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Film-, és könyvajánlók 
Diáktársaink véleményei alapján. 

Az utca embere 
Mitől vagyunk menők? 

Interjú 
Kifaggattuk Őszi Gábor tanár urat. 

Aranyköpések 
Az anyag nem vész el... 
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EREDMÉNYEINK 

SPORT 

leány súlylökés csapatverseny  megyei diákolimpia I. hely 

fiú távolugró csapatverseny megyei diákolimpia II. hely 

fiú foci Kapos Kupa 5. hely – feljutottak az első osztályba 

fiú futsal csapat: a szakképzési centrumok megyei döntőjét megnyerték – tovább-
jutottak a regionális döntőbe 

Dani Péter: asztalitenisz egyéni megyei 1. hely – bejutott az országos döntőbe 

Ruppert Bence: tollaslabda egyéni megyei 1. hely – bejutott a regionális döntőbe 

fiú röplabda megyei döntő 2. hely, országos elődöntő 2. hely 

leány röplabda megyei döntő 3. hely 

Továbbá testnevelőink 2019. november 26-án leány, december 04-én pedig fiú 
Mikulás röplabdatornát szerveztek, mondhatni a hagyományoknak megfelelően, 
ahol csapataink 3. illetve 1. helyezéseket értek el. 

 

IRODALOM, TÖRTÉNELEM 

Az Implom József Helyesírási Verseny novemberben zajlott Dr. Rónayné Marek 
Györgyi szervezésében. A megyei versenyre Babai Klaudia jutott tovább. 

A Ránki Történelemverseny iskolai fordulójának lebonyolításáért (január) Horváth 
Gergely  felelt. Bárdos Barnabás (11.d) és Miszi Emese (10.b) jutott tovább a me-
gyei versenyre.  

A második félévben Bárdos Barnabás a Ránki Történelemverseny megyei forduló-
ján 1. helyezést ért el (felkészítő: Dr Rónayné Marek Györgyi) ezzel bejutott a Zala-
egerszegen megrendezendő dunántúli döntőbe, ami a vírushelyzet miatt elma-
radt. Ugyanezen a versenyen Miszi Emese megyei 6. helyezést ért el. (felkészítő: 
Horváth Gergely) 

Bárdos Barnabás (11. D), a „Trianon 100 éve” című történelmi vetélkedő első for-
dulójából továbbjutott a második fordulóba. 
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LOGISZTIKA 

A Zsebpénzügyes vetélkedő harmadik, döntőt megelőző fordulójába két 13. B-s 
csapat is bejutott. A csapattagokat, a felkészítő tanárokat és iskolánkat is értékes 
nyereményekben részesítették az elért eredmények elismeréseképpen. 
Felkészítő tanárok: Csapó Ivett, Pintér Zoltán 

A "Siker kulcsa" Zalaegerszegen megrendezésre került versenyén a 10. A osztályo-
sok a 15. helyet, a 12.A-sok pedig a 9. helyet szerezték meg. 
Felkészítő tanár: Ölvediné Megyei Gyöngyi 

A Kecskeméten lezajlott "Egy nap a logisztika körül" versenyre három csapattal ne-
veztünk. A 11. A osztály lánycsapata a 7. helyen végzett, projektmunkájukkal beke-
rültek az első hat csapat közé, továbbá a projektbemutatójuk a 2. legjobb lett. A 
11. A-sok fiúcsapata tizenkettedikként, a 12. A-sok versenyzői pedig huszonkette-
dikként végeztek a megmérettetésen. Felkészítő tanár: Ölvediné Megyei Gyöngyi. 

A „Pénztár”- versenyen a 10. C csapata bejutott a megyei döntőbe. 
Felkészítő tanár: Pintér Zoltán 

 

ÜGYVITEL 

Az ÁSZÉV, irodai ügyviteli ismeretek I. fordulóján Szabó Bianka Barbara 14. helye-
zést ért el. 

Bánáti Nelli, Németh Alexandra, Bene Babett és Czekmeiszter Bianka Üz gyviteli 
titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért 
eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól. 

Felkészítő tanáraik: Csománé Márkovics Ibolya, Pálos Tamásné, Kisné Gerhát Erika 

 

Gratulálunk, büszkék vagyunk rátok! 



