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A világ az utóbbi években felgyor-
sult, egymás után bombáznak minket
az információk, mi meg csak állunk és
hagyjuk, hogy minden ránk zúduljon.
Sokszor összezavarodunk, mivel ezer
meg ezer dolog koppan a fejünkön nap
mint nap, melyeket nincs időnk feldol-
gozni vagy reagálni rájuk. csak sodró-

dunk az árral, és reméljük, hogy egyszer majd csak lesz
valami... de hogyan tudnánk elkerülni a meg- és kifulladást?
A válasz egyszerű, a megvalósítás már kevésbé: meg kell
szűrnünk a bejövő adatokat.

mindenkinek az életében jelen van egy bizonyos
értékrend. e szerint élünk, e szerint hozzuk meg a dönté-
seinket. Sokan nem is érzékeljük, hogy életünk fontosabb
dolgai között létezik egy rangsorolás, pedig erre oda kell fi-
gyelnünk, hiszen egy helyes értékrend minden jónak az
alapja. ez jelenti számunkra a ,,szűrőt”, amely kiválogatja
nekünk mindazt, ami fontos. Az, ami érdekel bennünket,
azok dolgok, amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírnak szá-
munkra, az, hogy az életünk mely részeire fektetjük a leg-
nagyobb hangsúlyt, mind-mind meghatározó szereppel
rendelkezik az értékrendünkre nézve.  és mi az iskolaújság-
ban pont ezekről a dolgokról szeretnénk írni, arról, hogy mi
is foglalkoztat jelenleg minket, diákokat.

lassan itt a téli szünet, az iskola zsong az ünnepi hangu-
lattól, viszont, sajnálatos módon, a karácsonyt sokunk
számára egy nagy rohanás előzi meg. rengeteg dolgunk van
az ünnepek előtt, millió egy tennivaló vesz körül bennünket,
az iskolában is temérdek a tennivaló (csak győzzük megc-
sinálni őket). A díszítés, az ajándékbeszerzés, a sütés-főzés
mind ránk vár, de vajon tényleg ez lenne a karácsony
lényege? eszeveszett rohangálást, fejetlen sürgést-forgást
követel tőlünk az advent? véleményem szerint éppen
ellenkezőleg, az év ezen időszaka az elcsendesedésé és meg-
nyugvásé, a ráhangolódásé és az önvizsgálaté, az ünnepre
készülődésé és a múlt felidézéséé. így hát az adventnek ezen
fényében írtunk meg iskolaújságunk mostani számát, hogy

ráhangolódjunk a karácsonyra, és kicsit megpihenve vis-
szagondolhassunk az elmúlt félév történéseire.

S ha már egy kicsit megálltunk és megpihen-
tünk, reméljük, akad arra is idő, hogy a megújult
SzóSz-ék legfrissebb számát lapozgassátok, olvas-
gassátok. 

Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Szeghalmi Gabriella
10. A

Tartalom

SzóSz-ék sztori avagy gyökereink ..............................  3

Hogyan szervezzünk gólyabált? ..................................   3

Új DT – vonzások és választások ................................   5

Fejes a lehetetlenbe... médiaképzés Szegeden .......    6

Faces of Love: megtisztító utazás a manilai 
bádognegyed sikátoraiban (filmajánló) ................... 7

Mit jelent a hit? ................................................................  7

Mikulás posta oda-vissza ............................................... 8

A legnagyobb ajándék: az idő ...................................... 8

Lelkiség: Tied az én harcom......................................... 9

Festéktől az adományig. Adventi vásár .................... 10

Mintha csak most lett volna a ballagásom 
(interjú Rapa Erik tanár úrral) ...................................11

Pajzsra emelve: 
meghódítottuk a Kárpát-medencét........................... 13

Szépség (képek és versek) .......................................... 14

Poket-őrület .................................................................... 15

További Poket-madness .............................................. 16

A néma forradalom ........................................................ 16

Sportsikereink ............................................................... 17

Jól kifőzték: 
nyertes séfjeink mesélnek ........................ 17

A szép bőr titka ....................................... 19

Lepapírozzuk: a nagy papírgyűjtési
akció ............................................................ 18

Eseménynaptárunk ................................ 19

SzóSz-ék. A nAgyvárAdi rómAi kAtolikuS teológiAi líceum diákmAgAzinjA

Szerkesztők: 
Aszalós Antónia, Braun máté, czirják dávid, kalmár éva, kovács lászló, Prokaj márk, ruha Alexandra,

Szabó kincső, Szeghalmi gabriella, taar Alexandra, oláh-monori ivett.
A szerkesztőség munkáját koordinálják:

rázmán enikő és nemes istván
A lapban megjelent cikkekben megfogalmazottak nem kizárólag a szerkesztőség véleményét tükrözik.

A folyóirat a nagyváradi Római Katolikus Püspökség támogatásával jelent meg. 
Köszönjük a püspökség támogatását!



Őszinte leszek: gólyabált szervezni nem kis meló.
Bár ebbe az elején aztán senki sem gondol bele, a
hatalmas lelkesedéstől senki nem hajlandó foglalkozni
a lehetséges akadályokkal. Meg igazából már a végén
sem arra figyelünk, hogy mi volt benne nehézkes,
hanem mindenki együtt örül, hogy ezt is sikerült
összehozni.

Idén témául a gyerekkori meséinket választottuk, és
rendhagyó módon az osztályok egy kincskereső játék for-
májában tudhatták meg, hogy melyik mese szereplőit kell
majd megjeleníteniük a bálon. És hogy véletlenül se
unatkozzanak a drága kilencedikeseink, még gólyahetet is
szerveztünk nekik, amivel igyekeztünk kicsit összehan-
golni az osztályokat.

Szervezőként egészen más élmény volt a gólyabál. A
többi szervezővel láttuk nemcsak a végeredményt, hanem
az azt megelőző rengeteg munkát is. Tapasztalataim szerint
a szervezésnek több fázisa van, amelyek a következőek
lennének:

1. lépés:  a lelkes tervezgetés
Ebben a szakaszban még senki nem beszél konkré-

tumokról, mindenki csak általánosságban tervezget. Nincs
meg a szervezőcsapat, csak a baráti körök ötletelnek
témáról, helyszínről, feladatokról... Ilyenkor még mindenki
nagyon merész. Hatalmas műsoron gondolkozik, fényekkel,
fellépőkkel, sztárvendégekkel, hatalmas költségvetéssel,
rengeteg szponzorral, de ez így jó, legalább vannak ötletek.
Senkiben sem merülnek fel olyan lényegtelen kérdések,
mint a: Mikor? Hogyan? Miből? (Fun fact: az osztályomban
még az is felmerült, hogy youtubereket hívjunk
műsorvezetőnek, az afteren pedig az USNK lépjen fel. Mon-
danom sem kell, hogy semmi nem lett belőle.)

2. lépés: az egyeztetés
Ez kész kötélhúzás. A szervezőcsapat már ki van

választva, és nekik kéne az osztályok vadabbnál vadabb
ötleteit jóváhagyatni a tanárokkal, ami valljuk be, nem kis
feladat. Az oszik már egyáltalán nem tartják lényegtelen-
nek a fentebb említett kérdéseket. Sőt, fel is teszik őket, a
diákok pedig megszeppenve próbálnak értelmesebb vála-
szokat kitalálni a „Háát...öööm. Nem tudom, majd ki-
találjuk” -nál. Ebben a fázisban határozzuk meg a témát, és
tűzzük ki a dátumot, de még senki sem fogja fel, hogy ezt

Mindenképpen öt lépésben...
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Most, hogy újra- és megalakultunk mint lelkes SzóSz-

ék szerkesztőség, kíváncsiak lettünk a suliújság
történetére, hiszen amellett, hogy fiatalos lendülettel
csapkodjuk a számítógép billentyűzetét, szeretnénk
hűek maradni a hagyományokhoz és a lap
szellemiségéhez. Tudjuk, hogy a SzóSz-éknek múltja
van, és ennek megismeréséhez a legmegfelelőbb
személytől kértünk segítséget: Zalder Éva-Mária
tanárnőt kérdeztük, aki akkori igazgatóként már az
újság megszületésénél is ott bábáskodott.

Hogyan született meg a SzóSz-ék?
Tulajdonképpen mi iskolát szerettünk volna építeni,

minden olyan hozzávalóval, ami egy élhető iskola része. Az
építő munka eredményeképpen született meg a színjátszó
körünk, elindítottuk az iskolanapot, iskolarádiót is szerettünk
volna, de az csak jóval később valósult meg. Így született
meg a Szósz-ék is valamikor 1992-ben. 1993-ra már megvolt
a teljes koncepció. A lap címét az első generációs
szerkesztőcsapat találta ki úgy, hogy az kellően játékos, hu-
moros legyen, ugyanakkor tükrözze az intézmény ko-
molyságát. Olyan talpraesett, okos, értelmes emberek
gyűltek össze, akik sorra nyerték a versenyeket, és odavon-
zották a hasonló érdeklődésű, kreatív szerkesztőségi
tagokat. Arra törekedtünk, hogy a lap színvonalas, hibátlan
legyen, sok eredeti esszé, jó versek, szép rajzok kerültek elő
abból a bizonyos fiókból. Legendás tanárunk, Tuduka Oszkár
bácsi, aki egy két lábon járó lexikon volt és akinek a tudását
nagyon tisztelték a diákok, szintén a szerkesztőséghez csat-
lakozott. A külalak megtervezésében a Tibor Ernő Galéria
képzőművészei, köztük Toró Tibor segítettek. A lap elindítói,
az első generáció tagjai mára pszichológusok, újságírók,
művészemberek.

Hogyan folytatódott, hagyományozódott tovább az
évtizedek során az iskolaújság szerkesztése?

