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Hangoló SzóSz-ék 2020. karanténszám

egy kis szünetAz emberiséget évszázadok óta jellemző tulaj-donságok egyike a hatalomvágy. Az embertermészetétől fogva uralkodni akar, kézben sze-retné tartani az eseményeket, hogy minden az őakarata szerint történjen. Ha szükség van rá,folyókat terel el, fákat vág ki, állatokat fog el,könyörtelenül büntet, tör, zúz, rombol. mégis,mikor valami nem a terv szerint történik, pánikbaesik és csak magát sajnálja. nem tesz egyebet, csak panaszkodik. vi-szont bármi is legyen, nem képes magába nézni, mert ez azt jelentené,hogy elismeri, hiába minden próbálkozása, az igazi irányítás nem az őkezében van. A karantén és a vírus mindenki életére kihat. tökéletes példájaannak, milyen is, mikor az emberiség elveszti a kontrollt az eseményekfelett. Pánikvásárlások, álhírek, lezárt határok, bezárt emberek, bün-tetések és tilalmak idejét éljük. A szabadságunk részleges elvesztésevalóságos panaszáradatot indított el bennünk, aminek se vége sehossza már hónapok óta. „nem mehetek ki a házból”, „nem találkozha-tok a barátaimmal”, „így nem lehet élni”, „ez borzasztó” − hangzanak elmegannyiszor ezek és az ezekhez hasonló mondatok nap mint nap.viszont mi értelme mindennek, hiszen semmivel sem jutunk előrébb,ha elégedetlenkedünk és felemlegetjük mindazt, amit most nemkaphatunk meg, de elnézünk afelett, amit előttünk hever. Hibázunk,mikor nem értékeljük a dolgokat a maguk idejében, hanem az em-berekre annyira jellemző módon uralni akarjuk azt is, ami nemirányítható, ami nem a miénk. de mi lenne, ha egyetlenegyszer nem arra vágynánk, amink nincsmeg. Ha nem azt hiányolnánk, amit elvesztettünk, ha nem sajnáltat-nánk magunkat. mi lenne, ha egyetlenegyszer nem mi akarnánk sajátalakunkra formálni a világot, hanem alkalmazkodnánk. Hiszen hálás-nak kellene lennünk mindenért, ami még ilyen emberpróbáló időkbenis megadatott nekünk. és a legnagyobb szükségben, legalább most, akegyelemre bíznánk magunkat. Az újság ezen számában főként azokra a dolgokra koncentráltunk,amelyekért hálásak lehetünk. A zenére, mert minden otthon hallgatottszám koncertté válhat, ha azt akarjuk. A filmekre, mert minden filmigazi moziélmény lesz, ha úgy kezeljük. Az otthonra, mert minden ot-thon töltött perc hasznos és érdekes, csak észre kell vennünk. és per-sze az iskolára, amely bár a lakásunkba költözött, és ennek mégsemörülünk kifejezetten, de rengeteg újszerű, mókás, vicces vagy konfúzhelyzetet generál. gondoljunk bele, mi mindent tehettünk meg most, amire máskornem lett volna lehetőségünk. időt kaptunk arra, hogy onlájn kitaláljuk,megbeszéljük és megírjuk a digitális SzóSz-éket. időt kaptunk arra,hogy egy rohanó világban lelassuljunk és pihenjünk, elmerüljünk egyérdekes könyvben, felidézzük a szép emlékeket, együtt ünnepeljünk acsaláddal, és végre magunkkal és a környezetünkkel is törődjünk egykicsit. Hogy tartsunk egy kis szünetet. 
Szeghalmi gabriella, 10. a

a tartalomból
zárt rendszerben.................................................3

miért vagyok hálás a karanténnak?................4

eltelik Püthagorász nélkül is.............................5

a dt jelenti: 
kilencedikes csapatépítő ................................6

Felemés versenyszezon, 
teljes eredményekkel ....................................7-9

Bokor andrás szakmai díj a 
SzóSz-ék-nek .......................................................10

mielőtt végleg elmegyek: 
búcsúznak a nyolcadikosok 
és a tizenkettedikesek................................11-18

Lelkiség: egy 
szokatlan nagyhét ..............................................18

életem mindennapi csodái.............................19

Karizma: egyéniséged titkai .........................20

Kreatív sarok ................................................21-22

artă și literatură ..........................................23-24

Könyv és film ...............................................24-27

iskolapélda: 
interjú Pék Sándor atyával .......................28-29

Karanténról minden elképzelhető szem-
pontból ............................................................30-36

tollászkodó: 
karanténversek ...........................................37-38

zene .................................................................39-41

SzóSz-ék. A nAgyvárAdi Szent LáSzLó 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, Solymosán krisztián

a szerkesztőség munkáját koordinálják:rázmán enikő és nemes istván
Köszönjük a szervezést és közreműködést: Luminița Hegyes, Harácsek klementina, károlyigabriella, kele tünde, márton katalin, Palotás zsuzsa, zalder éva-máriaA lapban megjelent cikkekben megfogalmazottak nem kizárólag a szerkesztőség véleményét tükrözik.

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



zárt rendszerben

3
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nyolc óra harminchét perc. ennyiidőt töltöttem tegnap a telefonomképernyője előtt. miért is vagyok hálása karanténomnak? Hogy minden napvan nyolc óra harminchét percem, amitnyugodt szívvel elpazarolhatok. Persze,ha a szüleim kérdezik, ennek a nagyrésze tanulás, és legfeljebb egy órátvoltam a közösségi oldalakon, és asorozatomból is csak egy részt nézekmeg minden nap (igazából van, hogyösszejön egy teljes évad is…). viszont ahéten már megkezdődött az iskola,ráadásul kötelező jelleggel, szóval fe-ladatom az lenne bőven, csak hát…annyi jobb dolgot lehet csinálni a tele-fonomon a tanuláson kívül.viszont ma elhatároztam, holnap-tól összeszedem magam, és bevezetekegy ki rendszert az életembe. ja, hogyezt már tegnap is megfogadtam? mind-egy, most már ha írnom is kell róla,akkor valahogy csak meg fogomcsinálni.első lépésként állíts be reggelreébresztőórát, nehogy azon kapdmagad, hogy véletlenül 12-ig aludtál, ésígy már nem lehet rendszert teremteni.Hasznos tipp: semmi esetre se kövesdel azt a hibát, mint én, hogy valamikedves kis hangot próbálsz beállítani,mint mondjuk a madárcsicsergés, mertazt egyszerűen bele fogod építeni az ál-maidba, és így elég traumatikus képekjelenhetnek meg alvás közben (pl.ahogy az osztálytársak a csicsergőmadárrá változott tanárodat légy-csapóval csapják le), ráadásul még felsem fogsz ébredni rá. Hidd el, nem érimeg a rémálmokat.Aztán mindenképp próbálj megfelöltözni úgy, mintha suliba mennél. ésnézd a dolgok pozitív oldalát, mostnem kell figyelned rá, hogy ne legyenkinn a vállad vagy a térded, sőt még akörmödet is büntetlenül festheted bor-dóra, még akkor is, ha fiú vagy.elkészültél? menj, és dobj össze valamifinom reggelit. (Persze a képességeid-hez mérten, nehogy felgyulladjon akonyha. Ha engem kérdezel, ajánlom fi-gyelmedbe a müzlit.) már készen is állsz a tanulásra,szóval gyorsan kapd elő a tanuláshozhasznált elektronikai eszközöd, éskezdd el a kétszáz féle oldalrólösszeszedni a feladataidat, és valahogysilabizáld ki, hogy mit mikorra és hovakell leadnod. jöhet a munka. ehhezpróbáld meg kikapcsolni a messenger

és a facebook értesítéseid. Bunkónakfogsz tűnni, amiért nem válaszolsz, delegalább haladsz a leckékkel. meg havalaki meg is sértődik rád, hé, legalábbtörtént valami.Legalább ebédig próbálj meg ta-nulni, de ebéd után vegyél ki egy jónagy szünetet, és mondjuk, egyélvalami finom szezonális gyümölcsöt,mint az eper vagy a málna. Ha szerenc-sés vagy, ezzel le is eszed a legjobbfehér pólód, és fél órát tölthetsz a folttisztításával, mindhiába.tudom, mostanra már nagyonfáradt vagy, és igazán jólesne egy dél-utáni alvás, de légy erős, és ülj vissza agéped elé! tanulás közben bizonyáraössze fogsz veszni egy családtagoddal,mert az túl hangos, túl csendes, vagycsak túlságosan létezik.Ha befejezted a napi leckéidet,akkor csinálj valami kreatívat, mond-juk, rajzolj, és közben nézz egy soroza-tot. ennek persze az lesz a vége, hogyhúzol két vonalat, és utána nézed asorozatot, de ne aggódj, a 21. század-ban az a két vonal is igazi műalkotáslehet. így hát nap végi összegzésként:hullafáradt vagy, mínuszban egy jófelsővel, összevesztél mind a barátaid-dal, mind a családoddal, és elpazaroltálegy lapot, de a leckéiddel haladtál.Úgy gondolom, rendszertkényszer í ten i a karanténunkbaértelmetlen, inkább élvezzük, hogyigazán spontánok lehetünk, és mindennap teljesen másképp unatkozhatunk.
Szabó Kincső, 10. a

Azi noapte am avut un vis foarteciudat. Am visat că sunt un fluture. măsimțeam fericită, dar mai ales liberă.dimineața, când m-am trezit, am căzutpe gânduri ... mi-am dat seama cenorocoasă am fost până acum și cât deignorantă eram în privința asta... nicimăcar nu pricepeam și nici nu apre-ciam cât de norocoasă eram...mi-am dat seama câte lucruriputeam să fac, câte am făcut și, maiales, câte nu am făcut din lene sau dinobișnuință, fiindcă noi, oamenii,  avemobiceiul să apreciem doar ce pierdem.mă întristează gândul câți oamenipierd lupta cu această boală cruntă șinu mai au ocazia de a vedea lucrurileminunate și simple, care ne așteaptăafară. mă gândesc la oamenii bătrâni,cei care au făcut atâtea lucruri, ca noisă putem trăi în libertate, iar noi nuputem face nimic ca să-i salvăm. măgândesc la orfani și la oamenii străzii ...oare ei primesc ajutor? Boala ne face vulnerabili, dar nutrebuie să uităm că sunt alți oamenimai vulnerabili ca noi. noi doar trebuiesă stăm în casă alături de familiilenoastre. de când „a sta cu ce de o ființăcu tine”, cu familia ta, e o suferință?! dincontră, suntem norocoși, fiindcă avemși unde, și cu cine sta. mulți oamenisunt singuri și neajutorați și pierdaceastă luptă fără a avea nici cea maimică șansă de supraviețuire... 
Luca Ramona izabella

8. a

când am 
început să ies

înăuntru



egy Hálós csapatépítő. Le kellettmondanom róla a karantén miatt. AHálót a második családomnak isnevezhetném, van olyan időszak,amikor több időt töltök ott, mint itthon.Az, hogy ezt le kellett mondani,lehetőséget ad arra, hogy több időt tölt-sek az igazi családommal. még sosemtudtam ennyi mindent a testvéreimről,normális esetben eszembe sem jutnavelük sorozatot nézni, vagy együttebédelni. Sokkal több időnk van beszél-getni, játszani, hülyéskedni, veszekedni,és ez mind-mind erősíti a kapcso-latunkat. egy mcc-s hétvégi képzés a ma-gyarországi diákokkal együtt. A koro-navírus eltörölte. nem voltlehetőségem új barátokat szerezni, vis-zont a régiek továbbra is itt vannak. Azáltalános iskolai legjobb barátnőmmel,katinkával, bár tartjuk a kapcsolatot,nagyon nehéz összeegyeztetnünk anaptárainkat. Őt sötétedés után márnem engedik ki a városba, nekem pedigáltalában dolgom van sötétedésig.Hétközben sokat kell tanulnia, én vi-szont hétvégenként általában el vagyokmenve. ebben az állandó itthon ülésben

viszont minden héten van időnk beszél-getni legalább egy-két órát, és lassanbepótoljuk a sok elszalasztott találkát.Bernivel is, akivel azért elég gyakrantalálkozom, ritkán tudunk csak úgybeszélgetni. általában vagy a vezetőségiügyek jönnek fel, vagy a zenekaros dol-gok, vagy egyéb „fontos” megbeszélni-valók. így viszont annyi időnk van, hogynyugodtan tudunk úgy beszélgetni,mint két barátnő, aki rég nem láttaegymást.országos magyar olimpia Szat-máron. Lemondták, mert túl nagy avírusveszély. mivel nem kell afelkészüléssel bajlódnom, rengetegidőm van olvasni, amit nagyon isélvezek. ráadásul így nem csak a ma-gyar nyelvre, hanem az angol és a

román irodalomra is tudok időt fordí-tani, és néha úgy érzem, jobbanfejlődöm most, mint az iskolában.Atlantisz harangoz szavalóversenykolozsváron. Semmi sem lesz belőle,helyette itt a karantén. Ha már el-szavalni nem tudom a verseket, itt azideje leírni, megfesteni őket. Anya mégrégebben turizott egy írógépet, és apá-val sikerült működésre bírjuk, amimiatt nagyon izgatott vagyok. Alányokkal pedig már régebbenelkezdtünk versekhez festeni, kollá-zsolni, és a sok szabadidőben sikerültlassan az összes kedvenc versemhezfestenem valamit.

kárpát-medencei Háló találkozóSzabadkán. kitúrta a vírus. való-színűleg órákat töltöttem volna azzal,hogy kitaláljam, mit vegyek fel ahétvégére, mert a legtöbb ruhám egykicsit nagy, vagy kicsit hosszú, vagycsak van vele valami bajom. A karantén-ban volt időm átválogatni mind a nyári,mind a téli ruháimat, és csak azokat tar-tottam meg, amik igazán tetszenek. Sőt,akadt, amit egy kis átalakítással telje-sen újjá sikerült varázsolnom.ottalvós szülinap évinél csatár-ban. A gyertyákat csak a szél fújhatja el.ott minden bizonnyal magunknakfőztünk volna, így a rendszeres étkezéstel is lehetett volna felejteni. ehhezképest itthon napi három étkezés van,rengeteg finom gyümölcs, és még arra

is tudok figyelni, hogy elég vizet igyak.ennek mondjuk az az eredménye, hogyhíztam egy kicsit, így a nadrágjaim,amik eddig jócskán elálltak a dereka-mon, tökéletesen passzolnak rám. végülis, ezt is felfoghatom pozitívumként. Bukaresti kirándulás. inkábbmaradjunk mind itthon. ebbőlkövetkezik, hogy elkezdett hiányozni azosztályom. Legalábbis a nagy része. Haszeptemberben visszamegyünk, biz-tosan jobban fogom értékelni, hogyvelem egykorúak között lehetek.
Szabó Kincső, 10. a

miért vagyok hálás a karanténnak
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continuare din pg. 3

când am început
să ies înăuntru

Szükségállapot

Așa că aleg să înțeleg doar acestlucru: eu sunt aici și, asemenea flu-turilor pe care i-am visat, sunt liberă șichiar pot să zbor și așa, închisă. Și zbor,dar nu cu aripi, îmi zboară gândurilepeste tot, chiar și în spitale printre oa-menii bolnavi. Îi învălui în culorile mele- rugăciuni și după aceea, zbor în viitor,unde suntem toți sănătoși și liberi, într-un viitor în care aleg să cred că amînvățat cât de valoroasă e viața ... și nunumai a noastră. zbor, într-o lume maibună, unde oamenii se ajută, unde numai este foamete și unde nu ne distru-gem planeta... unde îmbrățișările suntsincere și ne-în-frica-te.da, știu că aceste gânduri, visurisunt utopice, dar, asemenea fluturilor,nu aș putea trăi fără să zbor măcar cugândul.



Kíváncsiak voltunk arra is, hogy
a monitor túlsó oldaláról mi látszik,
ezért nagy enikő matematika-
tanárnőt is megkérdeztük, hogy
pedagógusszemmel nézve milyen az
online oktatás, illetve emberként
hogy éli meg a különleges helyzetet.

milyennek tűnik Ön számára az
új tanítási forma? Az új tanítási forma kissé fárasztó.mindig is szerettem az újdonságokat,de úgy gondolom, hogy erre minden-kinek fel kell készülnie. Sajnos nagyonrövid idő alatt kellett ehhez minden-kinek hozzászoknia. Szerintem nagyonfontos a diákokkal tartani a kapcsola-tot. remélem, ők is így gondolják ezt!igazából nagyon is tetszik az, hogy néhanem kell csak egy-egy hangszín, és adiák egyből érzi, hogy most azt váromtőle, hogy figyeljen és legyen aktív. Azttapasztaltam, hogy az online térben adiákok nagy része talán figyelmesebb,mint az iskolapadban, mert nemtudhatja, hogy épp kit szólít a tanár azéppen elhangzott kérdés megvála-szolására. Örömmel mondhatom, hogykellemesen csalódtam néhány diákban!jó együtt lenni a diákokkal napi szintenaz iskolában, de azt gondolom, hogyennek a generációnak, lehet, hogy ez afajta együttlét jobban tetszik. éppen egy továbbképzést tartok

matematikatanároknak, s egyik témánka fordított osztályterem pedagógaimódszerének megbeszélése volt,mielőtt kitört volna az iSkoLA, de mostmásként periódusa. mondhatom, hogymost annyira jó, mert ha ez egy ideigcsak kísérletként volt alkalmazható,most élesben is kipróbálhatjuk. A diákmegkapja a felvételt a leckével kapcso-latban, és utána megbeszélhetjük … aziskolában kellene megbeszélni, de mostmegbeszéléseink online történnek.

röviden ez a tanítási forma kihívá-sokkal teli, sok energiát, türelmet, ki-tartást igényel a pedagógusoktól. 
Hogy élte meg a tanárnő ezt az új

helyzetet? egészen jól élem meg ezt a perió-dust. Sokat dolgozom, de bármikorkimehetek a kertbe, kicsit gyomlálni, haépp elfáradtam, filmet nézhetek, min-den nap nézem, hogyan nő a cseresznyea fán. Szóval, nem élem meg negatívanezt az időszakot.
mivel telnek el a tanárnő napjai? készülök az órákra. elmondhatom,hogy már a vakációban előre dolgoz-tam, és vannak osztályok, akiknek atananyagot május végéig előkészítet-tem, mikor még nem is tudtam, hogy

nem megyünk vissza egyáltalán aziskolába. én arra számítottam mármárciusban, hogy idén már nemtalálkozunk a diákokkal, tehát a munkavolt az első, s természetesen a fizikaimunkából is minimálisan kivettem arészem. jó dolgom van. most édes-anyámmal töltök sok időt, van időm fi-gyelni rá. A lányom is itthon van, s néhamatekezünk az ő kérésére. ma a nyol-cadikosok online órájára ő is bekukkin-tott, és elmondta nekik, hogy bár atavaly azt üzente, hogy „éS iSmét eL-teLt egy nAP, Amikor nem keLLettHASznáLnom PitágoráSztéteLét”, ma már nem is annyira vic-ces, mint ahogy egy éve gondolta, merta matematikával napi szintentalálkozunk életünk során.
milyen új dolgokat tapasztalt

meg ebben az időszakban?megtapasztaltam, hogy nem lehethátradőlni 32 év tanítási tapasztalattala hátam mögött sem, mindig vannak újdolgok, melyekhez fel kell nekem istanárként nőni. tapasztalom, hogy jó agyermekekkel kicsit másképp is megis-merkedni, lehet, hogy vannak olyandiákok, akik merészebben szólnak amatekhez hozzá, ha nincs megfeltétlenül a szemkontaktus, ami eset-leg negatívan befolyásolhatja őket.Azonban várom a kirándulásokat, mertazt nem lehet ugye ??? online megtar-tani.köszönöm a kérdéseket máténak.
én pedig nagyon szépen

köszönöm a tanárnő válaszait.

Kérdezett: Braun máté, 9. B

eltelik Püthagorász nélkül is...
csak nem olyan vicces
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előző félévben a diáktanáccsalmeghirdettük a karácsonyi osztály-díszítő versenyt, ahol a diákok azt a fe-ladatot kapták, hogy díszítsék fel minélkreatívabban osztálytermüket. A kétprogramfelelős Boros dóra és ónódikrisztina 10. c osztályos tanulókvoltak, akik mindent megtettek, hogyaz osztályok motiváltabbak legyenek aversenyben való részvételre, de abíráskodás a tanárok feladata volt.és mi is lehetne motiválóbb, mintegy ingyenes osztálykirándulás? Anyertes 9. A osztály tanulóival és oszi-jukkal, Albert Andrea tanárnővelfebruár 8-án és 9-én töltöttünk el egyhétvégét a szalárdi polgármesteri hi-vatal jóvoltából az ottani közösségiházban.A kis szervezőcsapattal el is kezdtüka programokat tervezni. Amilyen ne-hezen indult, olyan sok ötletünk lett avégére, illetve minden aggályunk, amiabból adódott, hogy nem ismerjük azosztályt, már az első pár játék után el-szállt. nyitottak voltak és nempanaszkodtak sokat, pedig nem hagy-tunk nekik sok szabadidőt, amirelegközelebb jobban odafigyelünk majd. és hogy biztosan hiteles legyen abeszámoló, most a kilencedikeseknekadjuk át a szót. 

Hogy milyen volt a kirándulás? Szer-
intem, nagyon jó, és kiválóan építette az
osztályközösséget. A kedvenc pro-
gramom határozottan az volt, amikor

m i n d e n k i t
egyenként át
kellett juttatni a
„villanypásztor”
egyik oldaláról
a másikra. Kije-
lenthetem, hogy
az volt az egyik
legviccesebb pil-
lanat a két egy-
ütt töltött
napban. Nekem
nagyon tetszett
a játékok több-
sége, bár néha
kicsit fárasztó
volt. Egy másik
vicces játék, ami
így eszembe jut,

az a „pusziharc” volt. Nem gondoltam
volna, hogy az osztály ennyire élvezni
fogja. A bogrács is jól sikerült, habár a
garázst kicsit megrongáltuk közben.
Úgy gondolom, hogy hasznosan töltöt-
tük el ezt a kevés időt, és örülök, hogy mi
nyertük meg a versenyt. (Szeghalmikrisztina)

Jól éreztem magam! A kedvenc
játékom a mocsaras volt, illetve a végén
a labdás. Szerintem az osztálynak
nagyon jót tett a közös munka, és a
díszítést is élvezte az egész osztály. Nem
gondoltuk volna, hogy mi nyerjük meg...(kis karola)Amikor timit megkérdeztük, hogymelyik csapat-építő játékoktetszettek nekia legjobban, vá-lasztani sem tu-dott. Örültünk,hogy ennyiminden meg-maradt élmény-ként neki.