VELÜNK 

TÖRTÉNT 
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Erdélyben jártunk 

 Áprilisban 35 diáknak és 5 tanárnak lehetősége volt elutazni 6 napra Erdélybe, Sepsi-

szentgyörgyre. Indulás után az első megállónk Aradnál volt, ahol az iskola nevében 2 évfo-

lyamtársunk koszorúzott, majd a dévai várnál is megálltunk. Egy meredek felvonón kellett 

felmenni, de nagyon megérte, hiszen a látvány gyönyörű volt. Este 11-kor értünk oda Sepsi-

köröspatakra a szállásunkra, ahol vacsorával köszöntöttek minket. 

 Hétfőn ellátogattunk testvériskolánkba, a Berde Áron Közgazdasági Gimnáziumba. Itt 

megismerkedhettünk azon diákok egy részével, akik a következő héten hozzánk is elláto-

gattak, majd körbevezettek az iskolában. A diákok megmutatták még a város néhány neve-

zetességét is, ilyen például az Erzsébet park és a könyvtár. Ezután szabad program volt a vá-

rosban. 

 Kedden elmentünk a Székely Nemzeti Múzeumba, ahol betekintést nyerhettünk a szé-

kely emberek mindennapi életébe. Ezután megnéztük a Hargitai-hegységet, ahol körbesé-

táltuk a Szent Anna tavat is, úgy tartják, hogy ha 21x elmondod a kívánságod magadban, 

míg körbeérsz a tavon, akkor a kívánságod teljesülni fog. Nagyon szerettünk volna medvét 

is látni, hisz ezen a helyen rengeteg medve él, de sajnos egyel sem találkoztunk. 
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 Szerdán délelőtt megtekinthettük a Csíki Sörgyárat, ahol két fajta sört is megkóstol-

hattunk, betekintést nyerhettünk, hogy hol és hogyan készül a sör. Ezután elmentünk Csík-

szeredára, ahol egy másik Székely Múzeumot és a Mikó várat nézhettük meg, majd Csík-

somlyóra a kegytemplomhoz. 

 Csütörtökön Elutaztunk Gyimesre, az Ezeréves határhoz, ami a történelmi Magyaror-

szág legkeletibb pontja. Itt felmásztunk az egykori Rákóczi vár romjaira. 

 Pénteken hajnalban indultunk haza, az út a remek társaságnak köszönhetően jó han-

gulatban, gyorsan eltelt. Vajdahunyadon megálltunk a Hunyadi várnál, így rengeteg min-

dent megtudtunk a Hunyadi család történelméről valamint az akkori büntetések fajtáiról is. 

 Összességében a társaság nagyon jó volt, a hét végére egy összeszokott csapat lettünk, 

sok új barátság is szövődött. A hangulat remek volt, főleg azok az esték, amikor a tanárok 

gitároztak, mi pedig együtt énekeltünk a tábortűz mellett.  

Szabó Bianka, Göndöcz Laura 
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Versmondó verseny 

 November 13-án szavalóversenyt tartott az iskolánk. Sajnos összesen csak hatan vol-

tunk. A 9/B- ből Brosanyecz Rihárd, aki saját versével indult. A zsűritagok nagyra értékel-

ték, és örültek annak, hogy meg merte nekünk mutatni a saját költeményét. A 10/A-ból 

Kompák Zsófia Szabó T. Anna Filoméla című versével indult. Szintén a 10/A – ból vett részt 

Fábián Dávid, aki Bodás János Valahol ki van jelölve a helyed című versével indult. Marksz 

Soma a  11/D – ből Ady Endre A magyar jakobinus dala című költeményét szavalta nagy át-

éléssel. Bárdos Barnabás a 11/D – ből Ady Endre Harc a nagyúrral című versével indult. Ka-

lányos Emese Petra Móra Ferenc A hegedű című művét adta elő.  

 Négy zsűritagunk volt, akik egyben felkészítő tanáraink is voltak: Fris Eszter, Gelencsér

-Tóth Anett, Dr. Rónainé Marek Györgyi tanárnők és H. Kovács tanár úr várták nagyon kí-

váncsian előadásainkat. Rettentően izgultunk, de ez az előadásokban nem mutatkozott 

meg, mindenki nagyon profin és felkészülten adta elő a kiválasztott verset. Miután rende-

sen feladtuk a leckét a zsűrinek, visszavonultak, míg meg nem született a döntés. A rövid 

kis szünet alatt megnyugodtunk egy kicsit, de nem teljesen, mert a neheze még hátra volt. 

A negyedórás kis szünet után kiosztották a helyezéseket és emléklapokat.  