A második generáció (2003) nagyon talpraesett diákok-
ból állt össze, akik kigazdálkodták a kiadási költségeket, be-
járták a fél várost támogatókért, és nagy példányszámban
bizonyos rendszerességgel jelentették meg a lapot. A har-
madik generáció 2012-ben lépett színre, és ekkor már
nagyon profi lapszámok készültek, mert a nyelv és irodalom
katedra tanárai segítették a diákok munkáját, valamint
nagyon jó dizájnja volt az újságnak Harácsek Klementina
tanárnőnek köszönhetően, aki a számítógépes tördelést is
vállalta. 

Mit kíván az új szerkesztőség, mint kiderült, a ne-
gyedik generáció tagjainak?

Nagyon örülök, hogy a hagyományos kommunikáció ez
a formája újraéled, és kívánok nektek sok sikert, azt, hogy
szárnyaljon a fantáziátok, keressétek meg a tehetségeket, és
vegyétek elő az asztalfiókból elrejtett kincseiteket!

Nagyon szépen köszönjük!

A SzóSz-ék rövid
története
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komolyan meg kell szervezni. El-
hangzanak szörnyen bölcs mondatok,
mint a „Kezdjétek el időben a sz-
ervezést! Semmit se hagyjatok az
utolsó pillanatra, akkor már semmire
sincs idő!” vagy az „Osszátok le a
munkát! Legyen mindennek felelőse!”.
Persze, ezeket mi is igyekeztünk meg-
fogadni, de ha utolsó percben jön az
ötlet, akkor nincs mit tenni, mint
gőzerővel nekiállni a munkának, és egy
hétvége alatt kitalálni a teljes gólyahét
programját, majd minden nap hétre
menni iskolába, hogy azt előkészítsük.
A helyzetünket szépen leírja, hogy a
gólyahéten többet látott a nonstop nyom-
tatóhely eladónője, mint a saját
szüleim.

3. lépés: végre történik is valami

Egyre közeledik a kitűzött dátum,
és már pörögnek az események. Készül
a forgatókönyv, a díszlet, érkeznek a tá-
mogatások. Ekkor kezdődik a gólyahét
is, ahol aztán előjön minden apró
nézeteltérés és kommunikációs hiba,
így jön össze olyasmi, hogy van olyan
osztály, ahova négy mentor szalad, de
van olyan, akinek várnia kell a segít-
ségre. 

4. lépés: lassan elegünk van

Ez szorosan követi az előző sza-
kaszt, ugyanis miután belekóstoltunk
a feladatok lebonyolításába, mindenki
rájött, hogy ez nem lesz meg olyan
könnyen, mint azt az elején elkép-
zeltük. Ez általában a gólyabál előtti
héten kezdődik, és egészen addig tart,
amíg meg nem kezdődik a bál. Ebben a

szakaszban nem meglepőek a ki-
borulások sem, hisz a sok stressz miatt
van, hogy elszakad a cérna. Ilyenkor
mindenki megkérdezi magától
napjában legalább ötször,
hogy minek is kezdett bele
ebbe az egészbe. De már
nincs lehetőség kiszállni,
ha elkezdted, végig is
csinálod. 

5. lépés: 

a végső elégedettség

Ilyenkor adsz hálát az
égnek, hogy nem hagytad
ott a szervezést, mikor egy
kicsit nehezebben ment.
Elkezdődik a gólyabál, és látod a ki-
lencedikesek arcán, hogy mennyire
élvezik, hogy milyen lelkesen szurkol-
nak az osztályuknak, minden szem csil-
log. Te pedig büszkén megveregeted a

válladat, hogy ez az öröm neked is
köszönhető. (Persze ilyenkor már az is
nagyon büszke magára, aki összvissz
egy széket pakolt odébb, de ez már
nem lényeges...) Összességében, hatal-
mas élmény volt a szervezés, és merem
állítani, hogy a gólyák vidámsága
felülírt minden kellemetlenséget.

Na de ennyit a szervezői oldalról és
a személyes véleményemről, a prog-
ramokról beszéljenek inkább a kedves
gólyáink. Elsőként Molnár Csongor 9.
D osztályos tanulót kérdeztem, aki így
nyilatkozott: „Hirtelen nem is tudom,
mit mondjak, jól éreztem magam. Tel-
jesen más volt, mint ötödikes
gólyaként, és számomra szintén más
volt, mert gólyapár tagjaként vettem
részt. A feladatokban éreztem a poént,
nem volt egyik sem kellemetlen,
nagyon jól szórakoztunk közben. Min-
den, amit a színpadon csináltunk, spon-
tánul jött, sikerült nagyon
felszabadulnunk. A gólyahetet is
élveztük, jó volt, hogy az egész osztály-
nak részt kellett vennie, nem csak

nekünk, mert ez erősítette a
közösséget. A kedvenc fel-
adatom az volt, amikor az
álhírekkel ellátott képeket
kellett keresnünk az egész
iskolában, mert abból mind-
annyian ki tudtuk venni a
részünket.” Klincse Tünde
9. B-s tanuló így írta le a
gólyaprogramokat: „Először
is, nagyon jól éreztem
magam, nemcsak azért,
mert mi nyertünk, hanem

mert nagyon-nagyon jó volt a
hangulat és nagyon szórakoztatóak
voltak a gólyapárok. Nagyon sokat
nevettünk. Az osztályom nagyon
szurkolt a gólyáknak, és ez is adott egy
plusz jó érzést. Nekem tetszettek a
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gólyapárok feladatai, mert meg tudták
mutatni, hogy fel tudják magukat
találni bármilyen szituációban, és azt
is megmutatták, hogy jól ismerik a
meséket. Nagyon szórakoztatóak
voltak. Én nagyon élveztem a gólya-
hetet is, nagyon jól szórakoztam. Jók
voltak a feladatok, látszott, hogy
nagyon igyekeztek a szervezők, hogy
jól érezzük magunkat és ne csak úgy
emlékezzünk az egészre, hogy most ez
egy kínzás és ezt nem is élveztük. Azt
hiszem, a kedvenc feladatom a
gólyahéten az volt, amikor a mesék
főcímdalait kellett felismerni
szünetekben hallás alapján, és az,
amikor a tornateremben futottunk és
kifestettek minket arcfestékkel.”
Szeghalmi Krisztina szerint pedig: „A
legnagyobb élmény gólyalányként az
volt, ahogy a többiek szurkoltak
nekünk. Olyan kedvesek és aranyosak
voltak, ahogy a székekből biztattak
minket. A gólyahéten is szuperül
éreztem magam, a feladatok össze-
rázták az osztályt. A kedvenc fel-
adatom az volt, mikor az
uzsonnáinkból kellett összeállítanunk
egy hidegtálat. Ott igazán szükség volt
a kreativitásra.” Hengye Tamara 9 C-s
tanuló ezt mondta: „Nagyon izgultam a
gólyabálon, de szerintem ez ter-

mészetes, hiszen nem volt könnyű
kiállni ennyi ember elé. A feladatokat
érdekesnek tartottam, bár a táncos fel-
adat nem ment olyan jól. Nekünk elég
nehéz volt a tanárok gyerekkori
képeinek a felismerése, mert én és a
párom is most jöttünk ebbe az
iskolába. A gólyahét szuper volt! A ked-
venc feladatom az volt, mikor első nap
a kirakós darabokat kerestük szerte az

iskolában. Nem tudok egy élményt
kiemelni legjobbnak, mert az egész
nagyon tetszett.”

Úgy gondolom, nincs szükség
további szavakra: a gólyabál megvolt,
jó volt, és jövőre is meglesz, az pedig,
hogy milyen lesz, csak rajtatok áll,
kedves kilencedikesek!

Szabó Kincső
10. A
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November elején tartottuk meg a
Szent László Római Katolikus
Líceumban a diáktanácselnök-
választást. Az iskola diáktanácsá-
nak elnöki posztjáért hat diák
indult Ábrahám Xavér, Brad Dávid,
Mák Kevin, Necseszán Ferenc, Varga
Brigitta és Szabó Kincső szemé-
lyében, aki végül fölényes győzelmet
aratott.

Az első gyűléseken a diáktanács
nagyon sok kezdeti intézkedést tett. Az
5-8-as osztályokat különválasztották a
9-12-es évfolyamoktól, továbbá
munkacsoportok alakultak, például ar-
culatért felelős csapat, kommunikációval
foglalkozó csoport, rendezvényfelelős
munkacsoport és még sok más.

Az iskolába járó diákok közül
megkérdeztem néhányat, hogy mit
gondolnak, mi a feladata a DT-nek a
jövőben, illetve mit várnak el az új
diáktanácstól.

Szeghalmi Krisztina Nóra, 9. A: A
DT feladata a diákélet megszervezése,
programok, különböző tevékenységek,

képzések révén. Remélem, hogy sik-
erül a diákságot megmozgatni, fel-
lendíteni.

Solymosán Krisztián, 9. B: A diák-
tanács egy olyan közösség, ahol a
diákok olyan iskolai programokat szer-
veznek, amelyek felkeltik az
érdeklődők figyelmét, valamint a tagok
kiállnak a jogaik mellett. Az én elvárá-
som a diáktanácstól az, hogy sok olyan
program legyen, ahol a tanulók jól
érezhetik magukat és tudják fejleszteni
a képességeiket.

Habi Boglárka, 10. B: Szerintem a
DT-nek a feladata az, hogy jobbá tegye
a diákok életét, az iskolában. Az elvárá-
som a DT-vel szemben az, hogy több
program szervezzen annak érdekében,
hogy jobban összeszokjon az iskola
diáksága. Például lehetne az iskolában
egy szemétgyűjtő program, lehetne
akár virágültetés is.

Konrád Botond, 12. B: A diák-
tanácsnak az a feladata, hogy fenn-
tartsa a diákéletet, különböző
rendezvényekkel színezze a szürke
hétköznapokat, színt vigyen az iskola

életébe, emellett segítse a diákokat a
fejlődésben, hogy ne csak az iskola
falain belül, hanem a nagyvilágban is
tanuljanak, és hogy megismerjék, mi-
lyen közösségben élni. Fontos, hogy a
DT révén a diákok közösségi élményt
és egy értékrendszert kapjanak.