A labdás
játék a földön
nagyon tetszett,
és az is, amikor
el kellett muto-
gatni, végül
mondani egy
hosszabb szót,

tudod, a sorban állós, nem tudom mi volt
a neve... Hihetetlenül viccesre sikerült a
„pusziharc” is, és amikor át kellett
segíteni egymást a „villanypásztoron”.
Ja, meg amikor be volt kötve a szemünk!(Szabó tímea)végül pedig megkértük dórát, hogypár sorban ő is írjon a csapatépítőről,hogy olvashassatok egy másikszervezői szemszöget is. Az osztálydíszítő verseny kicsit ne-hezebb dió volt számomra és krisztinaszámára is. maga a megszervezés nemment simán, viszont a tanárokhozzáértő szavai ott voltak nekünksegítségül, így könnyebben kiviteleztüka ránk bízott feladatokat, és boldogannéztük az osztályok lelkesedését. Akirándulást nemcsak a kilencedikesek,hanem mi is nagyon élveztük. volt,amikor csak drukkoltunk, volt, mikorbe is szálltunk egy-egy játékba, ésannak kifejezetten örültünk, amikor azosztályfőnöknő is csatlakozott hozzánktöbb alkalommal. A programok jólmegszervezettek voltak, unatkozninem volt idő. tetszett, hogy mindenkikivette a részét a feladatokból, mind ami részünkről, mind az osztály részéről. és végül pár kép, hogy tényleg meg-bizonyosodjatok, arról, hogy az osztályjól érezte magát: *képek*

Szabó Kincső, 10. a
taar alexandra, 10. B

mielőtt meg nem koronáztak...
csapatépítő kilencedikeseknek
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elgondolkodtunk már azon, hogyvajon miért járunk versenyekre? mihasznunk származik belőle, mi a jóbenne?van, akinek a díj, a sikerélmény, e-setleg a nyeremény a fontos,van, akinek nem. mind külön-bözünk, más a motivációnk,más az érdeklődési körünk.Személy szerint én sokkaljobban szeretem afelkészülést, mint magát aversenyt. A csoportosvetélkedőkre való felkészülésa legjobb. A közös nevetés,hülyéskedés, információ- ésélményszerzés felejthetetlenemlékeket adnak.így készült csapatunk aPartiumi keresztény egyetemmagyar nyelv- és irodalomtu-dományi tanszéki csoportjaáltal meghirdetett HŐSÖk című, iro-dalom- és művelődéstörténeti tem-atikájú tanulmányi versenyre. négyenvettünk részt: taar Alexandra (10. B),Szeghalmi gabriella (10. A), Szabókincső (10. A) és jómagam, kovács László(10. B). Selejtező gyanánt előzetesen kikellett tölteni egy onlájn feladatlapot,majd ezek után került sor a megméret-tetésre, amelyet a nyílt nap kereteinbelül szerveztek meg március 6-án.elég kínos volt, amikor hallgattuk a sokszellemes csapatnevet (pl.: kölcseyangyalai), mivel mi elég egyszerűenmegoldottuk a névválasztást: SzentLászló Líceum. Akkor és utólag is jókatnevettünk magunkon és eget rengető

kreativitásunkon. A versenyre olyannagyváradhoz kapcsolódó híres szemé-lyiségek életrajzából kellett felkészül-nünk, mint Ady endre, juhász gyula ésa többi Holnapos, illetve Szigligeti ede,dajka margit és sok másvárosunkhoz kötődő HŐS.Szerte a Partiumbólérkeztek versenyzők,többek között Szatmár-németiből, margittáról, ér-mihályfalváról is. miutánsikeresen megoldottuk afeladatlapot, következettaz eredményhirdetés. Azsűri beszámolta azelőzetesen beküldöttmegoldásokat, mivel aversenyzők olyan jól sze-repeltek, hogy háromcsapat is maximálispontszámot ért el. talánegy hajszálon múlott a győzelmünk, egyfél ponton, de mi lettünk az elsők. A verseny felejthetetlen élménytnyújtott nekünk, s nagyon hálásakvagyunk rázmán enikő tanárnőnek abenevezésért, s a támogatásért. megszeretném köszönni még a csapattár-saimnak is az együttműködést, hiszenez a győzelem nem valamelyikőnkmiatt lett meg, hanem mert csapatkénttudtunk dolgozni.talán ez a csapatversenyek egyiknagy tanulsága, megtanítanak minketarra, hogy közösen sokkal többrevagyunk képesek, mint önma-gunkban…
Kovács László 10. B

7

KrónikaSzóSz-ék 2020. karanténszám

„minden alkalommal,amikor valakinálad jobbaldolgozolegyütt, temagad is jobbáválsz.”Lady gaga

iskolánkat, mint általában, ebben
a második félévben is sokan
képviselték különböző versenyeken,
tevékenységeken, és mind szép
eredményeket értek el. Lássunk is
ezekből néhányat.•2020. január 28-án az 5-8. osztá-lyos tollaslabda bajnokság városi sza-kára került sor, amelyen iskolánkból kétdiák vett részt: Bognár András (8. B),aki iv. helyezést ért el, illetve racsavnikolett (8. A), aki megszerezte az elsődíjat.•2020. január 30.: 5-8. osztáyoslánycsapatok kézilabda bajnokságánakvárosi szakasza, i. helyezés, játékosok:racsav nikolett Szilvia (8. A), joó Patri-cia Fatima (8. A), köllő viktória (8. B),kovács evelin (6. A), Hasas Beatrix re-beka (6. A), kató Petra (5. B), kónyaAfrodithé mercédes (5. B), varga jade(5. A), kertész dorottya Petra (5. A),veres vivien kitty (5. A), Haizer Henri-etta elisabeth (5. A), kele Bíborkatünde (5. A).•2020. február 14-én a Biharmegyei 5-8. osztályosok tollaslabda ba-jnokságára került sor, ahol iskolánk 8.A osztályos diákja, racsav nikolett i.helyezést ért el.•2020. február 22-én megren-dezésre került az 5-8. osztályos kézil-abda diákolimpia megyei szakasza, aholiskolánk lánycsapata − racsav nikolettSzilvia (8. A), joó Patricia Fatima (8. A),köllő viktória (8. B), kovács evelin (6.A), Hasas Beatrix rebeka (6. A), katóPetra (5. B), varga jade (5. A), kertészdorottya Petra (5. A), veres vivien kitty(5. A), Haizer Henrietta elisabeth (5. A),kele Bíborka tünde (5. A) − szép ered-ményt, iii. helyezést ért el.

a számos sportversenyeken
kívül, különböző tantárgyversenyen
is jól bizonyítottak a diákok:•A kisebbségek számára megszer-vezett románnyelv és irodalom tantárgy-verseny megyei szakaszán: jánosy Livia(5. A) első helyezést ért el, így továbbjutott az országos szakaszra, keleBíborka (5. A) dicséretben részesült,Hirka dániel (7. A) ii. helyezést kapott,joó Fatima (8. A) dicséretet kapott, il-letve Luca izabella (8. A) szintén di-cséretet kapott. Felkészítő tanárok:

Rövidfazonú 
versenyszezon
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amikor mi lettünk 
hősök

Folytatás a 8. oldalon

egymásnak 



Hegyes Luminița és mosoni erika.•A magyar nyelv és irodalomtantárgy-verseny megyei szakaszán hét diákképviseltette magát: a gimnazistákközül nagy major Boldizsár (5. A), oláhtímea (7. B) iii. helyezést ért el, illetvea líceumosok közül Szabó kincső (10.A) első lett − így tovább jutott az orszá-gos szakaszra −, Szeghalmi gabriella(10. A) dicséretben részesült, taarAlexandra (10. B) pedig másodikhelyezést ért el. Szépen szerepelt a 10.c-s vidican edina is. Felkészítő tanárok:rázmán enikő, Palotás zsuzsa, illetvezalder éva-mária.•A Simonyi zsigmond helyesírásiversenyen Haizer Henrietta (5. A),Siráczki tamás (5. A), joó Fatima (8. A),Luca izabella (8. A) és moldoványi-kelemen László (8. A) vettek részt, ésjoó Fatima első helyezést ért el.
ezek mellett, az ezelőtti évekhez

hasonlóan, idén is részt vehettünk a
Partiumi Keresztény egyetem nyílt
napján, ahol számos különböző prog-
ramot kínáltak nekünk. az ren-
dezvény az egyetem dísztermében
kezdődött, ahol eligazítást kaptunk,
majd körbevezettek minket az
épületben. a megnyitót a PKe
kórusa zárta... igazán érdekes volt
őket hallgatni. mint ahogy azt már
feljebb is említettem, sok
tevékenységben vehettünk részt. az
idegennyelv kedvelőknek német
versenyt ajánlottak, ahol a fő téma a
berlini fal bukása volt.

30 jahre mauerfall Am 6. märz 2020 haben wir im rah-men des tages der offenen tür derchristlichen universität Partium andem deutschen Schülerwettbewerb 30

jahre mauerfall teilgenommen. erwurde von der Abteilung für germa-nistik organisiert.das thema war interessant, wirhaben ein teil der geschichte Berlinsund deutschlands kennengelemt. Aberes war überhaupt nicht leicht, weil wirnicht nur die jüngsten unter den 100Schülern waren, sonderm auch diegruppe, die nur seit 1,5 jahren deutschlernt. deswegen befriedigte unsereLeistung die Lehrerin, die uns ermuti-gend sagte: “nächstes jahr, selbe zeit!”
Ruha alexandra 10. B

aki úgy érezte, hogy egy nagyon
ütős ötlete lenne egy vállalkozáshoz,
az a közgazdasági, álmom a vál-
lalkozásom című versenyt válasz-
totta. iskolánkat három csapat
képviselte.

Partiumi közgáz versenyA legtöbb ember fejében a közgázegyenlő a cégekkel. mikor nyolcadikvégén közgáz osztályba jelentkeztem,én is így voltam vele, és alig vártam,hogy gyakorlócéget alapíthassak, kiélveaz összes kreatív hajlamomat. Aztánpersze rájöttem, hogy a gazdaság közelsem ennyiből áll. viszont amikor a Pkemeghirdette a versenyét, gabivalösszenéztünk, és már csak az voltkérdés, hogy a számtalan ötletünkközül melyikkel induljunk.A versenyfelhívás szerint egy olyanötlettel kellett előállnunk, ami hoz-zájárul a globális felmelegedés elleniküzdelemhez. első körben egy plakátotkellett készítenünk, amin rajta van min-den, ami egy üzleti tervben benne kelllennie. ezt a verseny előtt beküldtük, ésa zsűri 1-től 10-ig pontozta. ez volt, azthiszem, a legnehezebb rész, hisz egy

kósza ötletből kellett valamikézzelfoghatót összeraknunk. Afelkészülésben nagyon sokat segítettkele tünde tanárnő, a költségvetéstpedig Albert Andrea tanárnő segít-ségével írtuk meg. nélkülük legfeljebba legösszezavarodottabban mosolygócsapat díját nyerhettük volna el.mikor eljött a nagy nap, hihetetlenülizgultunk. rengeteg ember ült a terem-ben, és a többi csapat látványa semkönnyítette meg a helyzetünket. Aziskolából három csapat indult, és amiegy kicsit enyhítette az izgalmunkat az,hogy ott voltunk egymásnak, és biztat-tuk egymást. mi gabival egy olyan cégötletével jelentkeztünk, ami a márhasznált ruhákat alakítaná át kicsitújabb, modernebb változatukká. olyanszerencsénk volt, hogy a zsűri mindentagja nő volt, és igazán tetszett nekik aruhák újragondolásának ötlete. Szerin-tem csak ez volt az, ami végül eldön-tötte az egyébként igazán szorosversenyt, így lehettünk a dressycleötletével második helyezettek.de hogy ne csak az én véleményemkerüljön nyilvánosság elé, lássuk, atöbbi csapat tagjai mit gondolnak aversenyről.
Szabó Kincső 10. a„A verseny szerintem nagyon jóvolt, több csapat is részt vett rajta, amifokozta az izgalmat. nagyon sok jóprezentáció volt, hogy melyik volt alegjobb, olyat nem tudok mondani,mivel mind jó volt a maga módján. A micsapatunk elég jó volt szerintem, mivelnem veszekedtünk a csapattársammal,együtt dolgoztunk a projekteken, szó-val volt csapatmunka.” 

(Bálint Sándor 10. A)„A mi cégünk a royal Fructus kFt.mikor a versenyre jelentkeztünk nemtudtuk pontosan, mibe kezdünk bele,sokkalta egyszerűbbnek gondoltuk.Aztán rájöttünk, hogy sokkal többmunkát és időt vesz igénybe, mintamennyit számoltunk. A felkészüléssorán, amíg az utolsó vonást is befe-jeztük, rengeteget tanultunk. ebbebeleértve az érintett tantárgyakat, deemellett megtanultuk, hogy ebben aversenyben a siker kulcsa az a csapat-munka. eleinte elég nehéz volt, de ebbeis bele lehet rázódni. A verseny pil-lanatában az elég durva volt, hogyelsőnek kellett bemutatnunk cégünket.Hirtelen csak néztünk egymásra, ésmeg se tudtunk nyikkanni, de végültanáraink elmondása szerint jól si-
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k e r ü l t ,bár nem nyertünk semmit, de ha job-ban belegondolok, egy dolgot mégis,amit karrierünk során bármikorhasznosíthatunk: a tapasztalatot.Amúgy mi a verseny minden egyesfázisában jól éreztük magunkat🙂.”              
(Necseszán Norbert Ferenc 10. A)„Szerintem a verseny jól megszer-vezett volt, és nagy számban vettekrészt rajta. A zsűri jól informált volt, ésminden résztvevő munkájához hozzátudott szólni, vagy esetleg hozzátennivalamit, amitől esetleg jobb lehetne avállalkozás. nekem nagyon tetszett averseny, mivel először voltam ilyenfajta versenyen, és szerintem min-denképp hasznos volt számomra, mivelezáltal tapasztalatot nyertem, amire ajövőben számíthatok. A felkészülésnem volt a leggördülékenyebb, viszontkele tünde felkészítő tanárnőnk segít-sége megkönnyítette munkánkat.”

( Nagy Krisztián 10. A) 

aki pedig úgy gondolta, hogy a
művészetben tudná kifejezni a
legjobban mostani érzéseit, az a
művészeti kreativitás verseny
középiskolásoknak című programba
csatlakozott. iskolánkat három diák
képviselte, akik elmondták, hogy mi
ihlette meg őket a műalkotásukhoz...
igazán szép munkák születtek. 

művészeti kreativitás verseny
középiskolásoknakPke művészeti tanszék általmeghirdetett pályázat célja ismét azerdélyi és határon túli középiskoláshallgatók önkifejezésre való ösztönzésevolt. A pályázat egy nyilvánosanmeghirdetett verseny, amely most ishárom kategóriában zajlott: vizuáliskategória, audiovizuális és zene. A pályázat idei témája Reneszánsz

most volt. iskolánkból hár-man képviseltették magu-kat a versenyen,mindannyian a vizuáliskategória keretein belül:Solymosán krisztián a 9. Bosztályból, Szeghalmigabriella a 10. A és taarAlexandra a 10. B osztály-ból. Próbálták mind úgymegközelíteni a témát,hogy minél aktuálisabblegyen. mi az, ami mosttörténik, és hogyantalálják meg ebben ön-magukat. márton katalinrajztanárnő buzdítására határidőremind elkészültek munkáikkal. „egy délután görget-tem a

Faceboo-kot, és bedobta ezt aversenyfelhívást. gondoltam, résztveszek rajta, mivel közel áll hozzám afotózás. több ötlet megfordult a fejem-ben, de a legjobbnak az bizonyult,amellyel végül részt vettem aversenyen. da vinci leghíresebb fest-ményét alkottam újra, csak nem olaj-festékkel, hanem pixelekkel. nem voltkönnyű feladatom, mivel ez egyportré. Szereznem kellett egy monaLisát, aki czédula Alexandra (9. B) lett.A képen leginkább a barna szín do-minál, próbáltam ezt a képemen is úgyszerkeszteni. Alexát úgy kellett beállí-tanom, hogy a lehető legjobban hason-lítson az eredeti festményre. A képnagy részén ő szerepel, és a fejét enyheprofilba fordítja, kezei egymáson,keresztben helyezkednek el. Ha mármona Lisa, akkor miért ne legyen mo-dern Lisa? modern Lisa lett a képem

címe. el is küldtem a képe,t és nekilát-tam a like gyűjtéshez. Sokan segítettek,a mai napig hálás vagyok érte.” 
(Solymosán Krisztián 9. B)„A témához kapcsolódóva a pálya-munkámban a jelenkor problémáit sze-rettem volna megjeleníteni, olyanmódon, hogy az antik kultúrák elemeithasználom fel. járvány-reneszánsz lettvégül a címe, mivel a koronavírus ih-lette. A kép az emberek szélsőségesreakcióira és az emberiséggel mosttörténő tragédiára akarta felhívni a fi-gyelmet, hiszen úgy, mint a képenlátható alak, a vírus hasonlóképpen,,uralkodik" most a Föld felett.” 

(Szeghalmi Gabriella 10. A)„elkezdeni volt nehéz, legalábbháromszor nekifogtam. nem voltamkibékülve az 50x70-es mérettel. Szá-momra ez jelentette az igazi ne-hézséget, a lap mérete. utólag örülök,hogy bevállaltam, most már csak aztkell kitalálnom, hogy hova tegyem…Az adott helyzet szolgált inspirációul,mint sokan másoknak is. Akkor ésmost is úgy érzem, hogy annyi fajtaénemmel találkoztam az itthon töltöttidőben, hogy tényleg kezd kicsi lenni aház mindannyiunknak… a munkámcíme így: Maradj otthon magatokkallett.”
(Taar Alexandra 10. B)

igazán mozgalmas félévet hagy-
hatunk a hátunk mögött, amiből
sokan kivették a részüket. Reméljük,
a következő év is ugyanilyen es-
eménydús, sőt… talán még mozgal-
masabb lesz!
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mikor előző félévben nekiláttunk a suliújság szer-kesztésének, még azt is alig hittük el, hogy ez tényleg kiad-ható lesz, nem hogy még díjat is nyerünk vele. ehhez képest2020. január 23-án diáklapunk, a SzóSz-ék nyerte el a Bokor
András szakmai díj arany fokozatát. A sajtódíjakat idén nyolcadik alkalommal osztották ki azrmdSz és a Bihar megyei újságírók jóvoltából ezúttal aziskolaújságok között. A díjátadón Szűcs László hangsúlyozta,hogy zsűritársaival, kristály Lehellel és máté zsófiával dön-tésük egyöntetű volt. méltatásában azt mondta újságunkra:„igazából annyira jó, hogy az a bajom vele, hogy túl jó”. Fan-tasztikus érzés volt a szakmai zsűri elismerésébenrészesülni, mert hiába hallottuk mi, hogy nem rossz ez azújság, mikor szakmabeliek, főszerkesztők ismerik el amunkánkat, az egészen más élmény.

A díjátadón megtekinthettük az összes Bihar megyeidiáklapot, és nagyon meglepődtünk, hogy milyen sok magyartannyelvű iskola diákjai foglalkoznak újságírással. másokmunkáinak láttán pedig még több ötletünk lett a jövőrenézve, és újult lelkesedéssel vágtunk bele a munkába.nagyon hálásak vagyunk a díjért, és reméljük, hogy ajövőben is tudjuk majd tartani a színvonalat.ui.: gratulálunk a 3. B osztály tanulóinak is, akikhavonta adják ki saját osztályuk szerkesztőségével a
Sün(b)irodalom című lapot, amely különdíjban részesült.reméljük, hogy onnan is érkezik az utánpótlás, és lesz közöt-tük olyan diák, aki majd átveszi tőlünk a stafétát.

Szabó Kincső, 10. a
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Bokor andrás szakmai díj
a SzóSz-éknek

Belépődíj

Krónika



a viii. a-sok búcsúgondolataiSzeptemberben sok minden meg-fordult a fejemben azzal kapcsolatban,hogyan fog véget érni ez az év, de meg-mondom őszintén, erre nem számítot-tam, hogy éppen így. egy korszak le fogzárulni, de nem a szokásos módon. eza járvány teljesen felforgatta az életün-ket. neki köszönhetően nem bú-csúzhatunk el hagyományos módon aziskolától, tanárainktól és osztálytársak-tól, akiktől elválunk. és ez alegszomorúbb az egészben. 
(Balogh Csenge Anita)végre elmúlt, most a nyolcadiknakis vége, ami nem is olyan katasztrófaszámomra. Sok évettöltöttem a Szent Lászlógimnáziumban, és öröm-mel tölt el, hogy egymásik iskolába fogokjárni, ahol még többettanulhatok a művészetterén. Sajnos a tanul-mányaimat nem foly-tathatom tovább alegjobb barátnőm,Anasztázia tár-saságában, de igyekszemvele tartani a kapcsolatot.viszlát, Szent Laci, remélem, mégtalálkozunk! (Băruţa Nikoletta Szabina)milyen kár, hogy így búcsúzunk!

