény, amely első megjelenése ótahatalmas világsikerre tett szert.
Aszalós Antónia, 11. B
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Szerb Antal: 
Utas és holdvilág

Bevallom, nem szoktam sorozatokatnézni, inkább filmpárti vagyok. mostazonban mégis egy minisorozatot sze-retnék ajánlani, mely mindössze ötrészből áll, mégis talán az egyik legjobbsorozat, melyet valaha láttam. Szerintem kevés ember van eu-rópában, azon belül is inkább a konti-nens keleti féltekéjén, aki valamilyenformában még ne hallott volna cser-nobilról. Az emberiség talán egyiklegsúlyosabb nukleáris katasztrófájakövetkezett be ott, mely emberi áldoza-tok ezreit követelte (4000–93 000-rabecsülik a halálos áldozatok számát), s

A hazugság ára: Csernobil
(sorozatajánló)



melynek következményei még harmincév távlatából is hatnak mindennap-jainkra (pl. 2017-ben új védőépületetkellett építeni a zóna fölé). 1986. április 26-án valami egészenfurcsa dolog történt a Szovjetunió (maukrajna) területén fekvő csernobiliatomerőmű 4-es reaktorában. Felrob-bant a reaktor, és rendkívül magas ra-dioaktív szennyeződés szabadult alevegőbe. Az akkori szovjet vezetéspróbálta titkolni az eseményeket, vagyszépíteni azokon, ám miután Svéd-országban rendkívül magas radioaktívsugárzást mértek, már nem lehetetttovább titkolózni. mára már jól tudjuk,hogy a katasztrófát részben a személy-zet hozzá nem értése vagyfelelőtlensége, de ugyanolyan nagymértékben a rendszer hanyagsága,nemtörődömsége idézte elő.A sorozat 2019-ben debütált a HBostreamingszolgáltató kínálatában és hi-hetetlen felkapott lett, az imdB-n asorozat 9,4 pontot ért el a 10-ből, amipélda nélküli. vajon miben rejlik asikere? miért tartja mindenki ennyirejónak? véleményem szerint a csernobilazért lett ennyire sikeres és felkapott,mivel nem csupán a katasztrófát mu-tatja be, hanem az akkori Szovjetuniót,rendszerét, felépítését, vezetést, a min-denkire kiterjedő megfigyelőhálózatotstb. csernobil nem csupán akatasztrófáról szól, hanem az akkorszovjet világról, amiről szüleink,nagyszüleink is sokat tudnánakmesélni.A sorozat másik erőssége, hogy akatasztrófát nem dokumentumfilm-szerűen mutatja be, hanem játékfilmformájában. végig együtt tudtam érezni

a szereplőkkel, tudtam sajnálni atűzoltókat, akiket minden felszerelésnélkül odaküldtek, zavart az erőművezetésének felelőtlensége, gőgje,sajnáltam azokat az embereket,akiknek örökre ott kellett hagyniuklakhelyüket, drukkoltam a szerintemkét legjobb szereplőnek, valerij Legas-zov professzornak és Borisz Scserbiná-nak, akik a katasztrófa elhárításán vagya még nagyobb kár elkerülésén dolgoz-tak. A sorozat teljesen beszippantja anézőt, és mesterien kalauzolja végig azeseményeken a katasztrófa kirob-banásától egészen a felelősök peréig. A sorozat írója, craig mazin szenzá-ciós forgatókönyvvel állt elő, rendkívülcsattanós párbeszédeknek, igazikarakterfejlődéseknek és izgalmastörténetvezetésnek lehetünk a tanúi. Anéző feszült figyelemmel követi az e-seményeket: hétről-hétre tűkön ülvevártam a következő részt, majd mégegyszer „ledaráltam” az egészet egyszerre.