Pál Anasztázia, 11. B: A DT fela-
data az, hogy programokat szervezzen
a diákok számára. Ismertesse a
diákokkal a jogaikat. Az én elvárásom
a DT-vel szemben az, hogy programok
által tegye érdekesebbé a diákok életét.
Ne csak tanulni járjanak a diákok az
iskolába, hanem néha egy kis kikap-
csolódásra is legyen alkalmuk.

Ha neked is van ötleted, elkép-
zelésed arról, hogy milyen prog-
ramokat szervezhetne a DT, keress
meg, mondd el nekünk, ígérjük, hogy
publikáljuk!

Kovács László
10. B

Új DT a suliban
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Az újraalakult iskolaújság szer-

kesztőcsapata november 22-24. között

ifjúsági médiaképzésen vett részt a

magyarországi Domaszék-Zöldfás

lelkigyakorlatos házban. A hétvége

alatt nemcsak szakmai tudással

gazdagodtunk, hanem sokat kaptunk a

keresztény média szellemi hátteréből

is. Találkozásunk a modern sajtó

világával rengeteg motivációt nyújtott

a SzóSz-ék című iskolalap új-

raindításához.

Péntek este a programot Süveges

Gergő interjúkészítésről szóló work-

shopja nyitotta meg.  Mondanom sem

kell, mennyire hasznunkra vált a prog-

ram interaktív felépítése. Az első nap-

ból áradó közvetlenség az egész

hétvégét végigkísérte. A második és

harmadik napon a ShoeShine csa-

patával ismerkedhettünk meg, akik

megmutatták, hogy a közös értékrend

építésével mennyi fejlődés érhető el.

Látva ezt a csapat fiatalt ráeszméltünk,

mennyire fontos egy jó közösség

részesének lenni. A fiatalos és hu-

moros megközelítés fokozta a jó

hangulatot és a tudásvágyat. 

Az este filmvetítéssel folytatódott.

A ShoeShine bemutatta a Faces of Love

című dokumentumfilmjét, amelyet

Manilában forgattak. A film utáni

értékelő körben a döbbent csend

magáért beszélt. Ezt vallomások és

kérdések sora követte: Hogyan élték

meg a nyomornegyedek valóságát?

Nekünk igazából nincs is gondunk!      

A képzés során tudással

és tapasz-

talattal gazdagodtunk, kapcsolatokat

építettünk és betekintést nyertünk egy

erős közösségbe. Számomra azonban a

legmeghatározóbb élmény az volt,

hogy a ShoeShine-osok megmutatták,

érdemes fejest ugrani a lehetetlenbe…                           

A Szent László Gimnázium csapata

köszönetet mond a Nagyváradi Római

Katolikus Püspökségnek a

lehetőségért, hogy eljuthatott a

képzésre.

Részletes beszámolót itt olvashatsz

az eseményről:

http://licromcat.ro/index.php?p=p

11&aid=296.

...médiaképzés 

Szegeden

Krónika SzóSz-ék 2019. december

Fejest ugrani a  

lehetetlenbe...

Taar Alexandra
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Magyar dokumentumfilm a Manilai

bádognegyedek könyörtelen világá-

ról (színes, 1,13 óra, rendező:

Huszár Domokos, operatőr: Farkas

Ferenc)

A manilai (Fülöp-szigetek) ny-
omor-negyedek világát alig lehet euró-
pai mércével megérteni. Ha van is
ehhez hasonló városunkban (mert-
hogy van), mélyen hallgatunk róla,
messzire elkerüljük a szürke tömb-

házak alkonyzónáját, ahol a reményte-
lenséget és az erőszak okozta sebeket
alkohol, cigaretta és drogok tompítják.

De képzelj el egy helyet, ahol az em-
berek ütött-kopott pléhbódékban
tengetik életüket, és ahová rendőrség
sem merészkedik be. És képzelj el eu-
rópai nőket, akiket egyszer csak utolér
a gondolat, hogy ide telepedjenek és
enyhítsenek a mérhetetlen szenve-
désen. Ha van olyan gondolat, amely e
világon kívülről jöhet, Valaki Mástól,

akkor az így nézhet ki. A francia Sophie
nővér és a magyar Fábián Edit Mirjam
nővér, a manilay ACAY misszió alapítói
legalábbis erről tanúskodnak a film-
ben: nem gondolták, kapták a gondo-
latot, hogy Manilába költözzenek, és
fiatalokat mentsenek meg a nemi
erőszak, gyilkosságok, szegénység
lefele tartó spiráljából. Huszár
Domokos filmje a húsz éve működő
misszióról könnyáztatta sikertör-
téneteket villant fel, amelyeken a fáj-
dalom és gyógyulás, a bűn és bocsánat,
a vigasztalanság és vigasz közötti sza-
kadékon át a makacs és kitartó
önzetlen szeretet vert hidat.

A megkapó képek, a szenvedésben
megtisztult arcok, a számunkra hi-
hetetlen élettörténetek a remény val-
lomásai. Nincs olyan mélység,
amelyből egy felénk nyújtott kéz ne
tudna fölemelni, ha megragadjuk.

Aki a szó szoros értelmében jót
akar látni, az nyugodtan felírhatja a
bakancslistára a Faces of Love-ot.

A filmet az alábbi hivatkozásra kat-
tintva lehet megtekinteni:
http://facesoflove.shoeshine.hu/movi
e.html  

Mit jelent a hit?

Faces of 
Love

Filmajánló
Made by TvShoeShine

Szent Ágoston egyháztanító szerint a hit azt jelenti, hogy
„az ember elhiszi, amit még nem lát – ennek a hitnek pedig
az lesz a jutalma, hogy látni fogja, amiben hisz.”  

Azt gondolom, hogy minden ember hisz valakiben vagy
valamiben. Még érzékszerveivel nem tapasztalta meg jelen-
létét, még nem látta, nem hallotta, nem tapintotta, mégis az
ember egész lényével érzi, hogy amiben hisz, az létezik. A
hit minden embernek mást és mást jelent. Van, akinek az
élete mindennapjait alkotja, de olyan is van, aki csak a baj-
ban nyúl a „hit zsákjához”, vagyis amikor annak szükségét
érzi. 

Számomra a hit életem biztos pontja. Egyenlő azzal,
hogy Isten kezébe helyezem a döntéseimet, bízom abban,
hogy a hozzá vezető helyes úton vezet engem. Számomra
Isten és a hit olyan erők, melyek semmi és senki által nem
megbonthatóak, lerombolhatóak. Számomra Isten és a
keresztény hit az, ami mindenre választ ad, legyen az
könnyű vagy életet eldöntő választás. Isten az, akire mindig
számíthatok, legyen az bármikor, éjszaka vagy reggel. Ő az,
aki mindent tud, mindenben segít. Ő az én forrásom, biztos
pontom. Isten az, aki életemet formálta, és tudom, hogy ha
én erre a világra megszülettem, akkor valami terve van
velem. Isten az, akire szükségem van, hisz nélküle van egy
üres hely lelkünkben, életünkben, amit semmi sem tölthet
ki.    

Mindannyian éltünk át nehéz napokat, amikor nem
tudtuk, hogyan tovább. Ezekben a helyzetekben jó, ha van
egy biztos pont, amire támaszkodhatunk. Ez a beteg ember

esetében is így van. Könnyebben és talán hamarabb meg-
gyógyul, ha hisz a gyógyulásban. Ha el tudunk csendesedni
és képesek vagyunk meghallani Isten üzenetét, választ
kaphatunk azokra a kérdésekre, melyek foglalkoztatnak
minket.

A nyáron sokat gondolkodtam jövőbeli terveimen, hogy
Isten milyen utat szánt nekem, hol tudom Őt szolgálni. A
nyáron meggyőződésem volt az, hogy imáim meghallgattat-
nak és válaszokat kapunk az ige által. 

Gáti Cristina 

10. B
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Megjött a Mikulás-posta

Ünnep SzóSz-ék 2019. december
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Iskolánkban idén is leveleket vitt-
hozott Mikulás-posta, amely kitűnő
lehetőség arra, hogy a fiatalok és a
tanárok elküldjék ünnepi jókívánsá-
gaikat egymásnak. Idén pont december
6-án kézbesítette a leveleket a Mikulás
a DT segítségével. 

Az üzeneteket egy postaládaként
szuperáló dobozba lehetett bedobni,
onnan pedig maga a Mikulás vette át az
irányítást: szortírozta majd pedig

elvitte a leveleket a
címzetteknek. Nem, nem a
lappföldi Mikulás, hanem a
miénk, a Szent Laci-s. Ki is ő
valójában? Rántsuk le a lep-
let erről a nagy titokról:
ebben az évben Czirják
Dávid (10. A) öltötte magára
a Mikulás-jelmezt s
növesztett magának gyorsan
hófehér szakállt! Dávid
először    meglepődve   és 
kicsit félénken állt hozzá a
felkéréshez, majd rövid gon-

dolkozás után elvállalta a
Mikulás szerepét, ami nem is olyan
kicsi feladat, mint mi azt gondolnánk.
Bár először kényelmetlenül érezte
magát a barátai előtt, de aztán a kis-
iskolások egy kicsit meghozták a kedvét.
Elmondása szerint nagyon meglepődött,
amikor az egyik osztályban a gyerekek
hirtelen lerohanták. Ő ezt csak tétlenül
tudta fogadni, de szerintem itt is meg-
nyilvánul az, hogy a gyerekek mennyire
várják a Mikulás érkezését. (A vakáció
alatt mindenképpen elküldjük Dávidot
a Mikulásképző iskolába a Hogyan
legyek hiteles Mikulás és hogyan kezel-
jem a Mikulást lerohanó gyerekeket?
című tanfolyamra.)