Soha nem gondoltam volna, hogy ilyenhelyzetbe kerülünk. nagyon szomorúvagyok! (Boros Alexandru Zsolt)Szerintünk a nyolcadik vége nagyonfurcsa, mivel március közepétől nemjárhatunk iskolába. Számunkra eznagyon rossz, hiszen nem lehetünkegyütt az osztálytársainkkal, akiknagyon közel állnak a szívünkhöz.Sajnos, a rengeteg nevetés, a sok közösélmény elmarad ebben az időszakban.életünk egy fontos szakasza zárul lemost. reméljük, hogy min-dannyian örömmel ésmosollyal gondolunk visszaerre a nyolc évre!
(Fazekas Cindy és Fazekas
Vivien)Az elején csak egybarátom volt, niki. deidővel mindenki min-denkivel barát lett, ésszámíthattunk egymásra. nyol-cadik elején azt akartam, hogy legyenmár vége, most azt kívánom, hogyminél tovább tartson! (Jánosy Viktor
Tibor)életem egy fontos szakasza zárulmost le. Hálás vagyok a szüleimnek, osz-tálytársaimnak és tanáraimnak, akiksegítettek azzá válni, aki most vagyok.reménnyel tekintek a jövő felé, de sohanem fogom elfelejteni, honnan jöttem.
(Joó Patricia Fatima)Szerintem a legne-hezebb végzős diákkéntaz, hogy osztá-lyközösségünk jövőremegváltozik: új barátok,új hely. nehéz a tanulás,főleg, ha nekünk,végzősöknek ilyenhelyzetben, kényszer-vakációban kell tanul-nunk. (Kató József)mindent köszönökennek a csodás osztálynak, a sokélményt és az együtt töltött időt. Az o-szinak is köszönök mindent, és

remélem, hogy majd egy ugyanolyan jóosztálya lesz, mint amilyen a miénkvolt. (Kendi Patrik Dávid)A nyolcadik osztály egy mérföldkővolt számomra. A legszebb nyolcadikévemet töltöttem ezzel az osztállyal, deaz élet megy tovább, és új osztálytár-sakkal fogok megismerkedni. (Kincses
Roland Alex)nyolc éven keresztül együtt nevet-tünk, sírtunk, tanultunk, szórakoztunk,és egy nap ennek végelesz. és az, hogy nemláthatjuk egymást, mégnehezebbé teszi a bú-csúzást. viszont egy élet-szakasz lezárása egy újkezdetet is jelent: azegyütt töltött percekvéget érnek, és egy új ka-land kezdődik. (Luca Ra-

mona Isabela)Szerencsésnek érzem magam, hogyegy ilyen jó osztállyal lehettem öt évenát. nagyon jó volt velük minden nap,mindig lehetett rájuk számítani, éssajnálom, hogy vége lesz. (Moldoványi-
Kelemen László-Miklós)elsősorban szeretném megkö-szönni, hogy ennek az osztálynak atagja lehettem, köszönöm a rengetegközös emléket, a rengeteg csínytevést,amelyek után együtt viseltük el a bün-tetéseket. Hálás vagyok az osztálytár-saimnak, hogy bennük igaz barátrataláltam, és velem voltak a nehéznapokban is. nem tudom szavakba ön-teni, mit érzek, hogy most elszakadunkegymástól, bevallom, a búcsú nehéz ésolykor szívszaggató is. kedves osztá-lytársaim, remélem, eléritek a cél-jaitokat, legyetek boldogok, és bátrannézzetek szembe azzal, amit az életnektek tartogat! (Molnár Máté)Búcsúzom tanáraimtól és szeretettosztálytársaimtól. Sokan nyolcesztendőt töltöttünk együtt, a kedvestanárokkal pedig négy kemény évet. deezek már csak emlékek. Úgy érzem,

Búcsúznak a 
nyolcadikosok
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„reménnyel tekintek a jövőfelé, de soha nemfogom elfelejteni,honnan jöttem.”

„Hálás vagyok azosztálytársaimnak,hogy bennük igazbarátra találtam, ésvelem voltak anehéz napokbanis.”



mintha szakadék szélén állnék, de nemugrok, hanem továbbrepülök a tudásfelé, ahogy azt nekem szánták. (Nagy
Anasztázia-Vanessza)Furcsa ez az egész. Soha nem gon-doltam volna, hogy nyolc év után ígyfogok elbúcsúzni az osztálytársaimtól.volt velük nyolc szép és vicces évem.
(Nemes Krisztián-Attila)nem gondoltam, hogy ilyen hamarvége lesz, és azt sem, hogy a befejezésilyen szomorú. Hiányozni fog majd azosztályterem, a társaim többségévelmár nyolc éve együtt vagyunk. Sokvidámság, bolondság gazdagította azéletünket. nem a legjobb hírben álló osz-tály voltunk, de akkor is így szerettem!
(Pokol Viktória-Brenda)Sajnos keveset lehettünk együtt azutolsó évünkben. de az emlékeket,amelyeket együtt szereztünk, soha nemfogom elfelejteni. Szomorú ez a pil-lanat, de remélhetőleg még találkozunkakkor is, ha más iskolákba kerülünk.
(Racsav Nikolett-Szilvia)Őszintén megvallva, nem így képzel-

tem el a nyolcadik osztály végét. márlelkesen terveztük a kirándulást és aballagást, de sajnos mindez egyelőrecsak terv marad. remélem, hogyhamarosan újra együtt lehetünk! (Rejtő
Lóránd)nagyon örülök, hogy ez a négy évilyen jól eltelt! köszönök mindent azosztályfőnökünknek és a viii. A osztály-nak! (Rejtő Róbert)Az elején nem igazán tudtam, hogyközeledjek az osztálytársaimhoz, és egypicit szégyenlős is voltam. idővel össze-barátkoztam mindenkivel az osztály-ból, illetve még az osztályon kívül ismegismerkedtem pár emberrel. Szépemlékeket szereztem itt ebben a másfélévben. minden kirándulást élveztem,ezek felejthetetlenek maradnak szá-momra. Hiányozni fognak az osztály-társaim, a barátaim és a tanáraim.
(Szabó Viktória-Panna)Szeretném megköszönni, hogyennek az osztálynak a tagja lehettem.köszönöm a sok emléket és a rengetegcsínytevést, amit együtt vittünk végbe.Az osztályban mindig is jól éreztem

magam, olyan volt, mintha a másodikcsaládom lenne. de most elválnak út-jaink. mondanom sem kell, hogy meny-nyire fognak hiányozni a többiek.remélem, mindenki eléri a célját, soksikert kívánok nekik! (Sztuflák Szilárd-
Krisztián)ez a négy év igazán egy érzelmi hul-lámvasút volt, szomorú és vidámnapokkal.  Szerintem a vidám, boldognapok voltak többségben. A vicces éstanulságos órák, a rendezvények, a kiál-lítások, a versenyek igazán érdeke-seknek bizonyultak. nagyon örülök,hogy ebben az iskolában tölthettem azáltalános iskolai éveimet. (Varga Milán
Csongor)

Köszönjük szépen kedves
osztályfőnökünknek, hogy négy évig
támogatott minket és utat mutatott
nekünk. Hálásak vagyunk a kemény
munkájáért, mindenért, amit értünk
tett. Szerencsések vagyunk, hogy
ilyen osztályfőnökünk volt.
Sajnáljuk, hogy az életünkből ezt az
időszakot így kell lezárnunk, és nem
tudunk méltóképpen elbúcsúzni. Sze-
retettel gondolunk Önre.  
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Búcsúgondolatoknem is tudom már, mióta tart a karantén, lassan össze-folynak a napok. Furcsa ez az állapot Hiányoznak az osztá-lytársak, a tanárok, az iskola. ez az év nagyon rosszulvégződik, rengeteg indulat kavarog bennem. mi lesz a bal-lagással? Hogy fogunk elbúcsúzni egymástól? én nem akarokígy elköszönni az osztálytársaimtól és a tanáraimtól.remélem, van kiút ebből a helyzetből. közülünk sokan foly-

tatják tanulmányainkat ebben az iskolában, úgyhogyigazából mi végleg nem búcsúzunk. de mi lesz azokkal,akiket nem látunk többé? mi lesz a tizenkettedikesekkel?nem jó ez így, én ezt nem akarom! Bárcsak felébrednék ebbőlaz álomból! vagy lehetnék újra nyolcadikos! Sok a kérdés, kevés a válasz. mindegy, a sors majd eldönti,mi legyen. Addig is tegyük a dolgunkat, s várjuk, hogy végrevisszakapjuk, amit elveszítettünk!
Sarca Krisztián, 8. B

Ballagás karanténbankarantén van, karantén van,egész nap csak fekszem.telózok és tanulgatok,Szétesett a rendszer.nyolcadik és tizenkettőSuliba kell járjon.nem értem, hogy mér' nem lehetmég egyszer kijárnom.nem lesz nyaram sem emiatt.Be leszek majd zárva.tanulnom kell, tanulnom kellA nehéz vizsgákra.
Sarca Krisztián 8. B



mielőtt végleg elmegyek...
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12. a osztály
osztályfőnök: toth Florina

Babos jessica Beatrix: mindannyian eljutunk egy olyanútelágazáshoz, ahonnan többé nem fordulhatunk vissza. eztakkor tapasztaljuk, amikor egy fejezetet le kell zárnunk ésegy újat kell elkezdenünk. Az iskola évei alatt felkészültünkaz új fejezettel való első találkozásra. noha nem tudjuk pon-tosan, mire számíthatunk, de bátran szembe merünk nézniaz újjal, az ismeretlennel, ami minket vár. nemcsak az iskolasegített nekünk a készülődésben, hanem a barátok is. Őkvoltak azok, akik minden bolondságból kivették részüket,és ők voltak azok, akikre mindig számíthattunk.Számomra ez a tizenkét év iskola nagyon sokat jelentett,hisz ezekben az években ismertem meg önmagam. megta-nultam, hogyan tudok beilleszkedni egy idegen, új kör-nyezetbe, megtapasztaltam, milyen érzés egy közösségtagjává válni, milyen érzés szeretettnek lenni, és megtapasz-taltam, mit is jelent igaz barátokra lelni. Apró kisgyerekkéntel sem tudtam képzelni, hogy mi kell ahhoz, hogy valakibenúgy bízzak, mint saját magamban. de felnőve, ez már szá-momra cseppet sem idegen. Az élet elsodort olyan irányokfelé, ahonnan visszakanyarodni szinte lehetetlen volt. volt,hogy úgy véltem, teljesen elvesztem, és volt, hogy úgyéreztem, ennek így kell lennie és nem tudok semmit semváltoztatni rajta. Az osztálytársaim, akikre később már már
12.  B osztály 
osztályfőnök: tóth-trpkovici timkanehéz megfogalmazni, mi is zajlik most bennünk, csakúgy kavarog a számtalan érzés, gondolat. Líceumi éveinketvégigkísérte annak a napnak a tervezgetése, amely a bal-lagásunk napja lesz. Foglalkoztatott bennünket, hogy milyenis lesz majd elbúcsúzni tanáraink, szeretteink, barátainkkörében életünk ezen meghatározó korszakától, és kilépnia nagybetűs életbe. Az idei tanévhez nagy reményeket fűztünk. tervezget-tünk, szórakoztunk, próbáltunk kiélvezni minden együtttöltött percet, hisz tudtuk, ez az utolsó évünk, amikor ígyegyütt vagyunk. Persze a mi osztályunk sem tökéletes.voltak veszekedéseink, nézeteltéréseink, hisz ahogy aztmondani szokták, ez a legjobb családokban is megesik. deannál többet nevettünk, és bátorkodom azt mondani, hogysokunknak volt ez az osztály a második családja. Bennevoltunk a csibészségben, ugyanakkor, ha a helyzetmegkívánta, komolyak voltunk. ámbár nem arról voltunkhíresek, hogy milyen jó tanulók voltunk, összetartottunkjóban-rosszban. mivel ballagásunk elmarad bizonyos, raj-tunk kívül álló tényezők miatt, mi így búcsúzunk iskoláséveinktől.következzen néhány gondolat az oszályunktól:
adler Rafael: „kedves diákok! mi a mi honoráriumunk?

...búcsúznak végzőseink
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12. c osztály
osztályfőnök: nógrádi márta

Barabás Barbara: mi voltunk a 12. c, akik mindig kilóg-tak a sorból, akik mások voltak, mint a többi osztály.  A négyév alatt volt, hogy rossz fát tettünk a tűzre, de sokszormosolyt csaltunk a tanárok arcára. mi voltunk az az osztály,aki azt bizonyította, hogy még viselkedhetsz gyerekesen,attól függetlenül, hogy nagykorúvá válsz. ez az osztály televolt nevetéssel, őrült poénokkal, sírással, haraggal,boldogsággal... de akármi is volt, imádtunk itt lenni. én biz-tos vagyok benne, hogy a 12. c osztályt még egy ideig nemfelejti el senki. Lassan, kitartóan, összehoztuk a maturan-duszunkat, ami a négy év legcsodásabb munkája volt szá-munkra. ennek kitalálásában és bemutatásában tartottunka leginkább össze, és együtt meglett a munkánk gyümölcse!Akármi is volt, azt gondolom, mi voltunk a legösszetartóbb,legszerethetőbb osztály a magunk módján. Szerettünk SzentLacisok lenni. Büszke vagyok arra, hogy itt lehettem,köszönünk mindent... isten veled, drága iskolánk!
gherlan erik: Sokat nevettünk, ez idő alatt pedig egyösszetartó osztály lett belőlünk. Bár a tanárokkal sokathadakoztunk, tudtuk, hogy amit mondanak és tanítanipróbálnak, az mind a hasznunkra válik majd. négy évigvoltunk itt, kezdetben 25-en és összeférhetetlenül... mostmár csak 23-an, de összetartókká váltunk...
Horváth gábor: gyerekekként jöttünk és mostfelnőttekként távozunk, hiába, útjaink most elválnak, de azélet már csak ilyen: találkozások és búcsuzások. valaki jön,valaki megy, de az emlékek megmaradnak. eltelt négy év, ez

11. d osztály 
osztályfőnök: catona valéria

mottó: „tudod miért fontos a finom étel?... mindenkitbarátságossá tesz és mosolyt csal az arcára.” (A hercegnő ésa béka) kedves kis osztályunk, tanáraink, barátaink! eljött ez apillanat is, hogy majdnem vége van a harmadik évnek,amióta együtt vagyunk a 11. d szakács osztályban. Sajnos adolgok nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, és mostezekben a zavaros időkben nem lehetünk együtt fizikailag.Fájó, hogy nem tudjuk átélni a megszokott búcsúzást, éshogy már nem lesz alkalmunk bepótolni ezeket a hó-napokat, de úgy érezzük, mi mégis együtt vagyunk, és ígybúcsúzunk.oly gyorsan telt el ez az idő, hiszen mintha csak tegnaplett volna, hogy találkoztunk a Székesegyház előtt. Akkorfélve néztünk még egymásra, de pár nap alatt hamar össze-barátkoztunk.  A három év alatt a számos együtt töltött isko-lai órán, de főleg a szünetekben folytatott beszélgetéseksorán sikerült egymást megismerni és megszeretni. Perszenálunk se ment mindig zökkenőmentesen az élet, sokszorvitatkoztunk, csintalankodtunk, sokszor meggyűlt a bajunka tanulással, néha a gyakorlattal is, de mindig kibékültünk,és a gondok is megoldódtak.  voltak keményebb idők is,mikor egyre nehezebbek voltak a leckék, szembesültünkgyengeségeinkkel, de felfedeztük erősségeinket is, és sokkaltöbb mindent mertünk elvállalni. mi próbáltunk részt venni
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úgy tekintettem, mint egy családra, nagyon sok min-denben segítettek, és a mai napig hálás vagyok nekikazért, hogy elfogadtak annak, ami vagyok. ugyan-csak nekik köszönhetem azt, hogy megtanultam, mitjelent nem feladni, tovább küzdeni egy olyandologért, célért, ami lehet mások szemében csak egyreménytelen vágy, de számomra a világot jelentette.A tanárok, akik oly sok energiát és munkát fektettekabba, hogy kellőn felkészítsenek egy új élet kezdetéhez,hogy átadják minden tudásukat nekünk, büszkén enged-nek minket utunkra. köszönök nekik minden egyesleszidást, dicséretet, minden közös élményt, amit azutolsó négy év alatt szereztünk. Hiányozni fognak, hiszszámomra ők szülői szerepet töltöttek be. rájuk is család-tagként tekintek.
Balla Roland-mihály: Az írás marad, a szó elszáll...
Bereczki orsolya viktória: végre vége... ezt kellenegondolnom, de valahogy mégsem ezek a szavak járnak afejemben... még csak most kezdtem, és elszállt tizenkétév... még emlékszem, hogy féltem az egésztől, féltem attól,hogy milyen lesz az iskola. de rájöttem, hogy ez egy valódiélmény volt számomra: tele örömmel, vidámsággal, ta-nulással, játékkal. mindezeket köszönhetem a tanáraim-nak, akik odaadóan foglalkoztak velünk, akikvégigkísértek ebben a tizenkét évben. köszönhetem méga barátaimnak, osztálytársaimnak, hogy végig mellettemvoltak, hisz nélkülük még az élet sem szép. A végére kétidézetet szántam, egyik: „A tudás olyan, mint a körömlakk,az alkohol lemossa!”, és azt, hogy: „küzdj, amíg ők al-

minden szakmával kapcsolatos eseményen,versenyen és kiránduláson, igyekeztünkösszegyűjteni és hazahozni minél több díjat, és sok-sok élményt. kilencedikben alig vártuk, hogy a kony-hára mehessünk, nagyon szerettük a gyakorlatiidőszakot. 10-11. osztályban már lankadt alelkesedésünk, megismertük a szakma árnyoldalaitis (takarítás, mosogatás...), de azért megértettük,hogy mindez fontos, és egyre ügyesebbek lettünk. tizenegyedik osztály végére elmondhatjuk, hogy egyigazán összetartó kis osztály lettünk, bár sokak szerint mivoltunk az iskola legzajosabbjai is. nagyon emlékezetesekvoltak az iskolán kívüli tevékenységek, kirándulások,melyek mindig vidáman teltek, és még jobban összeková-csoltak bennünket. voltak csínytevéseink, például amikorutolsó órán osztálylógást tervezgettünk. el is jutottunk apiacig, de ott találkoztunk egy nem várt személlyel, azosztályfőnöknőnkkel, aki visszafordított bennünket. drága osztályfőnöknőnk sokszor a fejét fogva jött beaz osztályba, mivel gyakran volt ránk panasz. Bevalljuk,hogy nagyon sokszor hibásak voltunk ezekben a,,csínytevésekben", viszont most innen is szeretnénk bo-csánatot kérni és megköszönni neki és minden tanárunk-nak, hogy türelmesek voltak velünk, és próbáltákgyarapítani tudásunkat, neveltek a jóra, szeretetre ésmegértésre. köszönjük nógrádi márta tanárnőnek ésBokor ildikó tanárnőnek, hogy bevezettek a szakácskodás

alatt a négy év alatt barátokká váltunk, akik együttnevettünk és együtt sírtunk, együtt voltunk jóban-rosszban, s megéltünk együtt sok szép pillanatot.most búcsuzunk a szeretett iskolánktól és a tanárok-tól, akik éveken át jóra intettek, tanítottak minket.Hálásan köszönünk minden jót és szépet, soha nemfeledjük az iskolás éveket!
Sajti gergő: Örülök, hogy ebben a négy évbenennek az osztálynak a része lehettem. Ha nem ismindig, de legtöbbször kiálltunk egymásért és egymásmellett. Szerintem egyedi osztály voltunk, és igencsak atanárok kedvencei lettünk már a kezdetektől fogva. viccetfélretéve, meg szeretném köszönni az iskolának, hogy atanulók számára mindig adódott rengeteg kirándulásilehetőség, szakmával kapcsolatos projekt, utazás, és azt,hogy ezek mindig jól meg voltak szervezve.  Szintén atanároknak szeretném megköszönni azt a sok türelmet éskitartást, amit a mi osztályunk igényelt, és hogy rengetegjó tanáccsal próbáltak minket az életre felkészíteni.

Szabó gergő: éretlen gyerekekként kerülünk be aziskolába, és éretté váltunk az iskolai évek végére. Sokmin-dent tanultunk, illetve remekül és rengeteget szórakoz-tunk. most itt hagyjuk a sulit, itt hagyjuk a tanárokat, azosztálytermet... és csak a sok-sok emlék marad meg: aközös kártyajátekok, illetve a közös beszélgetések, együtt-létek. köszönjük szépen a törődést, illetve a tanítást!
marián Bettina: elrepült ez a pár év.  Összeková-csolódtunk.  rosszak voltunk, de   mégis kitartottunkegymás mellett.  