külön fontosnak tartom, hogy elmond-jam, mennyire közérthető módon mag-yarázzák el, miért következett be akatasztrófa, mint ahogy azt is, hogyhogyan is működik egy atomreaktor. ezt a sorozatot bátran ajánlom min-denkinek, aki egy kis minőségiszabadidőt szeretne eltölteni. nemfogja megbánni, és talán tanulunk amúltban elkövetett hibákból, és jobbanodafigyelünk ezentúl a természetre,mely jelen pillanatban is − a globálisfelmelegedés miatt − veszélyben van.A sorozatot záró idézet nagyonsokatmondó. valerij Legaszov profesz-szortól származik, aki a katasztrófahelyszínén munkálkodott a károk el-hárítása végett. tudta, mennyivel na-gyobb baj is lehetett volna, mint lettvégül (akár a kontinens lakosságánakelpusztulása!), és teljesen tisztában volta rendszer hanyag hozzáállásával,mégis fel mert szólalni az igazságvédelmében és az efféle katasztrófákelkerülése érdekében (meg is fizetettérte): „tudósnak lenni annyi, mint naiv-nak lenni. Annyira lefoglal minket azigazság keresése, hogy nemfoglalkozunk azzal, mennyien akarják,hogy megtaláljuk, de az igazság mindigott van, akár látjuk, akár nem, akárválasztjuk, akár nem. nem érdekli, hogymit akarunk, nem érdekli, milyen a ko-rmányunk, az ideológiánk, a vallásunk.Az igazság mindig lesben vár. és végtéreis ez csernobil ajándéka. míg korábbanattól féltem, mi lehet az igazság ára, mamár csak azt kérdezem, mi a hazugságára…”
Kovács László, 11. B
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Szervusz. Máté vagyok, és ebben
a cikkben szeretnék veled megosz-
tani egy-két hasznosabb ötletet a
táp-lálkozással kapcsolatban. Tizen-
hat éves vagyok, és imádok
sportolni. Járok edzőterembe, de
hiába edzek, hogyha nem táplálko-
zom megfelelően. Ezért kezdtem el
én is egészségesebben étkezni. Ha
érdekelnek a tanácsaim, akkor
maradj itt, és nézzük meg együtt
őket.

Az első: a reggeliA reggeli a nap legfontosabbétkezése. A reggelivel pótolod azéjszaka során elhasznált energiát. Areggelitől energikusabb leszel, ígyk ö n n y e b b  izmokat építeni, mozogni,sportolni, de fogyni is. A reggeli táp-lálkozás nagyon sokféle lehet, hiszennem mindenkinek ugyanarra van szük-sége. egy ízletes tükörtojás egy szeletteljes kiőrlésű kenyérrel, esetlegavokadós kenyér egy buggyantott tojás-sal, vagy zabkása fehérjeporral, bogyósgyümölcsökkel és mogyoróvajjal? ezekszénhidrátot, egészséges zsírokat és fe-hérjét tartalmaznak. A tükörtojásbancsak zsír és fehérje van, ami szuper, dereggel szénhidrátot is bevihetsz a szer-vezetedbe, szükséged lesz rá a napfolyamán. vigyázz, bundáskenyér ésbundáskenyér között nagy különbségvan. Például egy bő olajban sültbundáskenyér fehér kenyérből egyál-talán nem jó reggeli, míg egy kis teljes

kiőrlésű kenyér tojásba forgatva, mi-nimális olajon megsütve, sonkával márteljesen okés. 😊
A második: tízóraireggeli után sokan úgy érzik, hogymég mindig éhesek, és valami nasitkeresnek otthon az éléskamrában.ilyenkor a legjobb megoldás az, hogyhanem tömjük tele magunkat édességgelvagy csipsszel. egy darab alma és tízszem mandula együtt jó ötlet tízóraira,mert az alma telít, a mandula pedig biz-tosítja, hogy ne legyél tovább éhes. Abanán elég sok cukrot tartalmaz,egészségesebb az alma, a piros bogyósgyümölcsök, citrusok.
A harmadik: ebédAz egyik személyes kedvencem a

mura-menti csirkemell. tudni kellrólam, hogy imádom a csirkehúst, és ezegy nagyon finom egzotikus étel. Akimegeszi, az biztos, hogy meg is fogjaszeret n i , ráadásul nagyon egyszerűaz elkészítése. A receptet bárhol meg-találod!
Az utolsó: vacsoraeste érdemes könnyű ételeket fo-gyasztani, mint például citromos hal-filét grillezett zöldségekkel, bár énnagyon szeretem azt a kenyérpizzát,amit apukám szokott készíteni egyolaszországból érkezett recept alapján.ez a pizzához hasonló finomság úgykészül, hogy egy bagettet félbe vágunk,majd paradicsomszószt, szalámit, sajtotteszünk rá, és tíz percre betoljuk a forrósütőbe. Az a helyzet, hogy ezzel az étel-lel nagyon jól lehet lakni, így inkább ahalfilét ajánlom nektek. ehhez a besó-zott, citromlével meglocsolt kifilézetthalat grillen vagy nagyon kevés olajonmegsütjük, mellé pedig zöldségeketgrillezünk. cukkinit, a padlizsánt, édes-burgonyát, gombát, paprikát, lilahagymát vágunk apróra, majdmegsütjük grillen, vagy előmelegítettsütőben sütőpapíron vagyteflonserpenyőben. Sütés közben kevésolívaolajjal locsoljuk meg. Adhatunkhozzá koktélparadicsomot, de csak azutolsó percekben, és ízesíthetjük kertizöldfűszerekkel, kakukkfűvel, rozmar-inggal. jó étvágyat!