Az iskola Mikulásának nagyon tet-
szett ez a program, amely szerinte

építő jellegű a közösségre és az in-
tézményre nézve, mivel összehozza az
embereket. A DT azzal tette érdeke-
sebbé a Mikulás-járást, hogy a gyerekek
cukorkákat küldhettek egymásnak.

Amúgy ti küldtetek valakinek
valamilyen kedves üzenetet? És hozott-
e nektek levelet a Mikulás?

Én nagyon remélem, hogy jövőre is
lesz Mikulás-posta, és hogy egyre
többen észreveszik majd ennek a
varázsát.

Aszalós Antónia
10. B

Levél a Mikulástól
Lappföld, Mikulásfalva
2019. december 6.  

Kedves Marci!
Megkaptam a levelet, ami hosszú

idő után végre megérkezett. Nagy
örömmel olvastam, bár igaz, hogy nem
te írtad, hanem a kedves kis öcsikéd,
de legalább felőled is hallottam.

Nagyon rég nem írtál nekem, híred
sem jött már évek óta. Éppen a tegnap
néztem vissza az emlékgömbömben
azokat a régi téli estéket, amikor – még
kisfiúként – megkaptad az
ajándékaidat, amelyeknek
láthatóan nagyon örültél.
Figyeltem az arcodra
kiülő boldogságot, a
meglepettséget, a vidám-
ságot, és ez új erőt adott.
Ha megnézem az em-
lékgömbben az öcsédet,
látom, hogy pontosan úgy
örül, mint te annak ide-
jén. 

Őszintén elmondom,
mostanában eléggé el-
szomorít, hogy már nem
hiszel bennem úgy, mint hét-
nyolc évvel ezelőtt. Lehet, hogy az
ajándékot nem én adom, mégis az én
nevemben   cselekszenek   a   szüleid. 
Szeretném , ha jövőre és azután mindig
nagyobb izgalommal várnál.

Abban a reményben, hogy
lelkesedésed újra a régi lesz, búcsú-
zom, és remélem, jövőre személyesen
is találkozunk.

Szeretettel és reménnyel,
Mikulás

Ui.: Dicsérd meg a nevemben is ö-
csédet, nagyon szépen, igényesen és
helyesen volt megírva a levél.

Kovács László
10. B

A legnagyobb ajándékot a világ
Jézus születésével kapta: „Íme, a szűz
méhében fogan, és fiút szül, s nevét
Emmánuelnek fogja hívni.” - ami azt je-
lenti: Velünk az Isten.

Isten nem úgy jött el közénk, mint
király vagy dicsőséges uralkodó. Kis-
gyermekként jött, ártatlanként, kiszol-
gáltatva az embereknek és a világnak.

Jézus 33 évet töltött közöttünk a

Földön, ez idő alatt eltörölhetetlen nyomot
hagyott hátra: a szeretetet, ami a leg-
nagyobb erő. Minden emberben, akivel
találkozott és mai napig találkozik, nyomot
hagy. Időt szánt az emberekre, min-
denki terhét vállain hordozta, min-
denkire figyelt.

A legtökéletesebb ajándék az
együtt töltött idő, és az, hogy nyomot
hagyunk egymás életében.

Ajándékozzuk tehát meg egymást

időnkkel és figyelmünkkel, mert ez a

legnagyobb érték, amit valakinek ad-

hatunk.

„Az idő a legnagyobb ajándék, amit

Istentől kapunk” – Teréz anya.

Loló Gabriella-Brigitta

11. B

A legnagyobb ajándék

„...igaz,
hogy nem te

írtad, 
hanem a

kedves kis 
öcsikéd, de
legalább
felőled is 
hallottam.”
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Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy
az Alkotás véget ért, amikor az ember
el lett helyezve a Földön. Isten meg-
formált volna minket, és pontot tett
volna az egész teremtés végére? Sze-
rintem éppen ellenkezőleg, az igazi
formálás ekkor csak kezdődik. 

Tóth Árpád Isten oltó-kése című
verse is tökéletesen tükrözi azt, hogy
Isten az élet eseményei alapján is
alakít rajtunk. Mi, emberek változunk
annak hatására, hogy milyen im-
pulzusok érnek. Tetteink és dönté-
seink apró rezdülések, ezek olyan
életeseményeket vonzanak be, ame-
lyek átélésével alakul és csiszolódik
természetünk. A vers lírai énje hó-
dolattal fogadja élete akadályait,
mert tudja, hogy a harc, amelyet vív,
széppé teszi Isten szemében, hiszen,
ahogyan ő is mondja: Tied az én har-
com. 

Rendkívül erősnek kell lenni,
hogy képesek legyünk megköszönni
az elénk állított próbákat: „Bordáim
közt próbáid éles kését/ Megáldom.”
Szilárd hittel kell rendelkeznünk,
hogy bízzunk abban, hogy ez a sok
seb szépséget fog teremteni. 

Taar Alexandra
10. B

„Tied az én harcom...”
Egy vers margójára

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,

És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését

Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem

Téged szolgál, mert míg szivembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,

És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom.

Isten oltó-kése
Tóth Árpád

1928

.

Illusztráció: Taar Alexandra
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Festéktől az adományig

December 7-én rendezte meg a

Nagyváradi Római Katolikus Püspök-

ség az adventi vásárt, amelynek idén is

a Székesegyház kertje adott otthont.

Ismételten rengeteg adomány gyűlt

össze, amit –követve az elmúlt évek

hagyományát– jótékony célra ajánlot-

tak fel: a bevételeknek köszönhetően

két beteg kisgyermeket támogathat-

tunk. Jót tenni jó – ez lehetne a vásár

mottója, hiszen ezúttal is nagyon

sokan fogtunk össze, hogy karácsony

közeledtével segítsünk a rászorulók-

nak.  A vásáron többek között képvisel-

tették magukat különböző települések

plébániái, a Háló egyesülete, a Caritas

Catolica szervezet és iskolánk is.

Minden évben temérdek tennivaló

van karácsony közeledtével. Az advent,

habár ez a várakozás és az el-

csendesedés időszaka, sajnos sokunk

számára csak egy végtelennek tűnő

nagy rohanássá válik. Ajándékvásárlás,

díszítés, rokonlátogatás… ráadásul

mindezek mellett még az iskola is a

nyakunkon van. Túlzsúfolt, túlzottan a

külsőségekre koncentrál. Mégis, ebben

a nagy összevisszaságban néha van

egy-egy alkalom, amikor egyszerűen

csak lelassítunk, és pár percre, órára

vagy akár egy napra meg tudunk pi-

henni. Számunkra ilyen az adventi

vásár.

Mi az iskolanaptár elkészítésével

hangolódtunk rá az adventi vásárra,

amelyet az elmúlt évektől eltérően

most sikerült felajánlanunk erre az es-

eményre. A tavalyi portrékhoz képest

azonban az idei témaválasztás nagy

fordulat volt, hiszen a 2020-as naptár-

ban az iskolánk rajzkörösei Nagyvárad

nevesebb épületeit és azok tovább

gondolását foglalták bele. Mielőtt

munkához láttunk volna, ihlet-túrára

indultunk, majd november közepe

környékén fogtunk hozzá a vásznak

megfestéséhez. A hosszú munka

gyümölcseképpen a naptárak a vásár-

ban nagy sikernek örvendtek, hiszen

mind elkeltek, és ehhez hasonlóan az

iskolánk által kínált többi áru nagy

része is új gazdára lelt. 

A vásárban iskolánk igen nagy

választékát kínálta a csodálatosabbnál

csodálatosabb kézműves portékáknak,

melyek sokszínűségét ötletgazdáink-

nak és egyben koordinátorainknak,

Hegyes Luminița és Márton Katalin

tanárnőéknek köszönhetjük, akik az

iskola diákjaival együtt rengeteget dol-

goztak. A kínálat művészi oldalának

megvalósulásához nagyrészt az iskola

rajzkörösei járul-

tak hozzá, bele-

értve az egészen

fiatal tagokat is. Az

I-IV. osztályos gye-

rekek különféle

k a r á c s o n y f a d í -

szeket készítettek

nagy odaadással.

Ezeken kívül meg-

v á s á r o l h a t ó a k

voltak még külön-

böző fából és kövek-

ből készült festett

ékszerek, vászon-

táskák, festett fésűk, mágnesek és

kézzel készített asztaldíszek is, illetve

iskolánk szakosztályainak köszön-

hetően ínycsiklandó sütemények,

muffinok és házi csokoládé is várta a

vevőket a standunknál.

Az elmúlt évektől eltérően a

vásár napján meglepő módon

kellemes volt az idő, sem az eső, sem

a hó nem tett nekünk keresztbe.

Csodálatos standok, kedves em-

berek és egy hangulatos délután

várta mindazokat, akik kilátogat-

tak. Sőt a gyerekek számára még

meglepetéssel is szolgáltak, hiszen

mindenki legnagyobb örömére a dél-

után folyamán a Mikulás is megjelent. 

Ha néhány szóban kellene leírnom

az idei adventi vásárt és az erre való

készülődést, nem lenne túl könnyű

dolgom, mégis úgy hiszen, ennek a fel-

adatnak eleget téve csak annyit mond-

anék: művészet, munka és az együttlét

öröme.

Szeghalmi Gabriella

10. A

Adventi jótékonysági vásár



A SzóSz-ék ezen rovatában igyek-

szünk olyan embereket meginterjú-

volni, akik korábban iskolánkban

tanultak, most pedig tanárként a

katedra másik oldalán állnak.

Legelőször új informatikatanárunk-

kal, Rapa Erikkel beszélgettünk

diákkoráról, tanári pályájáról, a

kettő közötti különbségekről, vicces

helyzetekről és még sok más

érdekes dologról.

Mikor végezte el az iskolát? Milyen

szakon?

2015-ben matek-infó szakon
végeztem, mi voltunk az utolsó matek-
infó osztály a suliban.

Milyen volt az osztályközösségük?