Az érettségi diploma! A tizenkét évnek nem egy bulikell legyen a honoráriuma, hanem mindaz a tudás,amire szert tettünk. Bulit minden hétvégén lehettartani, viszont a tudást, amit megkaptunk, nem sze-rezhetjük meg egy hétvége alatt.  Hálásnak kelllennünk azoknak, akik lehetővé tették, teszik, hogyilyen drasztikus körülmények között is megtarthas-suk az érettségit. Hálával tartozunk a pedagógu-sainknak, lelki vezetőinknek az elmúlt évekért, mindazérta sok tudásért, amit átadtak nekünk. kívánok minden-kinek sok sikert a tanulásban és a jövőben egyaránt, min-denki valósítsa meg a céljait. küzdjetek az álmaitokért!” 
Bota andrea mónika: „Szomorúan búcsúzom aziskolától, hiányozni fog.”
chivari dominic dávid: „Fájó szívvel búcsúzom alíceumi évektől, soha nem fogom elfelejteni.”
csarnó miklós: „vidám évek ég veled, elválás csakképzelet.”
Fodor zsombor Hunor: „Úgy gondolom, ha valamivéget ér, elkezdődik valami más, ezután csak nehezebblesz.”
Hegedüs Lórand attila: „minden nehéz utat legyőzaz akarat. kísérjen az öröm, kerüljön a bánat, siker ko-ronázza a további munkádat.”
Hevesi norbert Richárd: „Úgy élj a jelenben, hogymegbánás nélkül gondolj a múltra.”
iuhas anett: „kilencedik elején nagyon féltem, hogymilyenek lesznek a licis éveim. mintha ma lett volna. itttizenkettedik végén visszagondolva egy pillanat volt ez a
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szanak! / tanulj, amíg ők buliznak! / éljúgy, ahogy ők álmodnak!”
Fazekas odette: „kétféle böl-csesség van: van, akinek az élet aziskolája, és van, akinek az iskola azélete.” Úgy gondolom, hogy évekmúltán is emlékeimben fog élni aziskola és annak minden egyes perce. Aziskolai éveim alatt sok dolgot megta-nultam. rengeteg tudásra tettem szert,és még több életre szóló emléket sze-reztem. emlékszem: első iskolai napo-mat sírással kezdtem. nővéremetátkarolva és őt figyelve ültem az i. B osz-tály padjába, melyet a kedves Blankanővér vezetett. ebben a tizenkét évbensok szaktudásra tettem szert és sajátí-tottam el. Sok mindent köszönhetek aSzent László római katolikus teológiaiLíceumnak és az ott dolgozóknak.köszönöm nekik a kedvességet,megértést, tanítást és jóságot, bölcsgondolatokat és érdekes, humorosórákat! itt leltem barátokra is, ezáltalsok emlékünk van itt, együtt. ezek sok-szor viccesek, olykor könnyeket csalo-gattak szemünkbe, de egy biztos: hogyemlékezetesek maradnak számunkra.együtt váltunk felnőtté! emlékeimbenfog élni az iskola és annak mindenegyes perce, még ha könnyeket hullatvais megyek innen el, hisz szomorú, hogyvége, elmegyünk, hiányozni fog..., delesznek örömkönnyek is, mert együtt

voltunk és megcsináltuk😊!
nagy dominik: Az iskolában töltöttkilenc évem alatt rengeteg jó élményreés tudásra tettem szert, amit a türelmestanároknak és barátságos diákoknakköszönhetek. osztálytársaimnak hála,egy napom sem telt el úgy az iskolában,hogy ne nevettem volna, mindig jókedv-re tudtak deríteni vicceikkel, poén-jaikkal, illetve kedves szavaikkal.
Szabó ármin-Ramon: Az iskola ésa közgazdasági szak megalapozta ajövőm, erkölcsre és tiszteletre tanított.rengeteg barátság született. megtaní-tott bánni a számokkal, így nagybanköszönhetem a Szent Lászlónak azt,hogy egy kiváló üzletember és a tár-sadalom hasznos tagja leszek.
Szabó Patrik: még emlékszem arraaz időre, amikor alig vártam már, hogyfelnőtté váljak. vártam, hogy elteljen eza tizenkét év, de ahogy közeledett aziskola legvége, már egyre inkábbéreztem, hogy sok jó dolog is történtvelem, ami hiányozni fog. többekközött a jó baráti hangulat és azérdekes tanórák, események. Úgy gon-dolom, hogy szép és vidám emlékekkelhagyom magam mögött ezt a tizenkétévet. Sokat tanultam, de még többélményt és tapasztalatot gyűjtöttem.
Székely mónika: Az iskolai évekalatt nagyon sok mindent tanultam, sokélménnyel gazdagodtam és sok barátot

szereztem. Az évek nagyon hamar eltel-tek... emlékszem, kilencedik osztályelőtt már nagyon kíváncsi voltam, mi-lyen lesz új osztálytársak között, betudok-e majd illeszkedni közéjük, deidőközben rájöttem: az osztálytársaimnagyon kedvesek, rendesek, barátsá-gosak és megértőek. nagyon sok em-léket gyűjtöttem, amikre örömmelfogok visszagondolni.
tóth adrienn tünde: Számomra aSzent László Líceumban töltött tizenkétév, azt jelenti, hogy itt nőttem fel: tanítónénim, majd tanáraim, tanárnőim éslelki vezetőim mellett, akiknek min-denért hálás vagyok és mindentköszönök. mindig számíthattam rájuk.Persze barátaimnak is köszönöm,akikkel együtt nevettünk, sírtunk ésegyütt izgultunk felmérő előtt. nemutolsó sorban, számomra nagyonfontos az istennel  való kapcsolat, és ittezt megtaláltam. minden héten a szent-mise, ünnepek előtt, lelkinapon, vagyesetleg órák előtt egy együtt elmondottima...  Az, amit nagyon szerettem ebbenaz iskolában, az volt, hogy isten mellettlehettem és tudom, velem volt mindennap. tizenkét év hamar elrepült. em-lékszem, mikor először léptem be aziskola kapuin nagy izgalommal... mostmeg ugyanazon kapuk engednekutamra, mert felnőttem, de batyumbaviszek minden szépet és jót amit kap-tam. köszönöm a rengeteg élményt: agyermekkoromat és a sok szeretetet...
veres dávid: Az iskola nekemnagyon sokat jelentett, mivel itt sajátí-tottam el az alaptudást, és az itt tanultdolgokkal sokkal többre vihetem azéletben. Ha ez nem így lenne, elképzel-hetetlen lenne egy rendes munkáttalálni, és az életben boldogulni.
zoltán Beáta: „A 21. századipedagógia már nem egy adott világ-nézetre vagy erkölcsre neveli a gye-reket, hanem feltárja előtte alehetőségeket és hagyja dönteni.”)
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négy év. Szuper osztálytársaimés tanáraim vannak. Sajnálom,hogy ilyen hamar elteltek ezekaz évek.”
Kocsis zoltán Krisztofer:„élj a saját szabályaid szerint!tűzz ki magad elé akkora

célokat, hogy mások kiröhögjenek. Havalaki azt mondja neked, hogy álmod-ozol, és nem fog sikerülni, azt bizonyáraazért teszi, mert ő képtelen volt bárminagyot is elérni az életben! végül,mikor elérted, röhögd ki te a többieket.”
Konrád Botond: „visszagondolvamost az iskolában eltöltött tizenkétévre az jut eszembe, hogy milyen gyor-

san eltelt, nem is olyan régen kezdtükaz első osztályt a kicsi suliban, és a teg-nap voltam kilencedikes. Persze,amikor a tanévet éltem, szinte örökké-valóságnak tűntek az órák, a napok, ahetek. Az iskola falain belül olyan életreszóló barátságok születtek, amelyekörökre megmaradnak, és nagyon jó em-lékeket idéznek fel bennem. Sose tar-
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tottam magam jó tanulónak, és nem isszerettem tanulni. Bár nem lógtam elórákról, mindig találtam valami ürü-gyet, amiért el lehetett kérezkedni atanároktól. ezek nem légből kapottokok voltak, hanem projekteketkezdtem és fejeztem be, a fiatalokérttevékenykedtem, ápoltam a rákócziSzövetséggel a kapcsolatot. A barátokmellett két fontos dolgot köszönhetekaz iskolának: az egyik a diáktanács amásik a rákóczi Szövetség. A dt-velrengeteg képzésre jutottam el, arákóczival pedig élményeket sze-reztem, embereket ismertem meg, ésfelfedeztem a kárpát-medence csodás-

abbnál csodásabb tájait. A tizenkét évalatt fantasztikus tanáraim voltak,akiktől sokat tanultam mind iskolánbelül és kívül, úgy tantárgyakból, mintemberségből. Számomra nagyon fontosvolt az iskolában a könyvtár, amitgyakran látogattam nagy költőelődeink miatt és azért, hogy verseketírjak, hisz rájöttem, van bennem ilyenirányú érdeklődés. ugyanakkor akönyvtár volt az a hely, ahol judit nénisegített nekem az iskolai előadásokszövegét gyakorolni, így akkor is,

amikor az színjátszó körrel a Szent Lász-ló-darabot próbáltuk, amelynekfőszereplője voltam. ezek a hónapok isrendkívül jól teltek, hisz egy remekcsapattal dolgoztam együtt, éscsodálatos dolog született a színpadon.Szóval nagyon sok mindenben segítettaz iskola és a tanáraim: a tizenkét évalatt rájöttem, hogy miben vagyok jó.de mindennek vége szakad egyszer…Az iskolai éveknek is, amiből csak aszépre érdemes emlékezni. Arra,hogyha teszünk a közösségért, remekosztállyá és iskolai csapattá formáló-dunk. 

végszóként álljon itt egy versem:
múltLehet, régóta élek, Lehet, most születtem, akár most végzem, akár most kezdem. Az út, amit bejárunk mindenkié hasonló, elkezdjük, élünk, meghalunk. Senki sem kivétel, különb. 

vissza kell nézni a múltba,tanulni kell belőle, hisz az vagy, akivé formált.    A múltad és a jelened alakít.nem szabadulhatsz meg múlttól, kísért és követ téged. nem hagy el, veled lesz örökké,Hisz, a tiéd!”
molnár Henrietta: „elbúcsúzniolyan, mint meghalni egy picit, de haőszinte volt, sosem múlik el. Akadnakdrága dolgok, melyek csak egy röpkepillanatig léteznek az életünkben, elkell engednünk őket, hogy egy másikeget is beragyogjanak.”
Somogyi Roland gyula: „egyrésztjó, másrészt rossz érzésekkel búcsú-zom. mióta elkezdtük, ezt várta szerin-tem mindenki, hogy egyszer végelegyen, csak nem pont így, ilyen lezárat-lanul. ezen a hosszúnak tűnő úton sokjó embert és sok barátot szereztünk, is-mertünk meg. én csak azt remélem,hogy ezek a barátságok itt nem érnekvéget, hanem folytatódnak, jönnekvelünk tovább.”
Weinmann józsef attila: „Alig vár-tam, hogy vége legyen és a saját utamatjárhassam, de rosszul gondoltam, hiszaz iskola olyan volt számomra, mint amásodik otthon.”Bár sokszor panaszkodtunk a koraifelkelések miatt és azért, mert iskolábakell menni, a sok tanulnivalóért, azért,mert az oszi nem enged haza egy órá-val hamarabb, mégis boldogan és jószívvel emlékszünk vissza ezekre is.köszönjük a tanácsokat, a segítséget ésa támogatást. végül pedig egy Heming-way idézettel zárnék: „régi harcok, régi kopott könyvekderű, mosoly, néha fájó könnyekmúlik minden, rohannak az évekBúcsút mondunk, múló diákévek.”

Palotai csenge, 12. B
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Segítettünk, ha szükség voltránk. Szórakoztunk, halehetőségünk adódott. kony-hába jártunk, ha éhesek voltunk,vagy meleg teára vágytunk. ré-patortáztunk, ha alkalmunkadódott rá. ez a pár év megtaní-totta, hogy bármire képeseklehetünk együtt. köszönöm!
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A korona szót a magyar nyelvbennagyon értékes és fejedelmi tár-gyainkra szoktuk alkalmazni. érdekes,hogy ma egy vírust nevezünk így, egyolyan vírust, ami gyakorlatilagfélelemben tart egy egész világot. min-den lelassult és minden teljesenmásképp történik a mindennapokban,mint ahogy eddig. nem volt ez másként a nagyhetielőkészületekkor sem. Hálát adok is-tennek azért az érzésért, hogy mindengond és baj ellenére is megtapasztal-hattam és átélhettem a nagyhét el-csendesedését közvetlen közelről.vártuk türelmetlenül az egész hetet,

de mindenkiben furcsa érzésekkavarogtak, kicsi félelem, kicsi bizony-talanság, talán kicsi kíváncsiság.már nagycsütörtök napja egészeltérő volt, hisz amúgy is sok volt akérdés mindenkiben arról, hogy lehetegyáltalán bármilyen misét megtar-tani hívek nélkül. reggel az olajszen-telési szertartás egészen különlegesvolt, hisz máskor tele van az oltárkörül jövő-menő, esküjüket megújítaniváró papokkal. nagyon furcsa volt éselgondolkodtató, főleg mikor avikárius atya azt mondta, hogy ötvenéves papsága alatt még soha nemtapasztalta meg ezt az érzést, és láttam

rajta a szomorúságot. nagycsütörtökeste szentmisével emlékeznek azutolsó ́vacsorára, az oltáriszentség ésaz egyházi rend alapítására. most el-maradt a lábmosás szertartása, aszentmise utáni oltaŕfosztaś. Ürestemplom, csend.nagypéntek – az egyházi év leg-csendesebb napja, de talán ebben azévben a körülmények úgy hozták,hogy még annál is sokkal csendesebbvolt, sőt a vidékünkön elterjedtszentsír állítása és őrzése is elmaradt.Szívesen emlékszem még azokra azévekre, amikor kisgyerekkéntelkezdtem ministrálni és a nagyobbfiúk között én voltam a legkisebb.Amikor először mehettem szentsírtőrizni, nagy büszkeséggel töltött el,hogy egy ilyen feladatot rám mertekmár bízni. ezen a két napon örültem,hogy részt vehettem a miséken. Furcsaérzés volt és mégis jó.  Furcsa volt,hogy üres volt a templom. A nagyszombati vigíliából sajnosmár nem tudtam részt vállalni, hisz akijárási tilalom igencsak megakadály-ozott ebben. kijárási tilalom. ez is egyfurcsa dolog. rossz és mégis jó, mertazért nem járhatunk ki, mert ígytudunk legjobban egymásra, a másikravigyázni. nagyszombaton az egyházkrisztus szenvedeśeŕol̋ és halaĺaŕoĺ

rejtelmeibe, hogy mindentürelmükkel azon voltak, hogynekünk jó legyen, és szeretetteltanítottak meg bennünket a szak-mára. Az eltelt három évben sok újismerettel, tapasztalattalgazdagodtunk, de elsősorbanjártasságot szereztünk a szakácsszakmában, amiért ezt az iskolátválasztottuk. ehhez segítségetkaptunk mind a szaktanáraink-tól, mind a gyakorlaton azoktól,akik ott tanítottak bennünket.18
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elmélkedik, betölti lakásainkat, család-jainkat és szívünket a csend, amelysegít krisztus szeretetének titkábanelmélyedni. ezen a napon is minden lelett egyszerűsítve, de otthonainkbanannál nagyobb szeretettel és gonddalimádkozhattunk együtt szűk csalá-dunk körében. néztük, figyelemmelkísértük az internet segítségével ésközben tudtam, hogy ott kellett volnalennem, de most ez nem volt lehet-séges. vártam a reggelt.Húsvétvasárnap ott leszek újból.még ha azzal a kevés ministránssal is,de ott leszünk. és ez jó. Ők is a bará-taim, és ahogy az lenni szokott, az ün-nepeket az ember a barátaival, aszeretteivel szereti eltölteni. együtt. deebben az évben ez nem így volt. megkellett tanulnunk, milyen együtt ünne-pelni és mégis külön, hogy így tudjunkegymásra vigyázni. meg kellett tanul-nunk lemondani dolgokról annakérdekében, hogy mégis jobban odafi-gyeljünk egymásra, újra kell tanulni azünneplés kultúráját, mert annyira ro-hanóvá vált a világunk, hogy sajnos el-suhanunk az ünnep mellett, pedig aközös események, az együtt töltött idősegítenek, hogy megtaláljuk család-jainkban, közösségeinkben az ünnepörömét.
Braun máté, 9. B
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az otthoni elkülönítés idején a nyol-
cadik osztályosok hittan leckéi
közül az egyik jézus csodáiról szólt.
a leckéhez azt a feladatot kapták,
hogy írjanak mindennapjaik kis
csodáiról. Reményik Sándor
Csendes  csodák című versét kapták
inspirációs kísérőnek a feladathoz.
ujjgyakorlatnak indult és ...
született néhány kis csoda. íme egy
csokorra való közülük.Az ember életében rengeteg csodavan, csak mi nemmindig vesszükészre. Hisz csodaaz, amikor reggelfelkelsz és a mélyálomból visszajössza jelenbe. vagy az is,hogy tudsz lábraállni, tudsz sétálni,beszélni, hallani éstudod érzékelni asok szépet magadkörül. és ezmegbecsülendő,hisz van olyan, akinem volt ilyen sze-rencsés, akinekrosszabb sors jutott. csodálatos az emberi élet, de a ter-mészet is rejt csodákat.  Amikor évszak-váltás van, és a fák levelei elhagyják afák ágait, lehullnak, elpusztulnak, majdtavasszal más és más levelek kapnak újerőre. csodálatos az állatok világa, hiszamikor egy apró tojásból kikel egy kiscsibe vagy a kisebb állatok, amikormég gyengék és lassacskán erőre kap-nak. csoda az, hogy az anyaméhben aza pici törékeny gyermek pár év múlvahogy megváltozik. Számomra ezek acsodák. Az embereknek talán oly min-

dennaposak, de igazából ezeknél ninc-senek szebb csodák.
(Kuglis Nóra Jennifer 8. B)Sosem figyeltem fel, hogy a méhekmiként dolgoznak: gyorsan, precízenés minden virágszirmot átvizsgálva.csodás, de valahogy mindeddig nem fi-gyeltem fel rá.minden tavasz kezdete egy élmény.Sok fa tarkítja udvarunkat, amelyilyenkor felölti fehér ruháját (vagy arózsaszínűt). Amikor kinézek azablakomon, csak virágot látok és csakbámulom perceken keresztül éscsodálom. gyerekként a határtalan szabadsága minden. Amikor korlátozták ezt a sza-badságot, akkor kezdtem jobban szét-nézni magam körül és felfigyelni apródolgokra, melyek felett eddig átsuhan-tam. talán ez így is kellett, hogylegyen! életem mindennapi csodái?! Aszüleim, akik folyamatosan felhívják afigyelmem mindenre, ami méghiányzik belőlem vagy nem tökéletes.Sosem haragszom érte. A bátyám, akia legjobb testvér a világon, jobbatkérni sem lehet. Ő csupa szív és lélek.Hálás vagyok istennek,hogy egy ilyen családbaszülettem, mert szá-momra minden egycsoda! Hogy élek. Azokaz emberek, akikkörülvesznek nap mintnap.

(Pokol Viktória
Brenda 8. A)minden emberéletében vannak csodák,ezek a csodák talán nemannyira láthatóak, mintamiket jézus tett, demégis csodák. észre kellvenni őket, hiszen aprók.Szerintem minden nap történnekcsodák, de ha nagyon siet az ember,akkor könnyen elmulaszthatja őket.minden nappfelkelte, minden naple-mente, minden madárcsicsergés márönmagában kisebb csodák. gyakranelfelejtek magállni a nagy sietségben,hogy értékeljem ezeket az igazán apródolgokat. Hatalmasnak látom a világot, és sze-rintem elgondolkodtató, hogy valakiilyen apró dolgokra is szánt időt, amika legtöbb embernek nem is számí-tanak. tudjuk, hogy isten teremtette a

életem mindennapi csodái

ne várj nagy dolgotéletedbe,kis hópelyhek azörömök,Szitáló, halk szirom-csodák.rajtuk át isten szól:jövök.reményik



világot, de sokan nem gondolnak bele,hogy milyen sok figyelemmel és gondos-kodással teremtette azt. Fontosértékelni minden egyes percet, amitezen a Földön tölthetünk. Ha majdmegöregszem, szeretnék abban a tu-datban eltávozni, hogy életem mindenpercét kiélveztem. nemcsak szemmel látható csodákléteznek, hanem olyanok is amiket csakérezni lehet. A boldogság számomraegy nagy csoda, hiszen nem mindenkilehet igazán boldog. Az őszinte

boldogság ritka, de egy csodával ér fel.ebben az időszakban, mikor be vagyokzárva a saját otthonomban, kissé ne-hezemre esik, hogy észrevegyemezeket a mindennapi csodákat. Az on-line tanulás nagyon nehéz, szeretnékvisszamenni az iskolába. Félek ajövőtől, de bízom abban, hogy lassanminden a helyére fog állni. Próbálko-zom örülni minden kis dolognak. ez azidőszak mindenkinek nehéz, de min-denben van valami jó. Szeretek min-denre pozitívan gondolni, mert ha

mindenben a rosszat látom, abból nemlesz semmi jó. több időt tölthetek acsaládommal, többet segíthetek otthon.remélem, jobb ember leszek, mireennek az időszaknak vége lesz.A csoda mindenhol ott van, csakkeresni kell és megtaláljuk. Szerintemmindenkinek az élete egy külön csoda.Hálás vagyok, hogy élhetek, hálásvagyok a családomért, a barátaimért.
(Joó Fatima Patrícia 8. A)
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Lelkiség

K a r i z m a –tudj meg többet sajátszemélyiségedről

vajon te is elmondhatod magadról,hogy karizmatikus személyiséged van?és mi is az a karizma, hogyan hat ki rádés az életedre? melyek a karizmatikusember jellemzői? Fejleszthető-e a sajátkisugárzásunk? Biztosan találkoztál már olyan em-berrel, akinek a társaságában megma-gyarázhatatlan módon jól éreztedmagad, rögtön bizalmat keltett benned,vagy éppen felnéztél rá. jól emlékszemmég hetedik osztályból az egyiktanárnőmre, aki első látásra sem voltegy átlagos jelenség. Az iskolai évnyitónjöttünk rá, hogy ő fogja tanítaninekünk a magyart. el sem tudtukképzelni, hogy mire számítsunk tőle, deő volt az a személy, aki ráébresztett,hogy az ember lehet bármilyen, de haképes elfogadni saját magát, ez sug-árzik is belőle. Ha mindezt képes má-sokkal is érzékeltetni, az igazáncsodálatra méltó lehet egy emberben.ilyen tulajdonság az, ha valaki har-móniában van saját magával, szeretiazt, amit csinál, jó humora van, jóelőadó és még tanulni is lehet tőle. Ővolt az a személy, akinek a segítségévelmegértettem azt is, hogy valójábanmindenki szeret olvasni, csak lehet,hogy még nem találta meg azt a

könyvet, ami számára érdekes. Amúgyez igaz lehet bármire, nem csak azolvasásra. Őszintén szólva addig nemsok könyv kötötte le a figyelmem, devégül ott álltam egy négykötetes könyvelőtt úgy, hogy az képes volt több ezeroldalon keresztül lekötni a fi-gyelmemet. tehát a karizmatikus emberjellemzője, hogy képes motiválnipusztán a megjelenésével, szinte kitöltia teret, de az is jellemző rá, hogy több-nek érezheted magad mellette. igazivezető alkat, erős jellem, de mégsempróbál elnyomni. melegséget áraszt, denem tolakodó. nem dölyfös, nembüszke, hanem inkább barátságos,akinek a társaságában szívesentartózkodnak az emberek.Hogyan képes minderre valaki, akitnem is ismersz régóta és semmilyenszemélyes kötelék nem köt hozzá? Akarizmának érdekes pszichológiájavan. mi is történhet olyankor, mikorvalaki a puszta megjelenésével hatássalvan rád?kutatók szerint a karizma maga akisugárzás. A karizmatikus embernekolyan kisugárzása van (voltaképpennem is ő az, aki átlagon felüli), hogyképes felemelni a körülötte lévőket,

érzékeltetni a saját jellemén keresztüla másik emberrel, hogy az ő társaságais mennyire fontos, és pozitívan képeshatni rá. ilyen szempontból fontos tu-lajdonság a magabiztosság, az erő,mivel általában szívesen tartózkodunkegy erős személy mellett. mindehheztársul a kedvesség, az a melegség, amimiatt igazán jól érezzük magunkat vele,és ez akár egy mosolyban is megnyil-vánulhat. A harmadik a jelenlét, a fi-gyelem, amivel azt sugallja, hogymennyire érdemesnek tart minket a fi-gyelmére, és ezáltal azt érezhetjük,hogy érdekesek, és fontosak vagyunk,tehát a figyelem olyan, mint egy elis-merés. A fenti három összetevő perszenem mindig egyenlő arányban vanjelen, és sokszor helyzetre, partnerreszabottan működik. Fejlesztheted-e ezeket aképességeket? válhatsz-e te is olyanná,aki a kisugárzásával tud hatni má-sokra? mindez attól függ, hogy tehogyan látod saját magad, és hogyanviszonyulsz a körülötted lévőkhöz. jóhír tehát, hogy a karizma fejleszthető!
Kalmár éva, 11. c
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valami
a szabadságról, 
a biztonságról, 
talán a határokról…

Annyira nem történik semmi, hogy a legunalmasabbdolgok is érdekessé válnak.Például ez a ruhaszegély.már legalább ötször elmozdítottam minden bútort,így az asztal most az ablak alatt van.Ha leülök, a fény tökéletes megvilágításba helyezi,hogy milyen unalmas vagyok itt várva…Hogy történjen valami.Például, hogy ez a ruhaszegély magától kibomoljon. Hogy a cérnaszálak nem egyenként, hanem egyszer-re bomoljanak le. és nem fogom visszavarrni. Úgy hagyom az anyagot.Szabadon.miközben takarítottam, egy képkereten se láttamrepedést, éreztem, hogy lassan mind meglazul, ésúgy végzik majd, mint a kék vázánk. kettétörve. este, amikor kibontom a hajam, elszakad a hajgumi.A hajam már szabad. még olvasok egy keveset, és annyira szeretném,hogy történjen még valami, hogy leválik a borító.de nem ragasztom meg. és bár nem láttam semmi nyomát, amikor mezítlábsétálva abban bíztam, hogy belelépek egy méhecs-kébe, de érzem, nemsokára egyszerűen eldől a ka-punk és akkor. kimegyek.majd letépek egy foszló cérnaszálat. és belelépek. nem láttam sárgát, nem hallottamzümmögést, de tudom mi az.Pont amikor történne valami történik valami. 
taar alexandra, 10. B

egy púp a háton.egy csók a szádon.egy könny a vállon.egy kalap a csontvázon.egy mosoly a hazugságon.*csend van,nem hallani semmit.máskor a szél üvölt.de ma meg őt se hallani.várj csak... mégis.egy keserves hang töri meg csendem.Azt hiszem, ez más,ez valami új,ez valami lehetetlen.A képek mintha most élnének a polcon,mesélnek és sírnak...Azt hiszem, tudják a múltunk.ma ők sírnak helyettem.ez most valami más, valami változott.*Lélegezni próbálszúgy, hogy levegőt se tudsz venni.kínlódsz a hullámmal,Ami a víz alá kezd nyomni.*most megnyugodhatok.végre levegőhöz juthatok.végre fellélegezhetek.végre megmenekülhetek.Úgyis betemetnek. *madaram, mégis szálljmagasan az égen.madaram, ne állj le a jégen.madaram, ne félj,Ha a holnap nem ígér semmi szépet.madaram, remélj.talán lesz esély.
Balog tünde-nóra, 9. c

Lélegzet



elmélkedő 2: 
természet csodája kint ültem némán, nap sütötte orcámat, Szemem sarkából pillantottam meg a virágokat. mennyi isten alkotta csoda egy helyen! −méláztam magamban.rabja lettem e röpke pillanatnak. talán egy csöppet el is bóbiskoltam,de tekintetem visszatalált a lényeghez, S tollam, fehér lapom csak úgy csillogott a napfényben. tavasz van! tavasz van! madárcsicsergés törte meg a csendet, szinte fényesen aranylott a hang.Finom szellő simogatta bőrömet…oly csodálatos az élet, kell-e nékem szomorúság, Ha minden apró csoda boldogság? oh, drága madárkám, vidd el ezt a békét! kürtöld a világnak, hogy mindenki meglássa, e sok kicsiny-kis csodát! Senki ne keseredjen szomorúságba, járja át életünk a természet csodája!