Braun Máté, 10. B                                                                              

Tavaszi táplálkozás
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A tavasszal együtt ismét eljött az évazon időszaka, amikor az ég kékebbnektűnik, az élet vidámabbnak, és ahangszórók egyre csak hangosabban éshangosabban szólnak. Felpezsdül azélet, és mi, mint minden valamire valódiák, minden tevékenység alá és mellézenét hallgatunk. mert tanulás közbenmi lehet jobb, mint egy kis klasszikuszene (khm, jó, lehet, hogy nem éppklasszikus, sokkal inkább egy pop vagyépp egy rap szám üvölt ilyenkor afülesünkben). vagy mi tehet jobbá egy-egy húszperces szünetet, mint az a má-sodpercre kiszámított hat darab szám,amit épp meg tudunk hallgatni (persze

a reklámokat is beleszámítva), mielőtta tanár beenged minket órára. mertvalljuk be őszintén, a zene fontos sze-repet tölt be az életünkben, és ez foko-zottan igaz az elmúlt egy évre, hiszenkarantén alatt ez volt az egyik alapvetőtámaszunk és örömünk.de ez nem csak ránk, diákokra,hanem a tanárokra is igaz. Hiszen bár-mennyire is meglepő, az iskola kapuinkívül és az apró képernyőkockákmögött a tanárok is élik a saját életüket,olvassák a kedvenc könyveiket, és igen,alkalomadtán a megszokottnál hango-sabbra tekerve a hangerőt, betesznekegy-egy zeneszámot is. de ha ez még

mindig hihetetlennek vagy egyszerűennehezen elképzelhetőnek tűnik, hason-lóan az előző lapszámhoz, ismét elhoz-tuk nektek tanáraik kedvenceit.A mostani alkalommal három tanártkérdeztünk zenei ízlésükről: csigerkrisztina tanárnő, Albert Andreatanárnő és vincze zsolt tanár úr voltakkiszemelt áldozataink. és hogy ők mi-lyen tájakra is kalandoznak el, hazenéről van szó, azt könnyen meg-tudhatjuk, hiszen mindhármanelmesélték nekünk, milyen szerepet töl-tenek be az életükben kedvenc számaikés maga a zene. 

Legelőször Csiger Krisztinatanárnő válaszolta meg nekünk ezeketa világrengető kérdéseket:nagyon sokféle zenét hallgatok. Bárnem vagyok „mindenevő”, viszontérdeklődő igen. nem áll tőlem távol akomolyzene sem, de tény, hogy ritkánvan módom hallgatni. A kedvencelőadóm ákos. gyerekként is-merkedtem meg vele, vagyis az elsőzenekarával, a Bonanza Banzájjal, amita nagybátyám hallgatott gyakran. vi-szont én már inkább ákos-rajongó let-tem. mikor kilencedikes koromban,életemben először Budapesten jártama gyerekfesztiválon − a nagyváradi

zabhegyezőkkel, a szervező csapattal –emlékként egy ákos cd-t hoztam haza.Aztán majd csak évek múlva sikerülteljutnom egy nagy koncertjére, ahol hatórát álltam, végignéztem az előttefellépőket, hogy első sorbólélvezhessem a koncertet. de nem csakőt hallgatom, szeretem az alternatív,underground zenéket is. ilyenekpéldául: Péterfy Bori és a Love Band,Anna and the Barbies, kiscsillag, Bel-mondo, Anima Sound System, zagar ésa Bagossy Brothers company.és hogy milyen szerepet is tölt be azene az életemben? ez egy elgondol-kodtató kérdés! Szeretem a zenét,kikapcsol, feltölt, sőt, akár el is gondol-kodtat. ugyanakkor kicsi gyerekesédes-anyaként napi szinten része azéletünknek a zene. Persze nem a fen-tebb említettekre gondolok, hanem agyerekdalokra, ringatókra. Ha pedig ajánlanom kellenezenészeket, zeneszámokat, nem istudom... inkább csak annyit mondanék,hogy próbáljatok jó zenéket találni,olyat, ami felvidít vagy megérint. Azeneszámok terén is legyetek igénye-sek! 
Albert Andrea tanárnőre nagyhatással volt kamaszkora zenei világa,most az ő zenei ízlésével is megis-merkedhetünk:régi zenét szeretek hallgatni,mint például a Queen, Scorpions, Al-phaville, Whitney Houston, Lara Fabian,michael Bolton és még sorolhatnám,mert rengeteg kedvencem van. közülüksokat évekkel ezelőtt ismertem meg,kamaszkorban, akkoriban akönnyűzene terén ők voltak a legismer-tebbek.  ezen kívül szeretem a régiolasz zenét, és a kocsiban szívesen hall-gatom a mai idők zenéit is. komolyzeneterén vivaldit és Beethovent választom,az operaénekesek közül pedig LucianoPavarottit szeretem.általában a kocsiban hallgatokzenét, de soha nem a rádiót, és itthon isszoktam a youtube-ról hallgatni. A ked-vem függvényében választom ki, hogyéppen mit hallgatok, vagy annak a füg-