Az osztályközösségünk nagyon
kicsi volt, mert alig tizenöten voltunk,
de ők kicserélődtek, tízen maradtunk
az alaposztályból, mentek és jöttek az
emberek. Amúgy a hangulat mindig jó
volt, sokat hülyéskedtünk, nagyon
vagány volt.

Tartja-e még a kapcsolatot a régi osz-

tálytársaival?

Egyesekkel igen, Szilágyi Dáviddal
főképp. Az első évben még jó pár osz-
tálytársammal tartottam a kapcsolatot,
most már egyre kevésbé van az em-
bernek erre ideje. De várom a tízéves
találkozót, mert egyre közelebb van.

Milyen diák volt? Jól tanult? Volt-e

gond a magaviseletével?

Én az a diák voltam, aki tizenkette-
dikben annyi hiányzást szedett össze,
hogy az osztályfőnöknője fogta a fejét,

hogy mit csináljon vele. Nem lógtam,
csak késtem. Nagyon nehezemre esik
felkelni, és nem is volt kedvem, főképp
tizenkettedikben. A
tanulással nem volt
gond, figyeltem órán,
az otthoni tanulás sem
volt nehéz, így
kiemelkedtem a töb-
biek közül. Eléggé jó
jegyeim voltak, 9-12.-
ben 9 és 9.50 közötti
médiám volt, 6-8.-ban,
viszont épphogy
súroltam a 7-es át-
lagot. Líceumban job-
ban ment a tanulás.

Felidézne-e egy szép emléket az

iskolából?

Nincs különösebben kiemelkedő
emlékem, inkább csak az, hogy a
hangulat maga nagyon jó volt. Nagyon
szerettük a lelki napokat is, nagyon
sokat tesz az ember kapcsolataiért az,
hogy katolikus iskolába jár, legalábbis
én sok mindent köszönhetek a Szent
László sulinak. Itt találtam meg a
hitemet, a tehetségeimet. Eléggé sok
szép emlékem van ezzel kapcsolatban.

Mesélne egy vicces történetet, ami

megmaradt az emlékezetében?

Mi diáktanácstagok voltunk, és
egyszer kérvényeztünk a Caritastól
plüssöket, játékokat. Ezzel a támo-
gatással kaptunk egy gyermekkockát
is, ebben volt egy csörgő és zörgött. Be-
vittem az osztályba, annyira jól játszot-
tunk vele, ez nagyon megmaradt. Kicsi
volt az osztály, így pont körbeálltunk

benne. Egyszer az egyik volt osztá-
lytársam, akinek elég nagy volt a
tenyere, és ő is nagyon szeretett ezzel
a kockával játszani, véletlenül az egyik
osztálytársnőmnek egy akkora sallert
adott, hogy a lány feldőlt. Ez akkor
nagyon-nagyon viccesnek tűnt.

Az iskola akkoriban költözött át a

Kanonok sorról ebbe az épületbe.

Hogyan élték meg az iskola

költözését? Szokatlan volt-e az új

hely?

Amikor költözött az iskola,
néhányan segítettünk, leszedtük a
táblát, sosem fogom elfeledni, milyen

nehéz volt. Festettünk, pakoltunk,
egyszóval nagyon sokat dolgoz-
tunk. Így jobb volt a tanároknak,
és jó volt tenni az iskoláért is.
Végre lett egy nagy épület,
nagyon szerettem, így nem volt
nehéz megszokni az új helyet.

Mivel töltötte a szabadidejét?

Mi volt a hobbija?

Nagyon sokat dolgoztunk a
diáktanácsban, ezen kívül nyol-
cadikban elkezdtem gitározni,
kilencedikben elkezdtem tán-

colni is. Ezek mellett tagja voltam a
Hálónak is. Nagyon szép emlékeim
vannak ezzel kapcsolatban, folyton
úton voltunk, szórakoztunk, jó volt.

IskolapéldaSzóSz-ék 2019. december
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Mintha a tegnap lett volna 

a ballagásom…
Interjú Rapa Erik tanár úrral

„Nagyon
szerettük a

lelki napokat,
nagyon sokat
tesz az ember
kapcsolataiért
az, hogy kato-
likus iskolába

jár .”
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Hol tanult tovább? Milyen szakon?

Az érettségi után egyszerűnek tűnt,
hogy valamiféle informatikát fogok
tanulni, de az, hogy hol, az nehezebb
kérdés volt. A Babeș-Bolyaira
felvételiztem, de ott csak matek-infóra
jutottam be. Eldöntöttem, hogy
M a r o s v á s á r h e l y r e
megyek a Sapientiára.
Ennek az volt a
hátránya, hogy négy-
éves volt az egyetem.
Számítástechnikát tan-
ultam, ez a villa-
mosmérnöki szaknak
volt egyik ága. Én
örülök, hogy számí-
tástechnikára mentem,
mert több elektronika
és kevesebb matek volt
benne.

Gondolta volna, hogy egyszer tanár

lesz a volt iskolájában?

Annak idején, amikor beiratkoztam
a peda modulra, nem akartam tanár
lenni, azért vállaltam fel, hogy ha eset-
leg kellene valaha arról diploma, hogy
én tudok emberekkel bánni, akkor
legyen. Nem gondoltam volna, hogy
tanár leszek. Azt hiszem, így belefér,
hogy az ember a szakmáját is gyako-
rolja és mellette még tanít is.

Milyen volt tanárként visszatérni az

iskolába?

Furcsa, mert egy csomó kollégád
volt tanárod, ismer téged, te is ismered
őket. Vicces az, amikor hallod a
diákokat, hogy panaszkodnak a
tanárokra, mosolyogsz rajta, mivel
átérzed. Nagyon jó érzés visszajönni,
kicsit szokatlan volt az új szerep. A
naplóban mindig elrontom a jegyek
beírását, még szokom.

Milyen tanárnak tartja magát?

Szerintem nagyon kezdő tanár
vagyok. Azt hiszem, hogy néha a
tempó, amit én tartatnék a diákokkal
az gyorsabb lenne, de csak azért, mert
megszoktam a saját ritmusomat. Kicsit
nehéz felmérőket javítani, mert vagy

négyest-ötöst adnék, vagy ki-
lences-tízest. Ilyenkor újra kell
számolnom a jegyeket, hogy
igazítsam az elvárásaimat a
diákokhoz. Igyekszem kevésbé
szigorúnak lenni, de néha nem
találom az egyensúlyt.

Mesélne egy vicces

történetet a tanári munkájá-

val kapcsolatban?
Vicces eset kategóriája,

amikor a felmérőket javítod, és
a diák akkora baromságot ír,

hogy azt sem tudod, hogy ne buktasd
meg.

Hogyan telnek a napjai, amióta a

volt tanárai a kollégái?

A tanárokkal keveset találkozom,
csak egy-két kollégával, főleg Majoros
Péterrel, vele kicsit többet is beszél-
getünk, mert péntekenként akkor van
lyukas órája, amikor én befejezem a
tanítást. A régi tanáraim közül a fizika
tanárnővel beszélgetek többet, de nem
vagyok olyan sokat az iskolában, hogy
kialakuljon egy nagyon kollegiális vi-
szony.

Hogyan kezeli, hogy sok diákkal

személyes viszonyban van?

Igyekszem jól kezelni azokat a
diákokat, akikkel személyes kapcsolat-
ban állok. Az a helyzet, hogy az em-
bernek teljesen más arca van, amikor
bejön tanítani és amikor iskolán kívül
van. Akarva-akaratlanul máshogy
szólalsz meg, másra figyelsz, és azt
hiszem, ki tudom zárni, hogy a hétköz-
napokban Erik vagyok és nem tanár úr.
Az emberbe bele van ez kódolva.

Tanárként, felnőttként mit üzenne a

diákkori önmagának?

Amit a legjobban szeretnék elmon-
dani a nyolc évvel ezelőtti önmagam-
nak az, hogy nagyon jó úton halad,
nagyon jó élete lesz, nem fog
unatkozni. Szerintem nagyon jól éltem
meg a diákkori éveimet. Én azt üzen-
ném még, hogy élvezzem ki kicsit job-
ban a diákéveimet, mert hamar
elmúlnak. Tényleg nagyon hamar,
mintha tegnap lett volna a ballagá-
som...

Köszönjük szépen a beszélgetést!

Kérdezett:
Kovács László és Szabó Kincső

„Vicces 
az, amikor
hallod a

diákokat, hogy
panaszkodnak

a tanárokra,
mosolyogsz
rajta, mivel

átérzed.”

Iskolapélda SzóSz-ék 2019. december
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2019. szeptember 13-14-én első
alkalommal szervezték meg Ma-
gyarországon, Királyszálláson a
Kárpát-medencei Tájak Viadala
című versenyt. Iskolánkat egy tízfős
csapat képviselte, akik sikeresen
meg is nyerték a főnyereményt, a
vándorpajzsot.

Vincze Zsolt tanár úr még június-
ban hívott minket a viadalra, így hamar
össze is állt a csapat, s megkaptuk
azokat a feladatokat, amelyeket még a
verseny előtt el kellett készítenünk.
Mind közül talán a filmkészítés volt a
legnagyobb kihívás, de végül ebből is
sikerült egy értékelhető, vicces
végeredményt kihozni. Az új tanév má-
sodik napján rögtön autóbuszba is
ültünk, és elindultunk Királyszállás
felé

Megérkezésünket követően alkal-
munk volt sétálni egyet a gyönyörű
parkban, majd elkezdődött a verseny
ünnepélyes megnyitója. A viadalra a
Kárpát-medence minden részéből
érkeztek csapatok, Délvidékről,
Muravidékről, Felvidékről, Kárpát-
aljáról, Magyarországról, mi pedig
Erdélyt képviseltük.