Ruha alexandra, 10 B
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mennékHa e-helyzet nem lenne ilyen csúf rabságú,szabadban nézném meg, mit Petőfi mondott.mennék a tiszához, megnézni mily' nagyságú,de egy emberi butaság, mindent elrontott.megnézném Ady szavát, a magyar ugaront,de nem tehetem, hisz láncolva lett lábam...Pedig szemem látta volna megint a Balatont,de most nem lehet szeretni semmit a nyárban.Fogom a fejem és kérdezgetem magamtól...vajon megéljük mi a következő éveket?Az, hogy mi lesz, nem függ az én szavamtól.Az utálat méreg, és mi megettük a mérget!mégis szép ez a nap, örülök minden percnek!Szép, hogy van a költészet, ami mosolyt kavar.A mai nap szóljon az összes versnek!de legfőképpen annak, amelyik magyar!
Balla Roland, 9. a

múltamAz óra ketyegAz idő repülSok embert hajt az álmaez felemelőSosem értettem a perceket ...elszálltak kis tettekkelA sors sem válogat a sorbólmindenkinek ad, nem koldul Semmi sem véletlen A terveimmel kettesben nevetjük a múltat,  az elmúltatmert pörögnek a tervekmiért nem tettem meg?keresem a kenyerem A hétvégém a kedd esteAmikor minden gond elnémul.
nagy Kristóf 10. B



În cadrul cercului delectură și pictură de laclasa a v-a A și a vii-a A,una dintre cărțile cititeau fost „mortina” de Barbara can-tini, carte care prezintă viața uneifetițe zombi foarte drăguță șiprietenoasă, izolată în castelulmătușii sale din cauzaprejudecăților oamneilor careconsideră ființele zombi ca fiindmalefice. ingenioasa mortinareușeșete să se împrietenească cufetițe și băieți de vârsta ei demon-strând că nu e voie săjudeci o ființă după cespun ceilalți despre ea șinici după cum arată. elevii au întruchipat-o pe mortina cu ajutorullutului, creândadevărate capodopere înminiatură.  Am realizat o selecțiea lucrărilor copiilor dinclasa a vii-a A: BorzásiBarbara, kató ráhel, șidin clasa a v-a A: kovácsilona, Stein Patrik, oláhcsenge, veres vivien.Admirați-le!
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Povești în cuvinte
și
lut

P r o i e c t u lAliterații sedesfășoară deja de 3ani în cadrulopționalului „cu-vinte pictate – pic-turi citite”,coordonat deHegyes Luminița șimarton katalin.elevii trebuie săcompună aliterațiiîn limba română pe care maiapoi să le ilustreze. e o activ-itate artistică deosebit debine primită de elevii dingimnaziu pentru că îi ajută săexerseze limba română,să devină creativifolosind o limbănematernă și fiindcăîmbină armonios artacuvântului cu cea a pic-turii și desenului. ábrahám viktória vii A– românca...B a l a s k óB e r n a d e t tvii A –diana...Borzási Bar-bara vii A –Pisica...m o l n á rcsongor iX d – mo-torul...Szeghalmi krisztinaiX A – neadormita...klincse tunde iX B– Fata...

al
ite

ra
ți

i
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În cadrul cercului de pictură șilectură de la clasa a v-a A copiii au fostatrași în jocul umbrelor și al cuvintelor.după ce și-au realizat portretul – profilcu ajutorul unei tehnici indicate de dnaprof. márton katalin, și-au făcut un auto-portret în cuvinte fără a se numi. oare a cui e umbra și cine e descris înfiecare dintre lucrările prezentate aici? Primii trei copii care ghicesc numelecomplet al celor care se ascund în auto-portretele de mai jos, primesc o ciocolată„milka” de la doamnele profesoare. Scrieți-ne numele lor într-un mesajprivat pe Facebook.

autoportrete cu
umbre



anne, e-vel a végén (anne with an e) 
Kanadai sorozat, 2017-2019megvan nektek az a lány, aki túl sokat beszél, és túl sokatálmodozik, és túl meggondolatlan? Aki úgy egyszerűen túlsok? na, ő Anne. egy árva lány a 18. század végi kanadában,aki hisz abban, hogy az élet szép. A sorozat azzal kezdődik,hogy egy félreértésnek köszönhetően a green gablesnevezetű farmra kerül, ahol egy idős testvérpár él, ittkezdődnek Anne Shirley kalandjai. Az egész sorozat annyira szép. A karakterek nagyonszerethetők, a feldolgozott témák igazán elgondolkodtatók,a képi világ pedig valami elképesztően gyönyörű. Anne po-zitív hozzáállása és vidámsága azonnal átragad mindenkire.Az pedig, hogy mindenáron el szeretné érni, amit elhatáro-zott, igazán motiváló. megjelenik benne egy szerelmi szál is,de ne hagyjátok, hogy ez elvonja a figyelmeteket a többirészletről! velem megesett, ne kövessétek a példám, hisz any-nyival több van benne. mikor elkezdtem nézni, alig tudtamabbahagyni, erre feküdtem le és erre keltem fel.és végezetül, lányok, keressetek egy képet Lucas zu-mann-ról, és megértitek, miről beszélek.

jodi Picoult: a nővérem húga 
(my  Sister's Keeper) Ha valaha beszélgettél velem könyvekről, biztosan aján-lottam már neked ezt a remekművet. tudjátok, vannak azoka könyvek, amik olyan fordulatosak, olyan érdekesen vannakmegírva, olyan kreatív a témaválasztás, hogy egyszerűennem tudsz rá rosszat mondani.A nővérem húga a tizenhárom éves Annáról szól, aki azértszületett meg, hogy megfelelő donor lehessen a leukémiásnővérének. A történet azzal indul, hogy Anna bepereli aszüleit, hogy önrendelkezést kaphasson a saját teste felett,és így ő dönthesse el, hogy szeretne-e továbbra is a testvéredonorja maradni. A történetvezetés nagyon érdekes, minden fejezetbenmás szereplő szemszögéből láthatjuk az eseményeket. Bár atéma komoly, az írónő stílusának köszönhetően egyáltalánnem nyomasztó, sőt, kifejezetten vicces. A végső csavar pedigigazán jól lezárja a könyvet.Ha valami jól megírt, és igazán különleges könyvet kere-sel, mindenképp ajánlom.
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Film és könyv



a fiúknak, akiket valaha szerettem 
(to all the boys i’ve loved before)
amerikai romantikus film, 2018ez az a film, amit ezerszer újra tudnék nézni. nem azért,mert annyira komoly üzenete lenne (mondjuk netflix filmlétére az üzenete is elég jó.), hanem mert annyira aranyos.tökéletesen kikapcsol, hihetetlenül vicces, és a szereplők isnagyon szerethetők.A film, ami az azonos című könyv alapján készült, a tizen-

hat éves Lara jeanről szól, aki valahányszor beleszeret egyfiúba, ír neki egy szerelmes levelet, amit aztán sosem küldel. egy nap azonban a levelek rejtélyes módon eljutnak acímzettekhez, és itt kezdődnek a bonyodalmak.mint már említettem, a szereplők teszik igazánszerethetővé ezt a filmet, hiszen minden fiatal tud azono-sulni legalább egyikükkel. és ha másért nem is, legalább a jóbetétdalokért adjatok neki egy esélyt.
Szabó Kincső, 10. a
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Printre cele mai mari păcate făcuteîmpotriva unui om se numără minci-una împreună cu toate înfățișărileacesteia, căci nu doar cu spunereaneadevărului putem să-i rănim pe oa-meni. manipularea, ascundareainformațiilor și a te folosi de naivitateași de credibilitatea altora pot sădistrugă vieți. "jojo rabbit" al lui taika Waititieste un film despre prejudecăți,schimbare și despre recunoaștereapropriilor greșeli. Acțiunea se petrecespre sfârșitul celui de-al doilea războimondial, în germania. eroul filmului,johannes "jojo" Betzler, este un băiețelneamț, un mic nazist fanatic. Prietenullui imaginar este Adolf Hitler, care îlînsoțește oriunde s-ar duce și îi dă sfa-turi care nu întotdeauna sunt folosi-toare sau sigure. Acest băiețel se duce într-o tabărapentru Hitlerjugend, unde, mulțumităunui sfat primit de la prietenului luibun, Hitler, ajunge să se rănească atâtde tare încât este trimis acasă. În felulacesta i se năruie visul de a lupta și adeveni membru al gardei personale alui Hitler pentru că este mutilat, numai reprezintă perfecțiunea arianădatorită cicatricelor de pe față. Înurma acestui fapt jojo află secrete defamilie și trece prin experiențe, care îischimbă pentru întotdeauna felul luide a vedea lumea. cel de-al doilea război mondial,fiindcă acesta, prin cruzimea și brutal-itatea lui a schimbat într-o maremăsură lumea, este o temă des folosităîn filme. mulți regizori au încercat săprezinte acest eveniment istoric într-un mod original, astfel, în zilele noas-tre, a crea ceva interesant și autenticeste tot mai greu de realizat. dar, încazul acestui film, taika Waititi adepășit toate așteptările, după părerea

mea. jojo rabbit este unul dintre celemai bune filme pe care le-am văzutpână acum pe această temă. ne des-crie o lume dură și necunoscută pen-tru noi prin ochii unui băiețaş inocent.Îmi place foarte mult, fiindcă în acelașitimp reușește să ne amuze și să neatingă, păstrând seriozitateaîntâmplărilor/istoriei. deși la început,mulțumită umorului lui sarcastic, fil-mul ni se pare ușor de vizionat, senti-mentele și ideile transmise prin el nepun pe gânduri. Îl recomand acest film tuturorcelor care vor să aibă parte de oexperiență cinematograficăremarcabilă, fiindcă "jojo rabbit" nearată consecințele unei minciuni bineplănuite, care a provocat un război, is-torisirea unei generații născute șicrescute în ură și neadevăr și, nu în ul-timul rând, povestea unui băiețel carereușește să-și accepte greșelile și să seschimbe pentru totdeauna.
Szeghalmi gabriella, 10. a

jojo Rabbit

una dintre activitățile care s-au
derulat în cadrul programului Școala
altfel de anul acesta a fost vizionarea
și discutarea filmului artistic „jojo
Rabbit” al regizorului australian
taika Waititi, bazat pe cartea Skies a
lui christine Leunens caging. activi-
tatea a fost coordonată de doamnele
profesoare Luminișa Hegyes și már-
ton Katalin. ca temă de reflecție, ele-
vii au trebuit să conceapă o scrisoare
adresată lui adolf Hitler. Propunem
spre lectură scrisoarea elevei Racsav
nikolett din clasa a viii-a a.oradea,5 mai 2020

Stimate domnule Hitler,Am auzit multe lucruri despredumneavoastră, am învățat și la orelede istorie despre dumneavoastră, dar ceam învățat nu vă aduce laude, se pare căați făcut mai mult rău decât bine... Am devenit curioasă, am vrut să știu



amerikai-német filmdráma, 2006A békés harcos útja című filmetvéletlenül láttam. igazából egyismerősöm kezdte nézni, én csak a ne-gyede után kapcsolódtam bele, seleinte, hát hogy is mondjam, nemnagyon nyerte el a tetszésemet. Aztánnéhány perc után a film magával ra-gadott. Azt hiszem, egy jó film attól jó,hogy kiemel a világból, s a történetetúgy meséli el, hogy azt te maximálisanát tudd élni. együtt tudsz érezni aszereplőkkel, elszomorodsz, amikorők is, nevetsz, amikor ők is, és ígytovább. ez A békés harcos útja nagyerőssége. A cselekmény magávalragad, s elfelejtesz mindent, s max-imálisan élvezed a filmet. kidolgozottjelenetek, nagyon alaposan megírt, át-gondolt forgatókönyv olyan monda-tokkal, amelyek önmagukban isabszolút megállják a helyüket.A film megtörtént eseményekalapján készült, a történet középpon-tjában dan millman tornász áll, akigyakorlatilag habzsolja az életet (buli,ital, lányok és kábítószer, minden, amitszeretne), emellett nagyon sikerestornász is. millman mindezek ellenéreérzi, hogy valami hiányzik életéből. Afiú legnagyobb álma, hogy bekerüljönaz olimpiai csapatba versenyzőként,de van egy visszatérő rémálma is,amiben lába szilánkokra törik, sezután már nem tud többet tornászni.A fiú egy nap találkozik a benzinkutasSzókrátésszal, aki segít neki, hogymegtalálja igazi önmagát. majd dan-nek súlyos motorbalesete lesz, és or-vosai közlik vele, hogy többé nemtornázhat. millman nem adja fel azon-ban, s Szókrátész segítségével nekilát

a kemény munkának. A film ezutánnem lassít, rengeteg fordulatot,érzelmes pillanatot tartogat, ámezeket nem akarom elspoilerezni…„olyan nincs, hogy semmi semtörténik, nincsenek átlagos pillana-tok…” hangzik el egy alkalommalSzókrátész szájából, s úgy gondolom,ez a film talán egyik legerősebb mon-data. (Azt hiszem, különösen aktuálismondat ez a jelen helyzetben. Bátorí-tok mindenkit, hogy próbáljuk megfelfedezniminden pillanat egyszeriségét,egyediségét. Használjuk ki tehát ezt azidőt maximálisan! Hogy mire? eztmindenkire rábízom… :)A filmnek egyébként van mégegy a jelen helyzetre vonatkoztathatóaktuális üzenete. egy adott pontondan visszatér a régi mértéktelenéletéhez, ezután történik a baleset. Azthiszem, ez a járvány is kicsit erre sze-retne figyelmeztetni minket, hogygondoljuk át az eddigi életformánkat,s vonjuk le a következtetéseket. Lehet,hogy néha kicsit visszább kéne vennia tempóból, nem folyton-folyvást ro-hanni, lehet, hogy több időt kellenefordítani emberi kapcsolatainkra, svégül, de nem utolsó sorban lehet,hogy érdemes lenne odafigyelnünkkörnyezetünk védelmére, Földünkkiáltásaira. Ahogy Ferenc pápánkmondta: „azt hittük, egészségeseklehetünk, egy beteg világban”.„Az út az, ami boldoggá tesz, nema végcél...” − ez a film, talán másiklegütősebb mondata, s ezen mindany-nyian el kellene gondolkodjunk. mitmiért teszünk? miért tanulunk: atízesért vagy a tudásért? miértversenyzünk: a diplomáért vagy azélményért, s a tapasztalatszerzésért?és még lehetne folytatni a sort. mindene-setre ez egy olyan mondat, ami ko-moly felismerést nyújt millmannek, ésgondolkodásra készteti a nézőt.végszóként csupán annyit sze-retnék írni, hogy A békés harcos útjanem egy könnyű film, nagyon komolyüzenete van, és nagyon komolykérdéseket vet fel bennünk. ezútonkívánok mindenkinek, akinek egy ki-csit is felkeltettem az érdeklődését,kellemes filmnézést, s jó elmélkedést...
Kovács László, 10. B
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mai mult despre dumneavoastră, ca săîmi explic de ce ați adunat și ațirăspândit în jur atâta ură. când v-amcăutat numele pe internet a fost unlucru care mi-a sărit imediat în ochi:desenele pe care le-ați făcut. Am știutcă ați vrut să fiți un artist, dar nu v-amvăzut desenele până nu le-am căutat.din punctul meu de vedere suntlucrări bune, partea tehnică e binerealizată, liniile sunt corecte și fru-moase acolo unde desenați case,clădiri, obiecte.Am fost uimită că nu ați fost accep-tat la Facultatea de Arte. cred că dacăn-ați fi fost refuzat de două ori, toatăistoria mondială ar fi putut fischimbată. Poate că aș fi citit despredumneavoastră în cărțile de desen, nuîn cărțile de istorie. Și s-ar fi scris des-pre dumneavoastră ca și despre unpictor și nu un dictator, un criminal derăzboi. Sigur că respingerea la facul-tate nu vă scuză crimele și ura față deoameni... Însă e interesant să mă gân-desc la soarta lumii în acest fel.doar atât am vrut să vă spun. Știucă istoria nu poate fi schimbată, dareste bine să ne gândim la cum ar fiputut arăta lucrurile, dacă se schimbaun „mic” detaliu.Îmi pare rău că nu pot să închei cuformula obișnuită: „A dumneavoastră”sau „cu respect”... În speranța că veți fi iertat pentrutot răul pe care l-ați făcut de cei cărorale-ați făcut acest rău, închei acumscrisoarea mea.
Racsav nikolett,elevă în clasa a viii-a A

a békés harcos
útja

Könyv és film



amerikai romantikus zenés dráma,
2020.Amíg mások a híreket nézik, addigén otthoni mozizással töltöm az időt,ennek köszönhetően találkoztam ezzela filmmel. A Még mindig hiszek (i stillbelive) valós alapokra épül, méghozzáa vallásos énekes, jeremy camp

életének egy meghatározó mozzanatátviszi a vászonra. A romantikus, egyben drámaihangvételű mozi jeremy és melissamegismerkedésétől egészen a lánymegbetegedéséig meséli el a történetet.nagyon tetszik, hogy a film alapja a lánytanúságtétele. melissa olyan erős hittelél, hogy az körbeövezi őt és a körülötteélőket. A zenész már fiatal korában si-keres énekes és dalszerző lesz, ígytalálkozik melissával, aki a lelki társáváválik. kapcsolatuk néha magaslatokbaszárnyaló, máskor pedig mélybedöngölő, de egy dolgot sosem fele-jtenek el, méghozzá Hinni. gyönyörűlátni, hogy ők még akkor is hisznek agyógyulásban, amikor az orvosok márnem. mindannyian veszítettünk el szá-munkra fontos embert, és bizonyárasokszor álltunk értetlenül egy tragédiaelőtt, de melissa története rávilágítarra, hogy isten él és aktív mindenkiéletében, aki átengedni magát ennek acsodának. Sokszor nem értjük, hogyisten miért mond nemet, de szerintemez a film megmutatja, hogy mi nemtudjuk, mi isten szándéka, hisz nekisokkal nagyobb terve van velünk, mintamit mi elképzelünk.