Tanári (zene)kar
Mit hallgatnak tanáraink, amikor nem ők beszélnek?
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gvényében, hogy milyen tevékenységetvégzek itthon. véleményem szerintnagyon sok pozitív oldala van a zene-hallgatásnak, hisz nagy részben be-folyásolja az ember kedvét. A diákoknak azt ajánlanám, hogy

ismerjék meg jobban a régi zenéket,habár úgy vettem észre, hogy nagyonsok fiatal ismeri és nagyon is szeretiezeket. nem ártana, ha a klasszikuszenével is megismerkednének, deamiket szerintem kicsit hanyagolniukkéne, azok a mulatós zenék, hiszen ezektöbbségének nincs különösebb szellemiértéke.és persze végül, de nem utolsó sor-ban, Vincze Zsolt tanár úr is elárultanekünk, hogy milyen kapcsolatban is álla zenével:Arra a kérdésre, hogy melyek a ked-venc zenéim vagy zenészeim, nem isolyan nehéz válaszolni: a jó zenét hall-gatom szívesen. mondhatni mindenevővagyok ilyen téren. A lényeg az, hogy józene legyen, hogy épp megfeleljen ahangulatomnak.Azt sem merném kijelenteni, hogyvannak kedvenc zenészeim,zenekaraim. ifjúkoromban ez nem ígyvolt, a keményebb stílusúrockzenekarokat részesítettemelőnyben: szívesen hallgattam Bikinit,eddát, de Pokolgépet, ossiánt vagy akármoby dicket is. és sok-sok mászenekart is. Persze ma is szívesen hall-gatom ezeket, de nem zárkózom el alegújabb előadók zeneszámaitól sem.

Ha meg kellene neveznem egy ked-venc zeneszámot, amit ma a legtöbb-ször meghallgatok, akkor az mindenbizonnyal a Queen Bohém rapszódiacímű dala lenne (ez a telefonomcsengőhangja), annak ellenére is, hogy

a magyar előadókat, dalokat részesítemelőnyben.Úgy gondolom, az én generációm-nak sokkal nehezebb volt hozzájutni akedvenc zenekar, előadó egy-egy al-bumához. nagy kincsnek számított egy-egy kalózkazetta, azt másolgattuk,cserélgettük egymás között. még na-gyobb kincs volt egy szalagos magnó,esetleg egy Walkman (hordozható mé-dialejátszó, ha esetleg nem tudnávalaki, hogy miről is beszélek). Lehet,hogy a fiatalok nem tudják: az a zenele-játszó, ami ma elfér egyik zsebünkben,

régebben egész autócsomagtartónyihelyet foglalt el.  visszaemlékezve elmondhatom,hogy sokszor hallgattunk zenét a bará-taimmal (a felnőttek, szomszédok nemnagy örömére elég hangosan), házibu-likra jártunk, majd koncertekre is.Szívesen emlékszem vissza ezekre adolgokra, örök élmények maradnak.Sajnos azonban egyre kevesebbidőm jut zenehallgatásra. tudatosannem is törekszem erre, életemnek abbaa szakaszába érkeztem, amikor nagyontudom értékelni a csendet. de azérthallgatok zenét is, ha épp olyan ahangulatom, miközben dolgozom (pl.felmérő dolgozatokat javítok), vagyautóban, vezetés közben. és hogy mit is ajánlok az iskola diák-jainak? Azt, hogy mindenki találja megmagának azt a zenestílust, ami a legjob-ban kifejezi személyiségét, amitszívesen hallgat, ami örömet szerezszámára, ami pihenteti, ha éppen fáradtstb. Legyen az klasszikus zene, rock,jazz, pop, hip-hop vagy bármilyen másstílusú zene.ez lettek volna tehát tanári karunkegy részének kedvencei, amelyek közöttvegyesen találhattunk rocktól elkezdve,alteren át egészen a komolyzenéigrengeteg mindent. Szóval csak buzdí-tani tudok mindenkit, csipegessetekcsak ezek közül, hiszen ki tudja, lehet,hogy közülük kerül ki a következőzenész vagy zenekar, akinek a számaitronggyá fogjátok hallgatni. 
Szeghalmi Gabriella, 11. A