Másnap hamar talpon voltunk és
korán reggel buszra szálltunk, hogy el-
látogassunk egy közeli falucskába,
ahonnan a Szent-Kúthoz indult a túra.
Séta közben rengeteg érdekes dolgot
tanulhattunk meg a környező
hegységekről. A Szent-Kútnál kaptunk
egy kvízt, amit ki kellett töltenünk, ez
volt az első pontszerzési lehetőség. Egy
finom ebéd, illetve némi szabad idő
után folytatódott a verseny. Az este
nagyon izgalmasnak ígérkezett, mivel
egy számháború várt ránk teljes sötét-
ségben, csak a kis lámpáinkkal
világíthattunk. A küzdelem nagyon jó
volt, és a jó csapatmunkának
köszönhetően megnyertük ezt a
versenyszámot. Az izgalmakat egy
finom palacsintás vacsorával nyomtat-
tuk le.

A harmadik napon egy igen nehéz
szellemi vetélkedővel és egy vidám

sportvetélkedővel folytatódott a meg-
mérettetés, ami megint csak pontszerzési
lehetőséget jelentett. A finom ebédet
követően, melyet a díjnyertes Paskó
atya készített, buszra ültünk, majd
elindultunk Balatonfüredre, ahol egy
csodálatos hajóúton vettünk részt,
majd finom pizzát ettünk. Végül
megtekintettük a Jókai Mór
nyaralójában létrehozott Jókai Múzeu-
mot. Amikor visszaérkeztünk a szál-
láshelyre, megvacsoráztunk, és ezt
követően a csapatok bemutatták az
előre elkészített filmjeiket. Számomra
ez volt az egyik legjobb élmény az
egész versenyből, nagyon jól
elkészített és megvágott humoros
filmeket láthattunk, mindemellett a mi
filmünk is maximális pontot kapott,
aminek külön örültem.

A negyedik nap egy főzőversennyel
indult. Egy ősi magyar ételt kellett
készítenie a csapatoknak, nevezetesen
tokányt. Bevallom, elég nagy, de
ugyanakkor élvezetes kihívás volt
csapatban főzni. Ebéd után a közeli
Várpalotára látogattunk, ahol egy
érdekes tárlatvezetésen vettünk részt
a Trianon Múzeumban. Ezt követően
egy kvízt kellett kitölteni, amelyhez az
elhangzott információkat kellett fel-
használni. Itt már hatalmas volt a fe-
szültség, mivel három csapat
holtversenyben volt az első helyen,

közöttük mi is. A kvízt azonban hibát-
lanul megoldottuk. Visszatérve a szál-
láshelyre következett a díjkiosztó.
Minden csapat rettenetesen izgult,
mert nem tudtuk a végeredményt.
Amikor kiderült, hogy mi nyertük meg
a viadalt, mindenkiből kitört az öröm,
ugráltunk, ujjongtunk, egyszóval
nagyon boldogok voltunk. Ezután
megkaptuk a főnyereményt, a vándor-
pajzsot, amit egy évig tarthatunk ma-
gunknál, s a következő versenyen
ismét harcba szállhatunk érte. Éjjel
sajátos módon ugyan, de megünne-
peltük a győzelmet.

Az utolsó nap elbúcsúztunk a többi
csapattól, mentorunktól, Zsófitól, aki
rengeteg mindenben biztatott minket,
végül buszra szálltunk és hazatértünk
Nagyváradra tele élményekkel és ter-
mészetesen egy hatalmas pajzzsal.
Nagyon sok dolgot tanultam az egy hét
alatt, például, hogy a tárogató egy ma-
gyar hangszer (elég sokszor hallottuk
a héten a hangját), rengeteg élményt
szereztem. Az egész csapat nevében el-
mondhatom, hogy nagy izgalommal
várjuk a következő fordulót, amikor új
csapatokkal, újra versenybe száll-
hatunk a csodás pajzsért.    

Kovács László
10. B

Pajzsra emelve...
... a Kárpát-medencei Tájak I. Viadalán
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Az iskolanaptárba az idén is csodálatos képek készültek Már-
ton Katalin tanárnő vezetésével. Az illusztrációk néhányótokat
arra inspiráltak, hogy szavakkal fessétek le azt, amit a kép el-
mond. Íme néhány „festményvers”.
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14 Csillogó planéták néznek.
Sötét tenger zúdul át fejemen.
De én csak némán figyelek.

Aszalós Antónia
10. B

T
él

Vonz a varázs, mely körbehálóz,
Szárnyain visz a sas,
S leszáll a némaság.

Mit rejtenek a falak?
Meglesem az árnyakat
Az indázó vágyakat.

Ruha Alexandra
10. B

A falra csipkét csókol a tél.
Decemberi meleget angyal szór.

Taar Alexandra
10. B

Ég és föld között rejtélyes leányt
Kísér az éj csendje a teljesség felé.

Tóth Erika
10. B

haiku

Könnyek: zápor. Mosolyok: napfény.
Az idő makacsul halad, de minden más marad.
Ablak. Fal. Kilincs. Titkok börtöne.

Gyarmati Noémi
10. B

Isk
o
la

Üres padok, fényes lelkek,
Ősz elején hová lettek?
Zsongó termek, szétfolyó tervek…

Vajda Barbara-Klaudia
10. B

Fényes iskola,
Lámpák könnye világít ide-oda,
Csak sötét az éjszaka…

Kovács László
10. B

Szépség SzóSz-ék 2019. december

Illusztráció:  Hasas Beatrix, Chivari Henriett
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Az egész Poket-őrület még 2018-ban
kezdődött. Ekkor jelentek meg Budapesten az
első Poket automaták. 

Na de mi is az a Poket? A Poket egy zseb-
könyv, olyan, mint egy szép notesz, amit eleinte
csak Budapesten lehetett megvenni, könyvau-
tomatákból. Persze, elsőre nekem is furcsának
tűnt, hogy automatából vásároljak könyvet.
Kicsit olyan érzésem volt, mint amikor kisko-
romban csipszet vettem a Gyerekvárosban. De
miután kipróbáltam… azután is olyan érzésem
volt, mintha csipszet vennék a Gyerekvárosban.
Ami azért valljuk be, nem olyan rossz érzés.

A baráti köröm idén ősszel függött rá a zseb-
könyvekre. Pont Budapesten jártunk, így hát
mit volt mit tenni, én is beszereztem egyet,
kettőt, hármat…

Igazából ezek a könyvek nagyon prak-
tikusak, mert nem nagyobbak a tenyerednél,
így simán beférnek bármilyen zsebbe. (A női
farmerzsebek természetesen kivételek ez alól.

Azokban semmi sem fér el). Vannak köztük
örök klasszikusok, mint A kis herceg, A Pál utcai

fiúk vagy a Rejtő Jenő könyvek, de akadnak
elvontabbak is, mint a Sztreccs vagy az Egy

elmebeteg nő naplója.
„Jól csak a szívével lát az ember. A lényeg a

szemnek láthatatlan.” Az én első Poketem A kis
herceg volt, aminek a történetéről biztosan hal-
lottatok már. A narrátor repülőgépe meghibá-
sodik, ezért a sivatagban kell kényszerleszállást
végrehajtania. A sivatagban találkozik egy
furcsa fiúcskával, a kis herceggel. Eddig három-
szor olvastam a könyvet, és mindig teljesen
más élményt adott, mert a hangsúly nem a cse-
lekményen van, hanem a benne megjelenő gon-
dolatokon. Nagyon szép, kerek történet,
rengeteg fontos üzenettel. 

Ui.: Kérlek, rajzoljatok nekem egy bárányt!

Szabó Kincső
10. A

Poket

SzépségSzóSz-ék 2019. december

Jobb lesz

Sírd ki minden fájdalmad, üvölts a csillagoknak némán,
Majd egy mély levegővétel után, fájón nézz rám.
Már könnyebb a lelked, már nem szed szét az érzés,
Most kapcsold ki az agyad, mert még mindig sok a kérdés.
Engedj az álomnak, holnap minden jobbra fordul,
Míg az utolsó könnycsepp arcodon le nem csordul.

Kiss Szintia Gabriella
10. B
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között
Egy mosoly 

Egy mosoly, egy ember,
Egy könnycsepp,
Egy szerep, egy keret, egy szöveg,
Egy tánc, egy élet,
Egy halál, egy végzet,
Egy kérdés, egy válasz,
Egy döntés és egy támasz.
Egy mosoly, egy ember,
Egy szempár,
Egy érzés, egy álom, egy mentsvár,
Egy hely, egy szék, egy pad,
És csak rajtad múlik, mi marad.

Balog Tünde-Nóra
9. C

Poket

Mi fán terem?
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A könyv rövid. Cselekménye nincs. Egy fényképezőgép lencséjén keresztül szemléljük a
város részletességgel leírt mozdulatlanságát. 

Julian Stryjkowski szerint a Pusztulás lapjain, az egyenlőségből adódóan, az idő és a
mozgás tagadásának szelleme érezhető. 

Egy zsidó kisváros egyetlen napját írja le. A November utcától a November utcáig. Hiszen
ki emlékezne egy olyan égi kékre, mentolos cukorkára vagy hold fülbevalóra, ami már nincs? 

Taar Alexandra
10. B

PoketP
o
k
e
t

Piotr Szewc: Pusztulás

Van úgy, hogy éppen hazafele buszo-
zol vagy ülsz a villamoson, és nem tudod,
mit csinálj? Előfordult már veled, hogy
olvasnál, de a könyv túl nagy ahhoz, hogy
magaddal cipeld? Volt már olyan, hogy
szívesen olvastál volna valamit, de nem
tudtad, mit is szeretnél?

Nos, akkor a következő pár sorban
megpróbálok választ adni a kérdéseidre.

Október közepén eljutottam Budapestre a baráti társasá-
gommal. Egyik nap aztán, amikor volt egy kis szabad időnk,
a többiek kitalálták, hogy szeretnének Poket zsebkönyvet
vásárolni. Én nem nagyon akartam, de azért velük mentem.
Amikor megérkeztünk az automatához, érdeklődve néztem
a könyvcímeket. Az egyik barátom mondta, hogy ő már olva-
sott Rejtő-könyvet, és anyukám is ajánlotta már nekem.
Gondoltam, én is kipróbálom, és megvettem A tizennégy
karátos autót, Rejtő Jenő azaz P. Howard híresen hírhedt
regényét.