Hiszem és tapasztalom, hogy ezek adolgok közelebb visznek minket isten-hez, és elképesztő érzés a tudat, hogyvalami hatalmasabb dolognak lehetünka részesei, ami néha szavakkal ki semfejezhető. magam is egy vagyok a sokmillió ember közül, akiket megváltoz-tatott melissa története, és aki aztmondhatja: még mindig hiszek! Szerin-tem a mai világban nagyon fontos a filmáltal feldolgozott téma, és az azérzésem, hogy nem ciki erről beszélni.Fontos számomra, hogy egy filmelindítson vagy megerősítsen bennemvalamit, és melissa története még job-ban megerősítette a kapcsolatomat is-tennel. A hitnek hatalmas ereje van.A Még mindig hiszek nem csak anéha drámai fordulatokban bővelkedőszerelemről szól. A középpontjában azisteni kegyelem van, és emiatt szá-momra nem is sorolható a többi ro-mantikus film közé. „A trillió csillag istene tudja anevem. és van egy végzete csak nekem.”-melissa camp-
aszalós antónia, 10. B
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még mindig hiszek

oradea,3 mai 2020
dragă edward,Am primit cartea despre tine,„miraculoasa călătorie a lui edward tu-lane” de katedicamillo, de la doamna profesoarăde limba română. Povestea vieții talem-a atras de la primele pagini.eu cred că fiecare jucărie iubită deun copil are suflet și că are un rol im-portant în viața acestuia.La început erai un iepure deporțelan mulțumit de viața pe care oducea. Și aveai dreptate să fii mulțumitpentru că domnișoara Abilene te iubeanespus de mult. erai un iepure deosebit

de elegant, dar cu suflet rece. nu amînțeles această situație, nu am înțelesatitudinea ta, deoarece, dacă suntemiubiți, și noi iubim. Așa cred eu...Și, la un moment dat, ai început, fărăsă vrei, o călătorie lungă, care m-a ținutcu emoții în suflet până în ultima clipă.Ai întâlnit multe situații, diferiți oamenicare te-au făcut să vezi altfel viața. Prinaceste experiențe grele, câteodatăfoarte triste, ai învățat să iubești. numai contau luxul, eleganța și banii. eraimportant că ești iubit, ținut în brațe.vezi, asta contează în lumea asta! nimicnu este mai important decât iubirea.Să iubești și să fii iubit! Ai descoperit șitu că ai o inimă caldă cu care poți iubifiecare persoană care te prețuiește.Apoi ai învățat că nu există viață fără

speranță, că speranța moare ultima. Aisperat să te întorci AcASĂ și visul tău s-a împlinit.mă bucur din suflet că ai găsit dru-mul spre casă... chiar dacă inima ta eacum plină de tristețe pentru cât demult a pierdut, ea e și plină de bucuriepentru că a învățat să iubească...cu drag,
Haizer Henrietta,din clasa a v-a A

Scrisoare către personajul
meu preferat



a SzóSz-ék iskolapélda rovatában
olyan emberekkel beszélgetünk,
akik korábban diákként, most pedig
tanárként tagjai Szent László-s
közösségünknek. ezúttal iskolánk új
vallástanárát, Pék Sándor atyát
kérdeztük diákkoráról, papi és
tanári hivatásáról, valamint sok más
érdekes dologról...

mikor végezte el az iskolát? mi-
lyen szakon?1996-ban végeztem a nagyváradiSzent László római ka-tolikus gimnáziumban.Akkor évfolyamonkéntkét osztály volt, az A ésa B, mindkettő teológiaprofillal. Az egyikbenangol és német, amásikban francia ésnémet nyelvet oktattak.Az A-ba jártam. emlék-szem, amikor jelent-keztünk az iskolába,mindenkinek külön hit-tan vizsgát is kelletttennie, és az érettségielőtt is volt vizsga vallásból. ezmegelőzte a többi próbát, nagyon lelke-sen készültünk ezekre a felelésekre.

milyen volt az osztá-
lyközösségük?Az egész iskola olyan volt, mint egynagyobb osztály. Amikor kilencedike-sek lettünk, összesen négy osztályalkotta az egész iskolát, ugyanis mivoltunk a második évfolyam. Amikorvégeztünk, akkor is összesen nyolc osz-tály alkotta az egész közösséget, ezpedig meghatározó is volt, hiszen sokbarátság és kapcsolat alakult az osztá-lyokon kívül is, és minden osztálybanhasonlóan jó volt a hangulat. nem voltmég mobiltelefon, és mindenki min-denkinek köszönt, hiszen mindenkimindenkit szinte név szerint ismert.

tartja-e még a kapcsolatot a régi

osztálytársaival?két találkozónk volt, a tíz- és ahúszéves érettségi találkozó, amiegészen rendkívüli tapasztalat, hiszensokfelé kerültünk, és sok területen dol-gozunk és élünk, de érdeklődéssel és fi-gyelemmel voltunk újra együtt ezen asajátos osztályfőnöki órán. érdekes ahangsúly alakulása is, hiszen az első al-kalom, a tizedik érettségi találkozó mégbulizásközpontú volt, a második, a húszév utáni már sokkal inkább beszél-getés-, személyes érdeklődés- és fi-gyelemközpontú volt. ígyalakulnak az emberi kap-csolatok is.
milyen diák volt? jól

tanult?közepes voltam, átla-gos, szürke, legalább is ígylátom magam. tanulniakkoriban mindenki tanulta saját képességeihezmérten. Felkészülve jár-tunk az órákra, egy-egydolgozat vagy felmérő, házifeladat 80-90 százalékbanteljesítve volt.
Felidézne-e egy szép emléket a

diák éveiből?A leginkább szépnek látom a reggeliszentmiséket, akkor is szerettem,mostanra pedig sokszoreszembe jut az az érzés,hogy minden napotszentmisével kezdtünk.Persze diákfejjel, -ésszel,-szívvel vettünk résztminden nap reggel fél ny-olckor ezeken a miséken,de mégis teremtettközösséget, hangulatot,identitást.
mesélne egy vicces történetet,

ami megmaradt az emlékezetében?több is volt… mi is sok csínyt vagyéppenséggel gonoszságot, komiszságot

találtunk ki és csináltunk meg: döglöttegeret tettünk/tem egyik tanárnőszéke alá, vagy fejlesztettük az óránvaló evés és a másolás technikáit.
mivel töltötte akkoriban a szaba-

didejét, mi volt a hobbija?Barátkoztunk, legtöbbet barátkoz-tunk. még nem voltak mobiltelefonok,sem számítógép, így sokat beszélget-tünk, lejártunk a blokk elé, és beszél-gettünk. nagy élményt volt, amikorszínházba mentünk együtt. nyáron isigyekeztünk kapcsolatban maradni.Levelet írtunk a barátoknak, és vártuka postást, hogy levelet kapjunkegymástól.
mi miatt lett pap? van-e esetleg

egy fordulat, ami tudasította önben
azt, hogy a jóisten papnak hívja?érettségi előtt kellett döntést hozni,már erősen foglalkoztatott a gondolat,de nem igaztán vettem elő, ott volt mintlehetőség, és imában kap-tam egy indítást, amiakkor meghatározó lett,és elindultam…

milyen volt
tanárként visszatérni
az iskolába?tasnádon, ahol ko-rábban szolgáltam, szin-tén tanítottam aziskolában heti 12 órában, ésnagyon szerettem ott is az iskolát. Azidősebb tanároktól nagyon sok bá-torítást, elfogadást, útbaigazítást kap-tam, a diákokkal pedig sokat erősítette
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ne csak „leadjak” valamit,
hanem felvegyek
interjú Pék Sándor atyával

nem volt még mo-biltelefon. min-denkimindenkinekköszönt, hiszenmindenki mindenkit név szerint ismert.

Az akarok lenni,aki akkor voltam, amikor az akartam lenni,ami most vagyok.



és mélyítette a kapcsolatot az a tér is. ezzel azelőtapasztalattal jöttem, bár az érkezéshez idő is kell, amitmost megtört ez a járványhelyzet. nagyon várom, hogy lás-sam a diákokat, és újra az iskolában legyünk.
milyen tanárnak tarja magát?ezt nem tudom megválaszolni, talán azt, hogy milyen sze-retnék lenni, igen. Az biztos, hogy a normalitást fontosnaktartom, illetve azt, hogy ne „leadjak” valamit, hanem felve-gyek…
mesélne egy vicces történetet a tanári munkájával

kapcsolatban?Aktuálisan? megtudtam, hogy a hátam mögött „Fáraóatyának” szólítanak.

vannak-e olyan tanárok most az iskolában, akik még
Önt is tanították? Ha igen, akkor nem fura kollégavi-
szonyban lenni velük?zalder éva tanárnő osztályába jártam, ő volt azosztályfőnök, meghatározó ember az egész életemben.nagyon nagy ajándék számomra újra a közelében lenniennek a rendkívüli asszonynak. 

tanárként mit üzenne a diákkori önmagának?„és én az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akar-tam lenni, aki most vagyok” – ezt!
Köszönjük szépen a beszélgetést!

Kérdezett: 
Kovács László, 10. B
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mindenkinek megvan a maga rutin-ja, amit nap mint nap követ. van, aki anapot egy hideg zuhannyal kezdi, van,aki egy finom reggelit készítve köszöntia ma új lehetőségeit, de hozzám hason-lóan tudom, hogy sok diák egy-egyiskolás hétköznapot egy apró idegössze-roppanással kezdett megannyiszor, mikorhárom óra alvás után nyűgösen, hisz-tisen és még fáradtabban, mint mielőttelaludt volna, kikászálódott az ágyból.idegesek, mérgesek és elégedetlenekvoltunk az iskolával. Azzal, hogy túlkorán kezdődik, hogy a tanárok nemtudnak minket megérteni, hogy csak azidőt veszi el az életünkből. és még sokhasonló kifogásunk volt ellene, viszontmost, hogy eltiltanak tőle, jobbanhiányzik nekünk, mint annak idején a10-12 óra alvás vagy az órákig tartósemmittevések. most nem mehetünk iskolába, úgy-hogy, távlatból nézve, visszasírjukazokat a napokat, mikor szünetbenlapokat bújtunk és egymást túlhar-sogva ismételtünk egy dolgozatra,amitől épp, hogy csak az ,,életünk’’(vagyis pontosabban az az átmenőötösünk) múlott. Azt, amikor kicsen-getés után ösztönösen a padtársunkfelé fordultunk, hogy befejezzük azórán elkezdett történetet, amit a tanárfélbeszakított, mert órát szeretne tar-

tani. Sőt, most még azok az apróidegösszeroppanások, a késések, ahidegben a buszra várás, a felelések ésfelmérők is vonzóbbnak tűnnek, mint akarantén.de mivel is töltjük, és hogyan is vi-szonyulunk mi, diákok ehhez a „kény-szervakációhoz”? Hát, ahány iskolás,annyi válasz, mivel, amellett, hogy vissza-sírjuk a régi szép iskolás napokat, abarátainkat, mindenki igyekszik ki-használni a kapott időt. viszont annakérdekében, hogy mégis valamifélebelátást nyerhessünk a Szent Lacisdiákok mostani mindennapjaiba,megkérdeztük pár iskolatársunkat,hogy kezelik a helyzetet.Hogy éled meg a karatént, mit gon-dolsz róla? ezt a kérdést tettük fel min-denkinek először, mert azt, hogy kihogyan viszonyul a karanténhoz, sokmindent befolyásolja.Lakatos vanda, a 12. A osztály ta-nulója azok közé a szerencsések közétartozik, akik jól elvannak otthon: „énkivételesen azok közé a diákok közétartozom, akik nagyon élvezik a karan-tént. Sokkal jobban tudom beosztani azidőmet. Sokáig tudok aludni, és ennekellenére jut idő a tanulásra meg a hob-bijaimra is. Ha végeztem abeadandókkal és a leckék leírásával,

akkor képes vagyok egész nap olvasni.”viszont vannak olyanok, akikszámára a bezártság igazi büntetés.ilyen diák a 9. B-s klincse tünde: „énnagyon nehezen élem meg a karantént,nehezen bírom itthon a négy fal között.már alig várom, hogy vége legyen. Aztbánom a leginkább, hogy nemtalálkozhatok a barátaimmal, nemehetek gyorskaját, és edzőterembe semmehetek.”mivel töltöd a napjaidat karanténidején? vannak-e már terveid karanténutánra és ha igen, mik azok?„Azt sajnálom a legjobban, hogynincS iSkoLA! Számomra ez a félévnagyon fontos lett volna, mert a leg-fontosabbak számomra idén ballagnaka suliból, és szerettem volna az utolsóheteket végig velük tölteni szünetek-ben, emlékeket gyűjteni, hogy legyenmire emlékezzünk, hogy milyen volt azutolsó együttlét. ez sajnos nem történtmeg, mert mielőtt eljöttünk aziskolából, senki sem tudta, hogy az leszaz utolsó együtt töltött időnk. A karan-tén után szeretnék dolgozni, pénztkeresni, és persze találkozni a bará-taimmal, emlékeket gyűjteni a nyárfolyamán” −nyilatkozta Somogyi Henri-etta, 11. c-s tanuló.Hasonlóan hozzá, illés nándor (10.B) is az iskolát hiányolja: „minél több

vox populi

Közvéleménykutatás arról,
hogy milyen volt a karantén
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ideje vagyunk karantén alatt, annál ne-hezebben kezdem viselni. már nem kötle igazán hosszabb időre semmi, ésemiatt csak tengek-lengek és pazarlomaz időmet. A karantént ennek ellenérehasznosnak tartom, hisz ez az egyiklegjobb mód a vírus terjedésénekmegakadályozására. talán a legjobbanazt bánom, hogy nem mehetek a suliba,mert a suliba járás adta meg a napi ruti-nomat, és ezáltal tanultam meg beosz-tani az időmet. de most túl hirtelenkaptam túl sok szabadidőt, és emiattsok időm megy el haszontalanul. ez időalatt legtöbbször filmet nézek, telefono-zok, a tesóimmal játszom és olvasok.”„Őszintén? evéssel vagy tanulássaltelnek a napjaim. karantén után min-denképp szeretnék minél többet kintlenni, szeretnék találkozni anagyszüleimmel, a barátaimmal.”−Boros dóra (10. c) nehéz időkben még fontosabbáválik, hogy értékeljük mindazt, aminkvan, így a kérdések sorozatában a„miért vagy hálás a karanténnak?” is sze-repelt.„A karanténnak hálás vagyok azért,mert nagyon sok mindenre felnyitottaa szemem, mint például arra, hogymennyire rossz az élet barátok nélkül,

és mindenképp arra, hogyha az életemsorán olyan gyerekkel vagy felnőtteltalálkozom, akinek nincs jelen azéletében a barátság, ebben próbáljaksegíteni, próbáljak barátkozni, és minélelfogadóbb legyek az embertársaimmalszemben.” − nagy krisztián (10. A)írd le három szóban a te karanténo-dat! „Ha a karantént három szóban kel-lene leírnom, akkor azt írnám, hogy:megvilágosodás, bezártság, hálaadás.” -nagy krisztián (10. A)„én, világ, teremtő, ez az a háromszó, amivel a karanténomat le tudnámírni, nem egybeolvasva, de akár mégúgy is elfogadom.” − konrád Botond(12. B)és végül, de nem utolsósorban,karatén-tippeket kértünk.„A médiában rohamosan terjedő ka-muhíreknek ne higgy. kapcsold ki atévét, és nézz körül, nézd meg, mi vesztéged körül. Segítek: csend. majd pediga csendben leld meg saját magad. mi-után megtaláltad, nem is érdekel majdez az egész zűrzavar.” „karantén van, mindenki annyiteszik, amennyi belefér:) Az idei nyárúgyis elmarad, idén nem fogyunk anyárra, hanem hízunk.” − Boros dóra

(10. c)„Aki még nem találta meg önmagátvagy a hobbijait, annak most itt alehetőség!” − Lakatos vanda (12. A)„A tippem pedig a legjobb barátomszavaival élve: soha ne hagyjon el aremény.  találj olyan dolgot, amithasznosnak látsz, találj valamit, amibenjó vagy, és kamatoztasd, hisz lehet, hogyjönnek még ilyen nehéz idők. de haerős vagy, ezt is túléled. ((Ha nem más,tanuljunk meg valami nagyon menő ön-védelmi és túlélési technikát, mert bár-mikor jól jöhet.)) és persze, nekényelmesedjetek el, mozogjatok,maradjatok formában!” −konrádBotond (12. B)végezetül pedig Somogyi Henriettatanácsait emelném ki, aki összefoglaltamindazt, amit tennünk kéne ebben azidőszakban: „Foglaljuk el magunkat,olvassunk egy jó könyvet, fessünk, raj-zoljunk, tegyük, amihez kedvünk van.Próbáljunk ki új dolgokat, főzzünk,süssünk valami finomat. vigyázzunkmagunkra és másokra, mert együtt si-kerülni fog!”
Szeghalmi gabriella, 10. a
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merre tart a nagyvilág? ez a mondatfelcsendül László Attila egyik dalábanis, és biztosan nagyon sokan feltesszükezt a kérdést magunknak. nem tudjukpontosan, hogy mi vár ránk holnap,hogy összejön-e a nyaralás, a táborvagy épp a verseny, amire készültünk.Személy szerint mindig azt mondtam,hogy nincs időm semmire, ha bárkitőlkérhetnék egy kis időt kölcsön, nagyonhálás lennék érte. és lám, annyi időmvan, amennyit csak akarok! vanlehetőségem olvasni, filmet nézni, éselmélyülni a passió misztériumában.Az ünnepek arról szóltak eddig,hogy milyen étel van a szépenmegterített asztalon, hány locsoló jönhozzánk, vagy a fiúk esetében, hogyhány piros tojást kaptak. de mi van azigazi lényeggel? Arra miért nem figyelsenki? miért fontosabb az, hogy mi vanaz asztalon, mint az, hogy mi van alelkünkben? Úgy érzem, hogy van oka

annak, miért pont most kaptuk ezt ajárványt, és bár abszurdnak tűnhet, sze-rintem sok mindenre megtanít minketez az időszak. megállni. Levegőt venni.elmélyülni. Létezni, csak úgy. neháborogjunk érte, hanem legyünkhálásak. nem okoz akkora kárt, mintahogy tűnik, ha megtanuljuk értékelniés kihasználni az időt. A vírusnakköszönhetően meggyógyulhat a

lelkünk és megtanulhatunk más szem-mel nézni a világra. tegyük ma megmindazt, ami várólistára került! küld-jünk egy kedves üzenetet, hívjunk felegy barátot és aranyozzuk be a napját!tanuljunk meg szeretni, hálásnak lenniminden pillanatért és figyelniegymásra! Hiszen ez az igazán fontos.
gyarmati noémi, 10. B

Létezni, csak... úgy...
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Kele tünde tanárnő
kezdeményezésére az iskola
másként hét alatt a 10. a, c és d osz-
tályok diákjai karanténnaplót írtak.
a feljegyzések híven tükrözik, hogy
mennyire másképpen éli meg mind-
egyik tizedikes ugyanazt a napot, de
azt is, hogy mennyi minden közös az
életükben. a szövegeket tallózva ki-
bontakozik egy nagyon másféle hét
térképe rossz álmokkal, felfrissítő
természetjárásokkal, idegesítően
pityegő messengerrel, furcsa és
újszerű élethelyzetekkel, es-
eménytelenséggel, fojtogató
hiányokkal és nagy találkozásokkal. 
Részleteket olvashattok csegődi
Fanni, Fekete Henrietta, gál Kitty,
iványi gianni Raymundo, Rejtő dóra,
Seres Hajnalka, Szabó Kincső,
tompa alexandra, trip Krisztián és
vidican edina naplójából.

2020. április 24.  péntek 
Fanniezen a csodálatos pénteki naponegy gyÖnyÖrŰ szép hangra ébredtem.mielőtt azt gondolná drága naplóuraság, hogy biztos valami madárcsi-csergés költött, hát nem. ez a hang nemaz volt! ez a hang a messengerkegyetlen hangja volt hajnali 9 óra 12perckor. el sem tudtam képzelni, mégiski ébred fel ilyen korán! kiderült, hogyaz osztályfőnöknő értesített, hogy várminket az iskola másképp tevékenység.nehezen, de felébredtem, és részt vet-tem a tevékenységeken. későbbmegfőztük az ebédet, majd segítettemapukámnak az almafákat megmetszeni. 
Hajnima kezdődött el az iskola másképp.Szerintem nagyon ügyesen terveztékmeg a tanárok az órarendet. de ez aziskola másképpen nekem már régelkezdődött, még akkor, amikor azt je-lentették ki, hogy karantén van, és azoktatás online lesz.ma nem sok mindent csináltam.reggel az oszival tartottunk órát, aztánmég volt egy kis másolnivalómkönyvelésből, és azt fejeztem be. miveljó idő volt, kiültem a teraszra, a hintára.