A Poket könyvek nagyon alkalmasak arra, hogy utazás
közben csak úgy előkapd őket. Kiveszed a könyvet

zsebedből és rögtön olvashatsz is! Ha pedig az izgalmas, for-
dulatos és vicces könyveket szereted, akkor A tizennégy
karátos autó pont neked lett megírva. Az író Gorcsev Iván
eléggé kalandos történetét meséli el. A történetvezetés
nagyon izgalmas, fordulatos, Kemény István szavával élve
,,minden oldalra jut egy sorsdöntő fordulat’’. Gorcsev Iván
egy kicsit hanyag, szétszórt, ám erős, furfangos figura. A
regény alatt a karakter fejlődik, átalakul. A történet izgalmát
még jobban fokozzák a jó poénok, amik képesek nagyon
megnevettetni az embert. Az egész történetet az író
megfűszerezi egy kis szerelmi szállal. A regény egy jó krimi
is egyben, kérdéseket vet fel, egyik percben valaki jó, másik
percben lehet már gonosz lesz, és fordítva. A mű rendesen
összekavarja az olvasót, a végére azonban minden meg lesz
magyarázva, így hatalmas élményt szerez az olvasónak.

Mindenkinek nagyon melegen ajánlom, amennyiben
egy jó, vicces és kalandos regényt szeretne olvasni.

Kovács László

10. B

Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó

Könyv, film SzóSz-ék 2019. december

Te is szoktál azon gondolkodni, hogy mivel kösd le
magad az unalmas estéken? Nézz filmet! Ha szereted a
magával ragadó, drámai hangvételű filmeket, akkor neked
ajánlom A néma forradalom/Das schweigende Klassenzim-

mer című német mozit, amelyet Lars Kraumi írt. A film,
amely valós történelmi alapokra épül, az 1956-os októberi
történéseket viszi vászonra, olyan sodró erővel, hogy min-
den szemet a tévére szegez.

Két fiatal srác Nyugat-Berlinben egy moziban értesül
arról, hogy Budapesten kitört a forradalom. Az érettségire
készülődő keletnémet fiatalok a RIAS-on keresztül értesül-
nek az újabb hírekről. A rádiót hallgatva –amely tiltott
tevékenység volt Kelet-Németországban– tudják meg, hogy
kedvencük, Puskás Ferenc elhunyt. A focilegenda halálának
álhírére egy emberként döntenek úgy, hogy a másnapi
történelemórán két perc néma csendet tartanak, így fejezik
ki együttérzésüket és róják le tiszteletüket a magyarok előtt. 

A hatalom elleni mindenkori lázadás retorziót szül, és
nincs ez másként a kétperces néma csenddel sem. Amikor
kitudódik a fiatalok néma forradalma, az eset nagy port
kavar fel. Az eset felháborodást kelt az iskola
vezetőségében, a botrány egyre magasabbra jut, hamarosan
maga az oktatási miniszter utazik a helyszínre, hogy a fiatal
„ellenforradalmárokat” kihallgassa az ügy kapcsán. Innen

kezd el igazán érdekessé
válni a film, amely sok
csavart, szerelmi szálat és
több izgalmas mozzanatot
is tartalmaz.

A néma forradalom egy
egészen más szemszögből
mutatja be az 1956-os
magyarországi forradalom
hatásait és persze azt, hogy
az akkori keleti blokk mit
élt át. Egyszerűen csak
ajánlani tudom. Talán azért
is fogott meg a film azon
kívül, hogy történelmi alapokra épül, hogy velünk egyidős
fiatalokról szól, s mint kiderül, nincsen olyan nagy különb-
ség köztük és köztünk.  Szerintem szép gesztus a keletnémet
fiatalok részéről, hogy szolidárisak voltak a magyar for-
radalmárokkal. Tanulságos film, amely minden néző szívébe
vagy elméjébe vés egy-egy emlékezetes mondatot vagy épp
cselekedetet.

Aszalós Antónia 
10. B

Filmajánló: A néma forradalom
Színes német film, r.: Lars Kraume, 111 perc



Megkérdeztük Tóth Mónika Erika tanárnőtől, hogy mi-
lyen sporttevékenységek zajlottak az első félévben,
hiszen nagyon sok szép eredmény híre érkezett el hoz-
zánk.

Megtudtuk, hogy 2019. október 31-én szervezték meg
az atlétikai verseny (ötpróba) városi szakaszát a nagyváradi
sportiskolában, amelyen tizenegy csapat vett részt. Iskolánk
lánycsapata harmadik helyezést ért el, így továbbjutott a
megyei szakaszra, amely jövő év márciusában kerül
megrendezésre. A fiúk is ügyesek voltak, ötödik helyen
végeztek. December 2-6. között zajlott a labdarúgó bajnok-

ság, amelyre tizennyolc nagyváradi iskola nevezett be. A mi
csapatunk negyedik lett a csoportjában, így sajnos nem ju-
tott tovább.

Annál szebb eredmény született viszont december 7-én,
Borson a nyolcadik alkalommal megrendezett Mikulás-
kupán. A hat induló csapat a Bihar megyei magyar
tannyelvű iskolákból érkezett, és a mi labdarúgóink lettek
a nyertesek! Ezt a szép győzelmet egy további csodálatos
teljesítmény koronázta meg: Brad Dávid, iskolánk 11. A osz-
tályos diákja elnyerte a legjobb kapus címet. Gratuláltunk
Dávidnak és megkérdeztük tőle, hogyan értékeli ezt az ered-
ményt. Azt válaszolta, hogy nagyon büszke magára és csa-
patára, valamint azt ígérte, hogy természetesen mindennek
lesz folytatása. Tóth Mónika Erika tanárnő is, aki a sikeres
csapatot felkészítette, nagyon büszke a fiúkra és örül a jó
eredménynek.

Az asztalitenisz-bajnokság városi szakasza december
12-én zajlott nyolc iskola részvételével. Itt is remek ered-
mények születtek, hiszen Racsav Nikolett második, míg
Bognár András harmadik helyen végzett.

Gratulálunk ügyes sportolóinknak és kívánunk nekik
még sok sikert!

Ruha Alexandra 
10. B
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A 11. D-s Guias Mária és Zsigó Anita, a
10. D osztály tanulója 2019. november
12-én a Chef  – New generation elne-
vezésű regionális gasztronómiai ver-
senyen vettek részt Lugozson, ahol
második helyezést értek el. Mária és
Anita szívesen válaszolt a kérdé-
seinkre.

Miről szólt a verseny pontosan? Volt
főbb témája?
Mária: Fő alapanyagként kacsamellből
kellett összeállítanunk egy menüt. 

Milyen korosztálynak szólt?
Hányadikosok vehettek részt a
versenyben? 
Mária: A verseny 10-12. osztályosoknak
szólt, szóval 16, 17, 18 évesek vettek
részt. 

Hány fős csapatok nevezhettek? Hány
csapat volt összesen? 
Anita: Kétfős csoportok versenyeztek és
összesen nyolc csapat volt. 

Hogy éreztétek magatokat? Milyen

volt a hangulat? 

Mária: Nagyon jól. Hát elég izgatott volt

a hangulat, mindenki lámpalázas volt, és

mindenki összevissza szaladgált, mivel

egy óránk volt az étel elkészítésére, és hat

személyre kellett tálalni. Amúgy élveztük

az egészet, az izgalmakat is. Ha idegesek
is voltunk, tudtuk, hogy sikerülni fog,
csak nem gondoltuk, hogy a második
helyen végzünk. 
Anita: Én nagyon jól éreztem magam. A
hangulat egy picit feszült volt a verseny
miatt. 

A verseny melyik része tetszett neked
a legjobban? 
Mária: Nekem maga a főzés. 
Anita: Nekem a tálalás és a zsűri bírálata
tetszett a legjobban. 

Minden úgy sikerült a végén, ahogyan
ti elterveztétek, vagy volt, amit elron-
tottatok, esetleg jobban sikerült? 
Mária: Minden olyan lett, ahogy azt sze-
rettük volna, a szószt egy kicsit elrontot-
tuk, de sikerült helyrehoznunk a végén. 

Köszönöm a beszélgetést és további
sok sikert!

Kérdezett: Oláh-Monori Ivett
10. A

Új generációs séfjeink

Mozgásban: 
sportolóink a porondon

.



2019. november 1-30. között az
Eco Bihor KFT által meghirde-
tett papírgyűjtésben iskolán-
kból tizenhárom osztály is részt
vett. 

Mivel mi, a 11. C osztály
gyűjtöttük a legtöbb papírt, össze-
sen 1124 kilogrammot, mi
képviseltük az iskolát december
13-án a polgármesteri hivatalban
megszervezett eredményhirde-
tésen és díjkiosztón. A versenyben
második helyen a 10. A végzett
493 kg, harmadik helyen a 6. A
480 kg papírral, a további sorrend
pedig így alakult: 4. B, előkészítő
B, 4. A, 9.C, 3. A, az ovi, 7. A,
előkészítő A, 2. A, 11. B. A megyei
szintű versenyben úgy végezték a
rangsorolást, hogy az
összegyűjtött papír mennyiségét
elosztották az oktatási in-
tézménybe járó diákok összlét-
számával. A kapott átlag mutatja
meg, hogy mennyit hozott egy
diák. 

A több mint egy tonna
mennyiségű papír összegyűjtése
nem valósulhatott volna meg az
egységes munka és több személy
segítsége és közreműködése
nélkül. Köszönettel tartozunk
osztályfőnöknőnknek, Popovici
Tündének, aki szintén hozzájárult
a gyűjtéshez, Catona Valéria
tanárnőnek, aki a beleegyezését
adta hozzá, a RER dolgozóinak,
akik segítségünkre voltak egy bi-
zonyos mennyiségű papír eljut-

tatásában, valamint Harácsek Kle-
mentina tanárnőnek, aki az egész
iskolai tevékenységsorozatot ko-
ordinálta.