odajött a cicám hízelegni. egy idő utánmegunta és elment. egyedül maradtam.elgondolkodtam azon, hogy milyen jóis lenne most sétálni egyet a bará-tokkal, de rájöttem, hogy ez mostlehetetlen. nagyon hiányoznak.Hiányzik a suli, az osztálytársak, atanárok, az órák az osztályban, a sétáka folyosón, az ingázás, úgy összesenminden, ami eddig volt. remélem,hamar vége lesz ennek a helyzetnek,hogy ki lehessen legalább menni egyetsétálni és más emberekkel is találkozni,nem csak azokkal, akikkel együtt vagyreggeltől estig, mert nincs másválasztásod.
KincsőA mai is egy egyszerű karanténnapvolt. Felkeltem, és nem nagyon tudtam,hogy mit csináljak. Persze feladatomlett volna bőven, az nem kérdés, csakvalahogy mindig olyan nehéz nekilátnia dolgoknak, főleg azoknak, amikrenincs határidő. reggel viszonylag koránkeltem, mert kilenctől az oszival voltóránk. megbeszéltük, hogy mit fogunkcsinálni az iskola másként héten, és egykicsit megnyugodtam. tegnap este,mikor megláttam az órarendet, kishíján szívbajt kaptam. már nagyonelegem volt az online oktatásból, és

semmi kedvem sem volt nyolcra órákramenni. Annyira kár, hogy az iskolamásként, ami az egyik legjobb hét, csakígy online valósulhat meg. mindegy,végül is úgysem tudunk változtatni…meg miután az oszi elmagyarázta, hogyis fog zajlani ez a hét (tehát, hogy nemkell hétkor kelnem) már nem is tűntannyira rémesnek.
2020. április 25. szombat
gianni„reggel” 12:16 van, általábanilyenkor kelek fel vagy akár későbben,hiszen a bezártság miatt szinte teljesenelvesztettem a reális időérzékem,őszintén azt sem tudom, hogy milyennap van, vagy épp hányadika, csak úgytelnek a napok, a lehető legkevesebbkülső inger nélkül. remélem, már csakpár hétig tart ez az egész.
alexandrama jó kedvem volt, egész nap kintvoltam a szabadban. meglocsoltuk arózsákat és a többi virágot,kertészkedtünk és kint játszottunk.elkészítettem ma a tic házit, aminekem nagyon tetszett, szépen összeál-lítottam. mindezek után húgommal el-bicikliztünk a tóig, ott csináltam pár jófotót a nyakláncomról.☺ olyan jó volta friss levegőt beszívni s végre kicsitmindent elfelejteni, még ha csak egy kisidőre is.  
Kincsőma reggel a matektanárnőjavaslatára részt vettem egy online sza-baduló szobában, ahol matematikai fe-ladatok segítségével lehetett kijutni.nem is annyira matek, inkább logikaidolgok voltak benne, de nagyon jóléreztem magam közben. Szeretem amagyart, meg tényleg jó olvasni, fogal-mazásokat írni, kreatívnak lenni, denekem egyszerűen szükségem vanarra, hogy használhassam a logikámat,hogy keressem az összefüggéseket,hogy a válaszomról egyszerűen ellehessen dönteni, hogy az helyes-e vagysem. ez megint elvezetett ahhoz az ál-talános dilemmámhoz, hogy hol is ta-nuljak majd tovább, mi az a szak. Ahol
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mind matekkel, mind pedig irodalom-mal lehet foglalkozni. de továbbra isazzal nyugtatom magam, hogy ráérekmég kitalálni.
2020. április 26. vasárnap
edinavasárnap felkeltem még 10 előtt,hogy nagymamámnak behozzam az on-line a misét. kimentem reggelizni, majddél körül apukámmal megnéztem a Bo-hemian rapsody című életrajzi filmetFreddy mercuryról, amitől nagyon in-spirált lettem azután. Beszélgettünk,majd ezután elkezdtem a román órárafeladott házimat. iskola másképp hetealkalmából egy főzővideót kell forgat-nunk, és románul kell elmagyarázni,hogyan készítettük el az adott ételt.kekszszalámit készítettem, ami nagyonfinom ízűre sikeredett. A videó anyagátnem aznap vágtam össze 
Kincsőreggel online misével indítottunk,utána azonban úgy döntöttem, hogyegy kicsit szüneteltetem az online je-lenlétem, és elkezdtem olvasni oscarWilde színdarabjait. még régebbenkaptam kölcsön a könyvet, de a karan-tén miatt nálam maradt. Az elsődarabot már rég elolvastam, és nagyontetszett, szóval gondoltam, elkezdekegy másikat. nem csalódtam benne,nagyon vicces történet, mondjuk anyelvezete is elég nehéz, de valahogymajd csak boldogulok vele. egyébkéntígy a karanténban nagyon ráfüggtem azangol nyelvre, angolul olvasok, angolulnézek sorozatot, angolt tanulok zse-

lykével. csak az a rossz, hogy nincskivel beszéljek... ezen kívül, maelkezdtem a bió projektet, és elég jólhaladtam vele szerencsére.
giannireggel 11:00 kor ébredtem. Furaálmom volt, kicsit félve keltem, de azálmok csak álmok, semmi több. Anaplóm második napja. Fura, mintha alegjobb társalgópartnerem én magamlennék, és kezdem élvezni. Hogy erremiért is nem gondoltam hamarabb?12:00 ízlik az első korty kávé,olyasmi, mint amikor a nyár első forrószele végigfut a karunkon...
2020. április 27. hétfő
KincsőA mai nap tiszta káosz volt.elkezdődött az online órák rendszere acsalád minden tagja számára, szóvalBoró ágya az ő osztálya, a kisiroda azÖdi helye (akinek rengeteg ideigpróbáltuk beállítani a mikrofont… ésvégül nem sikerült), zselyke az anyáékhálószobájában onlájnozik a tele-fonomról 12-től 14:30-ig, a konyha par-lamentként funkcionál, én pedig mint aveszett egér rohangálok anyával, mertcsak én tudok angolul, így ha behozvalamit a gép, én kell kisilabizáljam. dé-lután előbb suliújságos, majd Hálóvezetőségi megbeszélés volt, jó voltlátni a többieket, de úgy érzem, hogynagyon le vagyok maradva a fela-dataimmal. ennek ellenére a nap többirészében nem hogy tanultam volna, egyidióta sorozatot néztem, és közben raj-zoltam. remek időbeosztás, kincső,igazán büszke vagyok rád.

Krisztiánmikor a csipámat dörzsöltem ki aszememből, anyukám szólt, hogy kellsegítsek neki, mert kezdünk kifogyni amunícióból! Anyukám és én filmbeillően elindultunk a létezésünk fenn-tartásához szükséges alapanyagokbeszerzéséért! megérkeztünk. A nagybevásárlóközpontban rettenvenéztünk szét, mert az élet foly-tatásához szükséges termékek márhiányban kezdtek fellépni! Sietvepróbáltuk megkaparintani a szükség-leteket, hogy minél kevesebb veszé-lyes humanoiddal vegyük fel akapcsolatot. Az energiaforrásokat si-keresen pótoltuk, ezáltal már csak azutolsó feladat maradt hátra: a visszaút.A legkönnyebbnek tűnhet, de valahogyez volt a leghosszabb, mert útközben aszállításunkra való személyi járműbenpótolni kellett az úgynevezett dízelfolyadékot. Hazaérkezésünk során márcsak az erőforrásokat, a létezésheznélkülözhetetlen alapanyagokat kellettbeszállítani a családi raktárba. erről anapról elmondhatjuk, hogy a külde-tésünket sikeresen teljesítettük!
Henriettamegébredtem még hajnalban, mertelég rossz álmom volt. visszaaludtam,de az álmom folytatódott. reggelirenem ettem túl sokat, nehogy meghíz-zak☺, majd folytattam a könyvelésleckét. Felhívtam anyukámat, aki mind-járt három hónapja kint van külföldön,

33

SzóSz-ék 2020. karanténszám Szükségállapot



a vírus miatt nem is tudott hazajönnihozzánk. nehéz nélküle, mivel énhelyettesítem. csak csodálni tudom azanyukámat, ilyenkor jövök rá, mi min-dent megtesz értünk. most én vagyokaz anyuka itthon. takarítok, főzök,reggelit készítek, mosogatok. máskormajdnem mindent anya végez itthon,persze azért mi is besegítünk…
2020. április 28. kedd
Kitty7:45-kor keltem fel, mert 8 órától aromán- és az angoltanárnővel együttvolt Skype-on óránk. megnéztük a kétlépés távolság című filmet. igaz, hogyangolul volt, de román felirattal. nekemnagyon tetszett a film, egyben szomorúis volt, de másrészt pedig önbizalom-erősítő és tanulságos is. Üzenete az,hogy élj a mának, tedd meg mindazt,amit tudsz, ha szeretsz valakit, küzdjérte, de néha be kell tartani azt a bi-zonyos távolságot. van olyan személy,aki elérhetetlen, de olyan is van, akiértbelemennél a halálba is. Akár egyölelés, érintés vagy akár egy csók is avéget jelentheti vagy azt, hogy mártöbbé nem láthatod azt a személyt, akitmindennél jobban szeretsz. Ha valakitszeretsz, érintsd meg, érj hozzá, vagyakár szorosan öleld át, mert lehet, hogytöbbé már nem láthatod őt. ezután azóra után volt németórám a csoportban,és ott a tanárnő kvízkérdéseket adottfel, ami nagyon tetszett. később az oszi-val volt óránk Skype-on, ami jó ötletnekbizonyult, és sok minden elmondott aziskolával kapcsolatban.

dórama keltem a legkorábban, mióta tarta karantén. nyolc órakor a román- és azangoltanárnőkkel filmet néztünk,melynek címe két lépés távolság. én ezta filmet már régebben láttam és csakajánlani tudom. tíztől kezdetét vette adeutschland Quiz. Őszintén szólva eztvártam a legjobban, a német a kedvenctantárgyam. Az ebéd fél háromkor volt,mikor lejárt, segítettem elpakolni azasztalt. gondoltam, készítek hamar egymuffint. egy tészta volt, de azon belülháromféle: csoki-vanília, lekváros ésrahátos. ezt követően beszéltünk az os-zival. utána cAtAnoztunk, egy nagyonjó játék, tényleg csak ajánlani tudommindenkinek.
Kincsőma felvettük Boróval a bió videómnagy részét, már csak az edzős részhiányzik belőle. Hihetetlen, hogy anyameg Boró mennyire tudják élvezniezeket a videózásokat, ott igazgatnak,hogy hogy rakjam oda az ennivalómellé a kanalat, meg hogy állítsam afényeket… elképesztők. reggel nyolctólromán-angol óránk volt, és egy nagyonjó filmet néztünk meg, a Five feet apart-

ot. ekkor sírtam aznap először filmen.Aztán anyával németeztünk, mertegyedül nem nagyon mentek a kvízek,de végül egy kis csapatmunkával tök jólszórakoztunk rajtuk. később nekiáll-tam cikket írni, de alig haladtam. Szóvalinkább folytattam a tegnapi rajzom, ésmegnéztem a To all the boys I have
loved before második részét legalábbharmadjára. és itt sírtam másodjára fil-men. ettől viszont megjött végre a ked-vem, és elkezdtem levelet írni.

Fannima oszival beszélgettünk, amineknagyon örültem, ezután mamámmalfánkot sütöttünk, majd este megint oszi-val beszéltünk végre videohívásban. jóvolt újra látni az osztályt, sokat beszél-gettünk és mindenféléről. nekemnagyon tetszett, szívem szerint nembánnám, ha minden második nap ren-deznénk egy ilyen videokonferenciát.később apum elvitt, hogy nézzem mega földeket, hogy milyen szépen rendbenvannak és hogy milyen gépek dolgoz-nak rajta.

2020. április 29. szerda
KincsőHa szerda, akkor ifi, még akkor is,ha karantén van. Újabban a hálósokkalSkypeifiket tartunk, így a karantén el-lenére is tudunk találkozni. mondjukma elég kevesen voltunk, de nagyon jólszórakoztunk. játszottunk egy onlineactivityt, amiben csak rajzolni kell, ésmind megértettük, hogy miért Borócsinálja meg a barátja helyett a rajzházikat. de ez csak ötkor kezdődött. előtte volt egy román-angol óránk,és nagyon örültem, mert végre tudtamegy kicsit beszélni is angolul, nem csakhallgatni. utána ivett-tel, zsanival, meggabival kezdtünk neki a kémia csapat-munkának, de az első egy órában végülcsak csevegtünk. Annyira hiányoztakmár! Hiába beszélünk néha chatben,más mikor tényleg hallod az emberhangját. Aztán a feladattal is sikerül ha-ladnunk, már csak valami jó csapatnévkellene. ifi után megnéztem, amit Alberttanárnő küldött nekünk erre a hétre, ésmegírtam a beadandót, amit kérthozzá. előtte persze ellátogattam avatikán múzeumba, és alaposan kör-benéztem.este folytattam a levelem (már négyoldal, de még mindig nem fejeztem be…),és felvettük Boróval a bió videómhoz azedzős részt is, tehát holnap már csakössze kell vágnunk.
Fannima írok utoljára ide. ma én főztem
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az ebédet, közben beszélgettem alegjobb barátnőmmel, dórával. ésmeghoztam életem legrosszabb dön-tését: megnyírtam a testvéremet!Három órán keresztül! ebből egy feletvégigsírtam, mert elrontottam atarkójánál, túl rövidre vágtam a haját.de legalább nem volt mérges, vagy csakpróbált nem annak tűnni.  elkezdettviccelődni, hogy ne legyek szomorú:„tudod Fanni, a fodrász két dolgotkérhet, az egyik az a pénz, a másikpedig a bocsánat, amit te fogsz kérni, hanem hozod helyre, mert még semmisincs elveszve. remélem.”  
2020. május 1. péntek
giannimájus elseje. Fura és szokatlan, azemberek nem járkálnak, nem hallatszikaz ablakon be a zene, az emberek zsi-

vaja. mindössze a kellemes napfényszűrődik át az ablakon, ám még ezt isbeárnyékolják a szomorú felhők könny-cseppjei.8:00 reggel van, május elseje, hiva-talos munkaszüneti nap, számomracsak a 61. nap. kisétáltam a konyhábaelég fáradtan, a vizet a mikróba tettem,majd instant kávéval dúsítottam a forróvizet.9:00 A kávé hatása érződik, mosoly-gok, azt hiszem, bár, ha igazi lenne amosoly, talán jobb lenne.10:00 A reggeli ismét müzliből állt,tele vitaminnal, a csomagolás szerint.11:00 itt az ideje tornázni csöppet,fekvőtámaszok, guggolások, az itthonitorna alappillérei...18:00 Az utóbbi pár órát nem írtamle, hiszen csak a fenti dolgokat ismétel-getném... ma rendeltem egy pizzát. olyrégóta nem éreztem már az ízét, talán

majd segít kicsit boldognak lenni.19:00 A pizza megérkezett, nagyonmeleg még, friss roppanós. Hideg kólá-val, talán nincs is ennél jobb fogás...21:00 Azt hiszem, ideje volt Skype-on beszélni a kedvesemmel. Arca, mintaz esti naplemente nyugtató, mégisreményt adó fény, a holnapi remény éskezdet lágy szele. Ő volna az én ked-vesem...00:00 éjfélt ütött az óra, a holdfénylett az új napsugár, kifelé néztem azablakon, és a csillagokat meredten bá-multam, néztem s néztem... Az instátgörgettem még kicsit, majd a nyugodtálmok érdekében meleg tejet ittam.remélem, tényleg hatásos lesz.00:30 kedves naplóm! köszönömezt a pár napot. Új barátra leltembenned, mostantól megosztom veledminden titkom. ☺
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Sajnos olyan időket éltünk meg,amit álmunkban sem gondoltunkvolna. A négy fal közé vagyunk zárva, éscsak akkor szívhatunk friss levegőt,amikor kinyitjuk az ablakot vagy ki-megyünk az erkélyre. Számos em-bernek az egyetlen hobbija az unalom,unatkozás lett. de mi is az az unalom? Az a hangu-lat, érzelmi szint vagy lelkiállapot,amikor valaki nem tudja eldönteni,hogy mit csináljon, és inkább tétlen,pedig képes volna cselekedni. de mitcselekedjünk, ha unatkozunk? erreezer válasz van, most ezekből mutatokmeg nektek párat. Ha nem tudod, hogy mit csinálj,találj ki valami hasznos teendőt.  és eznem csak karanténidőkre érvényes.kérdezd meg édesanyádat, hogymeghámozhatod-e a burgonyát azebédhez vagy porszívózz fel. Próbálj ki

új dolgokat. olvasskönyvet, nézz filmeket anetflixen, tornázz sokat,hiszen a mozgás nagyonfontos. nézz tudományos,ismeretterjesztő vagydokumentumfilmeket.de azért az online ta-nulásból is vedd ki arészed! Ha már meguntad a négy falat,akkor nézz fel az internetre, és keressrá az Arts & culture alkalmazásra, aholszámos múzeumot, kiállítást nézhetszmeg a világ minden pontjáról. és hamár kultúra, akkor nézz meg ayoutube-on néhány régi táncot bemu-tató videót, és hallgass meg pár nép-dalt. Az őseinknek régen ez volt akikapcsolódásuk: a tánc, a zene, az énekés a felhőtlen jókedv. képzeld el magadegy régi népviseletben. vajon hogyállna rajtad? Biztosan szokatlan lenneez a ruházat, mivel nem egy szakadtfarmer, vagy egy laza felső, hanem egyigényesen elkészített, drága anyagbólmegvarrt „műalkotás”. Próbálj meg egészségesen élni,próbáld ki, hogy milyen lehet egy hétignyers vagy vegetáriánus ételeket enni.eleinte biztosan fura lesz, de bízom

benne, hogyha meglesed youtube-on anyers séf nevezetű csatornát, akkormegkívánsz egy-két nyers ételt, és ki ispróbálod, hiszen ezekkel az ételekkelegy igazi en erg ia b om b á t juttatsz aszervezetedbe. meguntad a tévét és a telefont is?Próbálj ki a családoddal tár-sasjátékokat. egy csomó olyan tár-sasjáték van, ami simán le tud kötni egyteljes napig, és megforgatja az agyadminden részét. Abból a hulladékból,amit anyukád a szemétbe dobna,készíts kézműves tárgyakat. írj együzenetet osztálytársaidnak, tanáraid-nak, kérdezd meg tőlük, hogy hogyanérzik magukat és mi újság velük. Biz-tosan jól fog esni nekik. remélem, hogy tudtam nekteksegíteni az unalom elűzésében, ésreménykedem, hogy egy-két tanácsmegtetszett és kipróbáljátok. nagyonfontos, hogy a szabadidőnket hasznosdolgokkal próbáljuk eltölteni, de ennélis fontosabb az, hogy maradjunk ott-hon, hiszen így jelentősen le tudjuklassítani a vírus terjedését és ezzelgyőrfi Pált is jókedvre derítjük.
Solymosán Krisztián, 9. B
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A koronavírus egy eddig teljesen is-meretlen helyzet elé állított bennünket,életünket rendesen kizökkentette amindennapi ritmusból. A gyerekek nemjárnak iskolába, délutáni különórákra,foglalkozásokra, parkba, sportolni. Aszülők is otthoni munkára kényszerül-tek, és ami a legrosszabb, nemtalálkozhatunk nagyszülőkkel, bará-tokkal. Az idősekre most különösen kellfigyelnünk, mert ők a legveszélyeztetet-tebbek.ezekben a napokban minden emberarra gondol: mikor lesz vége a járvány-

nak? Biztos vagyok benne, hogy sen-kinek nem jó az, ami most történik avilág számos országában. Sajnos konti-nensek fertőződtek meg, ami pedig alegszörnyűbb, hogy még nem tudja rásenki sem az igazi gyógymódot.elmesélném nektek, milyen is egypanellakásban a karantén. nagyonnehéz egy ilyen helyzetben józannakmaradni, hiszen azok a dolgok, amikeddig természetesek voltak, mostegyszerűen tilosak vagy korlátozottak,a jó idő közeledtével pedig egyre ne-hezebb bent ülni, ezért rá kell jönnöd,

hogy nincs más választásod, minthogymegpróbálod hasznosan tölteni ezt azidőt is.meg kell tanulnunk minden órátértékesen eltölteni és kihasználni. mi aszüleimmel sokat játszottunk, társasoz-tunk, olvastunk, beszélgettünk, zenéthallgattunk, filmet néztünk, és sokatsportoltunk. Sokkal több időt töltöt-tünk együtt, és jobban tudtunk figyelniegymásra. jókat nevettünk, beszélget-tünk. Lehet, hogy ez az időszak nehézvolt mindenkinek, mert nem mehet-tünk oda, ahova szerettünk volna, ésnem találkozhattunk azokkal, akikkelszerettünk volna, de mégis voltakbenne értékes pillanatok. jó lennemajd, ha elmúlik a járvány, és vissza-térünk a rohanó hétköznapokba, egyreinkább beépíteni ezeket a nyugodtabbperceket, amikor több időnk jut amásikra. A mögöttünk lévő időszaknaktalán a legfontosabb mottója azegyÜtt-egymáSért volt. Ha nemfelejtjük e ezt a két szót, akkor azthiszem, ebből a „kicsit másképp”időszakból is maradunk valami jóval.
Braun máté, 9. B
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Sokak életét megzavarta ez a várat-lanul érkező vírus, a karanténosidőszak, de falun kicsit más a helyzet,az emberek esélyt kaptak teendőikelvégzésére.Hogy mit takar ez? Sok család tartállatokat. nos, minden nap meg kelletetni őket, mondhatni így indul egy át-lagos reggel. kertes háznál nem lehetunatkozni, ugyanis a kertet valaki bekell, hogy vesse mindenfélével, hiszennincs is annál jobb, mint ha saját alapa-nyagokkal gazdálkodhatunk. A nap egy

enyhe kapálással, illetve zöldségvetés-sel folytatódik. Persze ebből a kisku-tyánk sem maradhat ki, mert adolgunkat valakinek meg kell nehezíte-nie azzal, hogy újra kiássa, amit elvetet-tünk, miért ne dolgozzunk duplán.ilyenkor csak az a gondolat nyugtatjalelkünket, hogy izmosabbak leszünk asok ásástól. Aztán egy kis pihenés, film-nézés vagy háziírás, ezt követően pedigpersze jöhet a nagytakarítás, amikor azévekkel ezelőtt eltűnt dolgok, tárgyakérdekes módon újra felszínre kerülnek.

A családom nem szeret eldobni dolgo-kat, ezért mindent újra szoktunkhasznosítani, hát most is ezt tettük, ésaz autógumikat lefestettük és ültettünkbele szép virágokat, de más tárgyak isfelújításra kerültek. A napot sokszorzárta egy meghitt beszélgetés a család-dal vagy épp egy közös játék, biciklizés,futás a szabadban, friss levegőn.A vidéken élő emberek élete nemunalmas ebben az időszakban sem, zaj-lik az élet, persze ettől függetlenül itt isbe kell tartani a szabályokat. Az itthon-lét a családunkkal, a sok meghitt pil-lanat kicsit elterelte a figyelmünket avírusról. ez az időszak számomra adottegy kis elcsendesülést, és úgy gondo-lom, mindeki életébe hozott valami jótmég akkor is, ha tele volt akadályokkalés megpróbáltatásokkal. 
Ruha alexandra, 10. B
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KaranténÚgy kimennék a szabadba,de itthon kell maradjak.A boltokban is ez áll:maradj otthon, kiskomám!Az ember karanténba vonul,A sok gyerek most otthon tanul.Bár iskolába mennék,vígan örvendezhetnék.
oláh csenge, 5. a

Karanténkiakasztó karanténos bezártság,amit eddig műveltünk,megszokott lett manapság.gondolataim, lelkem ordítja:legyen szabadság!remélem, a vírus is addig tart,mint egy ironikus házasság.mély hallgatásba kezdett alakosság,magam maradtam, ez a legjobbtársaság.de mégis olyan, mintha uralna amagány,A vírus azt hiszi, mekkora nagyvagány. 
guiaș mária-ibolya, 11. d

Karantén-vízióFelveszem unottan a maszkomat,elrejtve vele az arcomat.Annyit ér most az élet,mint a betű, ha nincsrajta ékezet.épp most élek ezen a földön,mikor a vírus elszabadult,Láthatatlan ellenség, börtön,karanténban, jobbnak bizonyult.Hiányzik az ölelés,Felejthetetlen csókok,nem olyan az ébredés,Ha nem jönnek bókok.életünkben változás,A karantén-vízió,kijárás-korlátozás,e-kommunikáció.
Király Krisztina, 10. d

a koronastílusmi ez a koronavírus?talán egy új stílus.maszk harc, fedett arc,ez lesz az új életstílus!nem számít már az élet,Hagyd, hogy vigyen a véred.A közelben van a végzet?A korona a tűzön éghet!
Ötvös László, 11. d

elzárva a világtólideért a korona,Bezárt templom, iskola.itthon ülök bezárva,mint egy rab, kis madárka.nem mehetek sehova,esetleg az udvarra.orgonafa virágzik,madár vígan trillázik.de a szívem szomorú,nincsen benne, csak a bú.olykor online tanulok,rajzolok és olvasok.Furcsa ez az állapot,reggel sokat alhatok.nincsen kedvem semmiheznéha, csak a zenéhez.közben arra gondolok:meddig tart ez állapot?idebenn a szobába',Barátaim hiánya.elmúlik-e valaha?Lesz-e újra iskola?magyar, matek és töri,Hiányzik már az oszi.Az sem baj, ha felelek,

csak már újra ott legyek.kérlek szépen, istenem,oldjad meg a helyzetem!járjak újra suliba,múljon el a korona!Segíts rajtunk, istenem,jöjjön el a kegyelem!kegyelmezzél népeden,megváltozunk, ígérem!jók leszünk és szeretünk,Benned bízunk, istenünk.áldunk téged, imádunk,Segítsd meg a világunk!
Haizer Henrietta, 5. a

Koronavírusmegkoronázott vírus,ez lett az új stílus.Ha az ember hordja,Az lesz az ő sírja.A vírus egy rendelő,Az ember pedig termelő.A rendelt étel a tüdő,ez lett az új jövő.egy igazi gyilkos!de igazából okos.nincsen rá semmilyen elegy,gyilkol s aztán tovább megy.megöli az embereketés a nagy szerelmeket.A házasságok próbálója,mert ketten lettek összezárva.délutánonként az iskolában,csak az hangzott: húzzunk haza!de most már belegondolva,inkább mennék a suliba...és mennék a barátokkal,
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az iskola (nagyon:) másképp hete alatt Károlyi gabriella és Palotás zsuzsa magyartanárnők karan-
ténvers-pályázatot hirdettek meg a diákok körében. Rengeteg mókás, humoros vagy éppen szomorú,
máskor pedig bizakodó, reményteljes szöveg született. Közös életérzést szólaltatnak meg: mindenki,
az ötödikes és a tizenegyedikes diák is, egy kicsit szorongva, egy kicsit összezavarodva éli meg a
rendkívüli helyzetet. tizenegy verset válogattunk ki a több mint félszázból, s mutatjuk most meg
ország-világnak. olvassátok szeretettel a Szent László-s poéta palánták műveit!