Nem kevés munka áll e mögött,
mivel fáradságot és megterhelést
nem sajnálva törekedtünk arra,
hogy minél több papírt gyűjtsünk.
Csapatokba verődve jártunk be
minden ismert helyet, és végül az
osztálytermünk felét megtöltöttük
kartonokkal, könyvekkel és min-
den egyébbel, ami papírból van.
Az akció azonban nem csak a
környezettudatosságról, fizikai
munkáról, szervezőkészségről
szólt, mivel összehozta az egész
osztályunkat, és megtapasztalhat-
tuk, milyen sokat jelent egy
összeszokott csapat és mennyi
mindent el tudunk érni egysége-
sen és összefogással. Így, ünnepek

e l ő t t ,
karácsony előtt mindannyiunknak
fontos tanulság volt, hogy nem-
csak ilyen alkalmakkor kellene
összetartanunk, hanem mindig.

A papírgyűjtési akció kitűnő
lehetőség volt számunkra, hogy
megmutassuk, bármire képesek
vagyunk. Karácsony közeledtével
pedig azt is tanuljuk, hogy az
egymással szembeni figyel-
mességnek, szeretetnek mindig
bennünk kell élnie! 

Kalmár Éva
11. C

Most lepapírozzuk:
bármire képesek vagyunk

18

Mi a ragyogó bőr titka,
avagy hogyan legyen jobb
kisugárzásod? Ha foglal-
koztad ez a kérdés, olvasd
el az alábbi tippeket!

v Naponta 2-3 liter víz –
fontos, hogy belülről is
hidratáltak legyünk, ezzel el
lehet kerülni a karikás sze-
meket. 
v Smink használata után
este feltétlenül le kell tisztí-
tani az arcot, mivel a smink
nagyon megviseli az
bőrünket. 

v Fontos a reggeli alapos
arcmosás – ezzel eltávolítod
az éjszakai párnamaszatot,
illetve az álomnektárt.
v Ápolt fogak, sok
mosolygás – a tiszta fogak
önbizalmat adnak, így kimu-
tathatod természetes kisug-
árzásodat.
v Pozitív gondolkodás – ez
csodásabbá teszi az embert!

Ezek a szépségtippjeink szá-
modra, próbáld ki és
ragyogj! Ne feledd, a ter-
mészetesség a legszebb! :)

A szép bőr titka

Élet. Móddal SzóSz-ék 2019. december



v Veni Sancte évnyitó szentmise 2019-2020.
v Kárpát-medencei Tájak Viadala. Szabó Kincső,
Szeghalmi Gabriella, Aszalós Antónia Piroska, Taar Alexand-
ra, Pál Anasztázia, Kovács László, Ungi Márton-Szabolcs,
Fodor Zsombor, Konrád Botond és Illés Nándor utaztak a vi-
adalra. Őket Vincze Béla Zsolt és Majoros Péter tanár urak
kísérték el. - szeptember 10.
v Biciklis zarándoklat Szentjobbra (80km) - szeptember 15. 
v Kutatók Éjszakája - szeptember 27.
v TÖBB VAGY, HA ADSZ! - október 10-13.
v Ki vagy te, táncszínház? - szeptember 3.
v Idősek világnapja. Zenés-verses műsor a Szent Erzsé-
bet otthonban - szeptember 30.
v Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós
Keresztje - október 2-3.
v Iskolába hívogató - október 5.
v Határtalanul. Tanulmányi látogatás Nagyváradon -
október 7. 
v Egészséges táplálkozás világnapja, (plakátpályázat)
- október 16.
v Sapientia EMTE, egyetemi tájékoztató - október 17. 
v Gólyabál a mesék világában. Gólyapárok: 9. A:
Szeghalmi Krisztina és Balla Roland; 9. B: Kecskés Alexan-
dra és Solymosán Krisztián; 9. C: Hengye Tamara és Nagy
Dávid; 9. D: Szigeti Petra és Molnár Csongor - október 18.
v Egymillió gyermek imádkozik a békéért és az
egységért - október 18.
v Állásbörzén a nagyváradi várban a VIII. és XII. os-
ztályok - október 24. 
v Go For Life. Csapatunk: Baroti Natália, Olah- Monori
Ivett, Seres Hajnalka, Czirják Dávid, Molnár Csongor - ok-
tóber 27. 
v Tudatosan vásárolok - október 30.
v Bolyai matematika csapatverseny. Résztvevők: Berei
András Gergő, Kovács Ármin Attila, Lukács Gergő, Varró
Roland 8. helyezés; Cservák Tamara, Hasas Beatrix, Kovács
Evelin, Szőke Nándor 16. helyezés; Bondár Dominik, Fodor
Nagy Dávid, Lévai Anna, Nagy Benedek 19. helyezés.
Felkészítők: Bakaity Beáta, Bődi Zsófia - október 25. 
v Papírgyűjtés - november 1- november 30.
v Öttusa / Pentatlon. Fiúk csapata, 5. hely: Konrád
Botond, Fodor Zsombor, Veres Dávid, Balla Roland, Nagy
Krisztián. Lányok csapata, 3. hely: Sipos Dorottya, Balogh
Vanda, Baroti Natália, Szabó Dominika. Felkészítő: Tóth
Mónika-Erika - október 31.
v Ősszel a befőtteket számoljuk, első helyezés a legere-
detibb kategóriában: Varga Natália, Sisz Norbert, Chiorean
Gergő, Mózes János - október 30.
v Kriza János balladamonó, balladaéneklő és mese-
mondó verseny: Kovács Ilona- Anna, Mester Dóra,
Sebestyén-Sárközi Dávid Sándor. Hirka Dániel-Emmánuel
különdíj (mesemondás); Rejtő Dóra 1. helyezés (bal-
ladaéneklés). Felkészítők: Palotás Zsuzsa, Rázmán Enikő,
Zalder Éva-Mária - október 21.
v Hegyközszentimrei zarándoklat - november 5.
v 19 akciónap a gyermekek és fiatalok elleni erőszak
megelőzéséért - november 1-19.

v Chef- New Generation gasztronómiai verseny. Guias
Maria, Zsigó Anita, 2. helyezés. Felkészítők: Bokor Ildikó,
Nógrádi Márta - november 12.
v Novellavetélkedő. Aszalós Antónia, Taar Alexandra,
Szeghalmi Gabriella, Szeghalmi Krisztina- 2. helyezés; Joó
Fatima, Moldoványi- Kelemen László, Oláh Tímea, Berei An-
drás- 2. helyezés. Felkészítők: Palotás Zsuzsa, Rázmán
Enikő, Zalder Éva-Mária - november 15.
v Drámapályázat 2019. Felkészítők: Benedek Ramóna,
Nemes István, Zalder Éva-Mária - november 19.
v Rendhagyó földrajzóra: Szülőföldünk, a Kárpát-
medence! - november 25. 
v Ady Endre szavalóverseny és rajzpályázat. Versil-
lusztráció: Szeghalmi Gabriella 1. helyezés, Taar Alexandra
2. helyezés. Versmondás: Szabó Kincső dicséret, Szeghalmi
Gabriella dicséret, Mátyus Bernadett részvétel. Felkészítők:
Márton Katalin, Rázmán Enikő, Zalder Éva-Mária - novem-
ber 23.
v Nagyszalontai Aranykult diákkonferencia. Rejtő
Dóra, 3. helyezés. Felkészítő: Tóth Orsolya-Katalin - novem-
ber 23.
v Koszorúkészítés a Hálóval - november 28.
v Nyolc Szent László-s diákot és öt tanárt jutalmazott
a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal a 2018-2019-es
tanévben tantárgyversenyeken elért eredményekért.
Diákok: Catona Annamária, Kovács László, Majoros András,
Pál Anasztázia, Simon Tímea, Szabó Ibolya, Szeghalmi
Gabriella, Taar Alexandra. Tanárok: Benedek Ramóna, Kon-
rád Erzsébet-Katalin, Hegyes Luminita, Nyírő Szabolcs,
Rázmán Enikő.
v Szent László ösztöndíj átadás. Ösztöndíjasok: Kele
Bíborka Tünde, Bajusz Eszter Dóra Kovács Ilona Anna,
Mester Dóra, Hasas Beatrix Rebeka, Hirka Dániel Emanuel,
Fodor Zsombor Hunor - november 30. 
v Adventi gyertyagyújtás – december 2–16.
v SzékelyKapuk - ZöldKapuk Ökocivilizációs Játékok.
A Váradi Csillagok már negyedik éve a betlehemi csillag ny-
omában. Felkészítők: Benedek Ramóna és Varabecz Mónika.
-december 5-24.
v Jótékonysági adventi vásár -december 7.
v Édes ajándékok – Daruri dulci karitatív tevékenység.
Projektfelelős: Hegyes Luminița – december 9-13.
v Mikulás kupa 2019. Az iskola labdarúgó csapata: első
helyezés. Legjobb kapus cím: Brad Dávid (11. A). Felkészítő
tanár: Tóth Erika-Mónika - december 8.
v Nemzetközi Tanirodai Kiállítás és Verseny, Deák Fer-
enc Szakgimnázium, Győr. Különdíj a legjobb vállalkozási
ötletért a 11. A csapatának: Tóth Anastasia, Győri Dávid
Róbert, Mák Kevin. Felkészítő tanárok: Kele Tünde és Kor
Erika -december10-11.
v Az Eco Bihor KFT papírgyűjtő versenyének ered-
ményhirdetése a Nagyváradi Polgármesteri Hivatalban. Az
iskolai verseny győztese (1124 kg papír) a 11. C. -december
13.

Összeállította: Oláh-Monori Ivett
10. A
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