Bulizni egy jó diszkóba...de a vírus börtönőr lett,S nem mehetek most sehova.május! jön a nyár napja,erdőben lennénk sátorozva,de ha kimennénk 1 kicsit sütni,jönne már az 1000-es bünti.nem lehet már semmit tenni,csak otthon ülni és pihenni.online írni házikat,S hiányolni a barátokat.
Hendre corina, 10. d

Karantén és koronamásfél hónapja csak a koronáragondolok mindig, bezárva.izgatottan várom,hogy nyisson a bolt mára.én még egészséges ember voltam,találkozgatni jártam, szórakoztam.Hagytam a kínzó koronát másra,engem ne vigyen el messzi tájra!csak ment és terjedt ez a vírusnémán,nincs munka, nem is marad pénzám.S az országunk rémesen feldúlva,Betegek vannak most karanténba'.nem nyafognék, de most már késő,Szobámba zárva látom, hogy mi-lyen szép a tavaszi idő.Barna hajam lebbenne az égen,de megőszülök a szobámban. Ahéten.
Belényi-Sipos vivienn, 8. B

Szabadság nélkülcsillag vagyok az égen, egy végtelennek tűnő feketeségben,Fényem halovány és apró, de nem vagyok egyedül.Senki nincs egyedül.telnek a napok, egyre csak telnek,Hosszabbnak tűnnek az órák s a percek.

A nap lenyugszik, a Hold felkel,A magány mégsem tűnik el.Bezárva az otthonomban,mint madárka a kalitkában.A szabadság már csak egy távoli emlék,de a remény még nem hullott szerteszét.kalitkámból kitekintek, kihalt utca tárul elém,reszketnek a fák, mintha suttognának felém.Hangjuk távoli muzsikaszó,Lelkemig hatoló.eddig a csillagokat szerettem volna lehozni,A világot, mely körülvesz, megérteni.Bezártságom idején inkább magamra szeretnék figyelni,gondolataimat, érzéseimet feldolgozni.gondolataim cikáznak, éjszakáim álmatlanok,kérdések válaszokra várnak.A Hold ezüstös fénye beszűrődik az ablakon,ragyogó pecsétnyomot hagyva a falakon. 
joó Fatima, 8. a

Karanténbanjó napot kívánok!csak pár szót irkálok!Falun lakom én,itt is tart a karantén.könnyebb, mint a városban,átlógunk a szomszédba.18. szülinapom töltöttem,A korona miatt a bulimat töröltem.nem gondoltam, hogy ezt írom,de az iskola nélkül nem bírom.értem én, hogy online óra,de mi az, hogy online torna?Hajnalokig házit oldunk,

dolgozatokból ki nem fogyunk.Hiányzik a padtársam,Alig várom, hogy láthassam!éjjel-nappal csak eszem,Azt mondják dagadt leszek,Aki ismer, az tudja,dórinak nem változik a súlya.nem zavar a plusz kiló,Segít majd a kardió.Szakomhoz híven főzök,de nem én vagyok itt a főnök.Sütöm a piskótát,közben hallgatok egy kis nótát.terítek az ebédhez,mind megenni nehéz lesz.repetát már nem bírok,majd széjjelpukkadok.unalmunkban teszünk, veszünk,családommal kertészkedünk,takarításért sincs vita,Beosztást írt rita.Boltba ugyan ritkán megyünk,mert van itthon mindenünk.győrfi Pál szavaival élve,maradjatok otthon, kérlek!tartsuk be a szabályokat,nem feszegessük a határokat!kerüljük a fertőzést!köszönöm a megértést!
Sipos dorottya, 11. c

Karanténdalminden reggel pizsamában,indulok az iskolába,táskámat a földön hagyom,A telefont bekapcsolom.Fordítva megy ez a világ,Ha kések, nem szid meg a tanár.A tanulás így is jól megy,Bár azt hittem, online lazulás lesz.Sütök, főzök, vigadok,Hiányoznak azért a padok. 
Biró zoltán, 7. B

a tolvaj vírusA tolvaj víruscsak úgy jött,S mindent vitt.Örömöt, szabadságot,Helyette űrt hagyott.megtanít sok mindent,Összetartást, szófogadást!istenhez és szülőkhözvitt közelebb.Szívekben gyújt tüzet!Ha ennek vége,Újra szabadság és béke.
tóth Barbara Bernadett, 5. B
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tollászkodó



egy jó ideig kényszerkaranténban
voltunk. az igazat megvallva a
napokat sem számoltam már, csak
azt vettem észre, hogy egyre bővül a
zenelistám. annak érdekében, hogy
sohase unatkozzak, egyre többet
keresgéltem számomra új zenék
után. ezáltal új stílusokat is
felfedeztem, és bővítettem a zenei
kultúrámat.jöjjön egy kis szubjektív zenea-jánló, annak érdekében, hogy ti seunatkozzatok!2019-ben ismerkedtem meg kovácsákos énekes-előadóművész zenéivel,amelyek első hallásra elnyerték tet-szésemet. Fontosnak tartom megem-líteni, hogy ő a magyar zenei élet egyikmeghatározó alakja. termékeny előadóa kilencvenes évektől egészen nap-jainkig. zenei munkásságát az 1988-ban alapult Bonanza Banzaiban kezdtemint az együttes énekese, szövegírójaés zeneszerzője. 1993 óta szólistakéntvan jelen a köztudatban. műfajilagzenéje a rock és a pop-rockkategóriájába sorolható. íme néhánykedvenc dalom tőle (hangulattólfüggetlenül hallgatható):

k. ákos- égni és szeretni- 2019.k. ákos- csináld úgy- 2015.k. ákos- csend leszek- 2019.k. ákos- Holnaptól- 2018.k. ákos- mire vagy jó?-  2000.k. ákos- ki helyett szeretsz- 1994.k. ákos- átölel- 2015.k. ákos- Hello- 1993.k. ákos- Őszi tájkép- 2006.k. ákos- tengermoraj- 2012.k. ákos- ébredj mellettem- 2015.k. ákos- igazán-2014.k. ákos- ilyenek voltunk-1997.rúzsa magdi zenéivel legelőször2014 táján találkoztam, akkor csaknéhány dal erejéig hallgattam. igazából2019 óta hallgatom rendszeresen, ígymég több csodálatos dallal bővült alistám. magdi 2006-ban nyerte meg amegasztár harmadik szériáját, és azótaaktív előadó. zenei műfajai: rock, pop-rock, indie, pop, sanzon. és íme néhánydal, amelyet nagy örömmel ajánloknektek:r. magdi- érj hozzám-2016.r. magdi- ég és föld- 2014.r. magdi- nélküled- 2014.r. magdi- április- 2015.r. magdi- tejút- 2015.

r. magdi- éden- 2016.r. magdi- jel- 2016.r. magdi- mona Lisa- 2018.r. magdi- nánáná- 2012.r. magdi- mosd fehérre- 2016.kedvenc bandáim közé sorolnám amargaret islandet is. A banda zenéiveltalán 2016-2017 körül találkoztam, de2019 nyara óta hallgatom őket. Sokszor
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A pesszimisták szerint már késő,nincs visszaút. én optimista vagyok, ésúgy gondolom, hogy még nem késő vál-toztatni életmódunkon és vele együtt aFöld sorsán. „itt az idő!” –szoktuk mondogatni.egyénenként kell elkezdenünkmásképp élni. nem elég csak is-

mernünk a fenntartható fejlődést célzóökotudatos lehetőségeket, terveket,hanem ezeket gyakorlatba is kellene ül-tetnünk a mindennapjainkban. miért?mert felelősek vagyunk magunkért,másokért, a jövőért, a vízért, alevegőért, az állatokért. min változtathatunk? Például a fosz-szilis energiaforrások helyett válasszuka napelemet. A benzinnel működő autóhelyett járjunk elektromos autóval,vagy rövid távra még ennél is jobb a bi-cikli, a roller vagy a gyaloglás, hiszen jóttesz az egészségünknek is. ne pazaroljunk! Használjunk helyialapanyagokat az ennivalónkelkészítéséhez, ne külföldről hozotttartósítószeres élelmiszereket! takarékoskodjunk a vízzel, az elek-tromos energiával, gyűjtsük össze ahasznált étolajat, nejlon helyett pa-pírzacskóba csomagoljunk, apillepalack helyett a vizesüveg legyen a

barátunk, ültessünk fákat, és nem utol-sósorban gyűjtsük szelektíven a szeme-tet! ugye, nem kérek sokat? én is eztteszem!A te döntésedtől is függ, hogyanélsz, hogyan élünk! élj tudatosan érted,értem, értünk, a teremtett világért!köszönöm, hogy időt szántál!
Biró zoltán, 7. B

a jövő a kezedben van!
sarok

zene

Rúzsa magdi



menedék egy rossz nap végén, vala-hogy megvan az a varázsa, amelyrögtön jobb kedvvel tölt el. A háromtagból (Lábas viki, törőcsik kristóf ésFüstös Bálint) álló zenekar 2014-benalapult meg, és azóta is aktív. műfajuk apop, amely akusztikus alapokra épül.néhány kedvenc:m. island- csönded- 2015.m. island- Hóvirág- 2018.m. island- Libikóka- 2016.m. island- kikeletkor- 2018.m. island- ringató- 2015.m. island- Békülés- 2018.m. island- éjszaka- 2018.m. island- valahol- 2020.m. island- nem voltál jó- 2014.m. island- engedd, hogy szabadlegyek- 2016.m. island- járom az utadat- 2018.A másik nagy kedvencem pedig aBagossy Brothers company (Bagossy norbert, Bagossy László, BartisSzilárd, tatár Attila, kozma zsombor).A B.B.c. zenék hallgatása közben a

lelkemben tomboló viharok mindig le-csendesülnek, és egy csodás, nyugodtállapotba kerülök. műfajilag zenéjük afolk rock, alternatív rock, indie folkkategóriába sorolható. néhány csodásszám:B.B.c.- olyan Ő- 2019.B.B.c.- élj a mának- 2015.B.B.c.- vakít a kék- 2016.B.B.c.- kettőből egy- 2017.B.B.c.- magázós- 2017.B.B.c.- Boldog idők- 2020.B.B.c.- Úszom a nap felé- 2017.B.B.c.- Ha rólad szólna- 2015.B.B.c.- valahol itt- 2017.B.B.c.- van egy ház- 2015.B.B.c.- táncolj ildi- 2019.B.B.c.- gyere velem- 2018.megkérdeztem néhány iskolatár-sunkat, hogy ők mit hallgatnakszívesen. íme a Szent László-s diákokajánlása:„kedvenc számaim közé tartoz-nak: kovács ákos - elhiszem, rúzsamagdi- Légzés.” kovács ilona Anna (5.A) „néhány szám, amelyeket rendsz-eresen hallgatok: keane- Somewhereonly we know, the Beatles- yesterday,Halott Pénz- Amikor feladnád, Beat-rice- Azok a boldog szép napok, Linkin

Park- one more light.”  mátyusBernadett (10. c)„általában remixeket szoktamhallgatni, mint például: Aeden-nowhere, deniz koyu- Lost soul, dim-itri vegas- instagram.” kalmár éva (11.c) „gyakran szoktam ezeket aszámokat hallgatni: Hol van az a lány-dr BrS X, Fekete vonat ft. Halott Pénz,monkeyneck, rossz vér- rácz gergő XBurai krisztián.” kohelka Attila (10. c)„rendszeresen szoktam ezeket aszámokat hallgatni: rúzsa magdi- Haz-atalálsz, Hooligans- Szabadon, Hooli-gans- egyformán, kovács ákos-Felemel, kovács ákos- nem kell más vi-gasz.” Braun máté (9. B)„nagyjából ezeket szoktam hall-gatni: mi gna- gims, Flyn Project- tocatoca” rejtő Lóránd (8. A)„A zenei ízlésem eléggészéleskörű. Hallgatok rockot, popot, sminden olyat, ami jó, minőségi zene. Akét nagy kedvencem ákos (csendleszek, ilyenek voltunk, igazán,Felülemelkedett stb.) és rúzsa magdi(na-na-na, Légzés, mona Lisa, áprilisstb.), de nagyon szeretem még a kowal-sky meg a vegát (tágas vizeken, mitmondjak még, tizenötmillióból egyetstb.), az eddát (mi vagyunk a rock, Akör, Szellemvilág stb.), a magna cumLaudét (Piros az alma, mit ér stb.), snéhány számot a Bagossy Brotherscompanytől (visszajövök, Boldog idők,Add vissza). külföldi zenekarok közülnagyon szeretem a Queent, s az imag-ine dragons néhány számát.” kovácsLászló istván (10.B)Bátran ajánlom, hogy hallgassatokminél több zenét, mivel nemcsak jókedvetek lesz tőle, hanem még hamarel is tudjátok vele ütni az időt! 
aszalós antónia, 10. B
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mi a közös a zenében, a kajában,
az alvásban vagy a sorozatokban
(természetesen azonkívül, hogy a
karanténban csak ezt a négy
elfoglaltságot ismerjük)? az, hogy
ezekből sosem elég!

Ők négyen mindenhol felbukkan-nak. minden tevékenységünketkiegészítik és színesebbé teszik, talánelviselhetőbbé. gondolj csak bele, egyunalmas buszút is sokkal érdekesebb,ha eljátszhatod, hogy egy nyálas zene

tanáraink zenéje...

margaret island

david gilmour

élet-móddal
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videoklipjében szerepelsz. vagy eltudsz képzelni egy matekórát kaja ésalvás nélkül? A sorozatok… igazábólnélkülük meg tudunk élni, de mennyirejók már!tehát, a zenéből nem lehet eleget is-merni, így azt gondoltuk, hogy adiákoké mellett kikérjük a tanárainkvéleményét is. Annak érdekében, hogyjobban megismerjük zenehallgatásiszokásaikat, megkérdeztük, mikor jutidejük a zenére. mindamellett, hogytudjuk, márton katalin rajztanárnő atanórákon és razjkörön is szívesen hall-gatja a zenéinket, kiderült, hogy otthonis a kortárs előadókat kedveli. ez a tu-lajdonsága az egyik kedvencünk: nem-csak a művészi, hanem a zeneiönkifejezésünket is támogatja. Atanárnő általában reggel hat és hétközött szokta hallgatni a Petőfi rádiót,uzsonna- és kávékészítés közben. ked-venc előadói: 30y, Bagossy Brotherscompany és ByeAlex (régebbi számai).Hegyes Luminița tanárnőt ismegkérdeztük, hogy jut-e ideje zene-hallgatásra, kik a kedvenc előadói, il-letve, hogy a karantén befolyásolta-e azenehallgatási szokásait. ezt a választkaptuk:„de obicei, în timpul școlii, nu ascultpropriu-zis muzică, ci doar merge mu-zica atunci când îmi fac treburile zil-nice: gătit, spălat, curățenie. Pentrumine, a asculta muzică înseamnă a staîn fotoliu, în camera mea înzestrată cusistem audio performant și a mă lăsa

acaparată în totalitate de ritmul șivibrații ei, de mesajul versurilor.Atunci când doar “merge” muzica as-cult canalele de muzică de la televizor,pe care le mut în momentul în care seaud niște ritmuri care mă irită. Îmi placmihail, irina rimes, delia, the motans(cele care au versuri interesante), FirstAid kit, maroon 5, jP cooper etc. Însă,atunci când mă pun să ascult muzică, încamera mea se aud: Pink Floyd, rogerWaters, toto, dire Straits, Leonardcohen, jacques Loussier, B.B.king șimulți alții. În legătură cu trupele sauinterpreții preferați, pe mulți i-am de-scoperit în adolescență (iris, Queen,guns’n’roses, Ac/dc, cream, eagles,Simon &amp; garfunkel etc), pe unii i-am descoperit împreună cu soțul meu(yo-yo ma, joe Bonamassa, Stevie rayvaughan, diana krall, London gram-

mar și mulți alții), iar pe unii mi i-audezvăluit elevii mei, cum ar fi rúzsamagdi.În izolare, singurul lucru care s-aschimbat e că nu ies din casă decâtfoarte rar și numai pentru cumpărături.orele online, pregătirea lor, treburilecasei îmi iau foarte mult timp... dacă îmirămâne puțin timp liber îl folosesc pen-tru citit. din păcate, muzica s-a pititdeocamdată în umbra timpului meu...Poate o voi lumina la vară.”Hogy ne csak a tanárnőket kérdez-zük, rapa erik és majoros Péter tanárurat is elcsíptük a tíz perces szünetben,őket még abban az időszámításunkelőtti távoli korban, amikor létezettszünet. rapa erik tanár úr már iskoláskora óta zenél, így kíváncsiak voltunkkedvenc előadóira. nem meglepő, hogyfőként gitárosokat mondott, hiszen ő isezen a hangszeren játszik. kedvenceiközé sorolta john Petrucci, gyárfásistván keresztény jazzgitárost és davidgilmourt, a Pink Floyd egyik tagját. ma-joros Péter tanár úr kedvenc előadóiközött Parov Stelar és Szabó BalázsBandája szerepelt, de szívesen hallgatjaa B77-et is.reméljük, találtatok olyan előadót,akit a következő matekórákon szívesenelhallgattok!
Szeghalmi gabriella, 10. a

taar alexandra, 10. B
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Bagossy Brothers company

dire Straits
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Sunt elevă în clasa a v-a A. e o clasăcu elevi plini de energie, care au poftăde viață. e adevărat că, până la mareaizolare, nu aveau prea mare poftă deșcoală, dar acum știu că s-ar întoarcerepede-repede la ea, dacă le-ar dacineva drumul de acasă. Ba chiar s-arbucura să doarmă câteva nopți înșcoală fără să mănânce sau să mai punăochii pe un telefon sau pe un monitor.În zilele acestea de „stat în casă” m-am hotărât să fac un sondaj printrecolegii mei, să îi întreb ce filme le plac,ce muzică, ce citesc sau cu ce își ocupătimpul de obicei. Am înțeles că fiecarecopil este diferit, și totuși avem lucruriîn comun, asemănătoare. În acest arti-col am încercat să scriu despre luc-rurile care ne plac nouă. colegilor meide clasă le plac foarte mult filmele deacțiune, în schimb, sunt unii copii carenu se uită la acest gen de film. Filmelede groază nu prea le plac, sunt care setem de poveștile și personajele din eleși sunt cărora li se par plictisitoare.dacă e vorba de actori, actrițele prefer-ate ale fetelor sunt: Anne Hathaway,Lindsay Lohan, iar actorii preferați aibăieților sunt: Adam Sandler, vindiesel, chris Hemsworth.Actorul meu preferat este ramimalek care a jucat rolul lui Freddie

mercury în filmul „Bohemian rhap-sody”.nu am putut identifica o singurăcarte ca fiind preferată de toți. colegiimei citesc tot felul de cărți, de exemplu:„Pânza charlottei”, „În tandem”, „cum săfaci să nu citești”, „Pretutindeni, pestetot în jur” etc. mulți dintre colegii meiultima dată au citit „csipike” și„négyszögletű kerek erdő”, dar unii aucitit și alte cărți interesante. de exemp-lu, jánosy Lívia, colega mea calificatăanul acesta la faza națională aolimpiadei de Limba și literaturaromână, tocmai a terminat de citit„charlie și fabrica de ciocolată”, carte pe

care a citit-o și kele Bíborka. Sziráczkitamás citește „Băiatul miliardar”. dinpăcate, cartea mea preferată, „jurnalulunui puști ” nu a fost citită de toatălumea, dar sper că o vor citi în viitor. orecomand din toată inima, pentru căeste o carte amuzantă.Sunt puțini copii care citesc cărți cumai multe volume, dar, trebuie să pre-cizez că una din balerinele clasei,kovács ilona-Anna, a cititi toate celeșapte volume ale seriei „Harry Potter”și acum s-a apucat de „narnia”. extraor-dinar, nu-i așa?gustul nostru muzical este, deasemenea, foarte diferit. majoritateacopiilor preferă stilul pop și rock. Îmipare rău că nimeni nu a scris în ches-tionarul pe care l-am împărțit colegilordespre Queen, formația mea preferată.În timpul liber colegilor mei le placesă se uite la televizor, să picteze, să sejoace, să călărească, așa cum fac titidóra și Bajusz eszter, și, desigur, leplace să se joace cu telefonul.Închei aici articolul meu și sper săne revedem cu bine, dragii mei colegi,cât mai repede, ca să ne putem povestice cărți am mai citit, ce filme am maivăzut și ce muzică am mai ascultat întimpul marii izolări.
veres vivien, clasa a v-a a
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ce ne place nouă, pruncilor din a v-a

anne Hathaway

Queen