Emléklapot kapott: Brogyanecz Richárd. Külön dicséret jár neki, hiszen saját kezével írt ver-

set adott elő.  

3. helyezett lett: Fábián Dávid.  

2. helyezést ért el: Bárdos Barnabás.  

1. helyezést ért el Kalányos Emese Petra.  

 

Nagyon szépen köszönjük a felkészítő tanároknak.  

Kalányos Emese Petra 
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Gólyatábor 

 Reggel 8 órára érkezett meg a 9/A osztály az isko-

lához. Őszi Gábor, az osztályfőnökünk felvezetett min-

ket az osztályunkba, ahol egy kis adminisztratív munka 

után megnéztük az iskola 100. születésnapjára készült 

kisfilmet. Ezután végigvezetett minket az iskolán. Meg-

mutatta nekünk a B épületet, sajnos csak kívülről néz-

hettük meg. Utána pedig a testnevelés teremre ve-

tettünk egy pillantást. Végigsétáltunk a folyosókon. Utána pedig elindultunk a túránkra.  

 Másfél óra sétálás után meg is érkeztünk a Desedá-

hoz. Fújtunk egyet, és el is kezdtük az ismerkedést: félkör 

alakba ültünk, az osztályfőnökünk és az osztályfőnök- he-

lyettes H. Kovács Bálint elöttünk állva hallgatta végig a be-

mutatkozásainkat. A bemutatkozás végeztével megpróbál-

ták visszamondani a neveinket, ami (2-3 próbálkozás után) 

hibátlanul sikerült. 

 Eztán kezdetét vette a váltóverseny, ezzel sikerült feloldani a hangulatot. Közelebb ke-

rültünk egymáshoz, de leginkább akkor éreztük hogy közel vagyunk egymáshoz amikor 

kettesével felállva egy ping-pong labdát kellet a homlokunkhoz szorítani, és úgy kellet elsé-

tálni a kijelölt pontig és vissza, na akkor aztán a szó szoros értelmében közel voltunk egy-

máshoz. Egy kis  pihenő után elindultunk az iskolához. Ismét másfél óra sétálás után sajnos 

véget ért a nap.  

Kalányos Emese 
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Újvárfalva 

 Az idei évben szeptember kilencedikén minden tizedik évfolyamos diák meglátogatta 

iskolánk névadójának szülőházát Újvárfalván. Körülbelül fél óra volt, míg kiértünk a faluba, 

ahol egy kedves hölgy várt minket. Mikor megérkeztünk bementünk a ház elé, ahol egy lo-

gisztikás fiú, Gyurkó Dániel felolvasta Noszlopy Gáspár életéről szóló kiselőadását.  

 Ezután következett a koszorúzás, amit két diák végzett el, Harangozó Rajmund és Vajay 

Ákos a 10.B osztályból. Ezt követően kétfelé csoportosultunk, az egyik csoport ment a te-

metőbe, ahol Noszlopy rokonainak a sírjait nézhettünk meg, a másik csoport pedig a házba 

ment, ahol minden egyes szobába bemehettünk. A ház viszonylag nagy volt, tele az 1848-as 

szabadságharc emlékeivel. Láthattunk régi láncoktól kezdve egyenruhákig mindent.  

 A temetőben Noszlopy Gáspár egyik rokonának, Noszlopy Titusznak találtuk meg a sír-

ját egyedül. Volt egy nagyobb emlékmű is, mely Noszlopy és családja emlékét őrzi. A teme-

tő után természetesen a másik csoporttal cseréltünk.  

 Összességében szerintem nagyon jó volt eljutni Újvárfalvára, ahol jobban megismer-

hettünk Noszlopy életét és életkörülményeit. Nagyobb rálátást kaptunk ezáltal a szabadság-

harc korára.  

Szerintem nagyon jó hagyomány ez az iskola részéről, hogy minden tizedikes diák eljuthat 

iskolája névadójának szülőházába és a temetőbe, ahol a Noszlopy család emlékét őrzik. 

N. N. 
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Karácsonyi ajándékkészítő délután 

 December 18-án ajándékkészítő délutánt tartottunk. A 7-8. órában lehetet ezen a 

programon részt venni. Sajnos elég kevesen voltunk a végére, de azért jó páran megfordul-

tak a könyvtárban, főleg a 11. C-ből. Mindenki jól érezte magát, zenét hallgatunk és sok 

szép ajándék keletkezett. Készíteni lehetett szalvétatartót, asztaldíszt, hűtőmágnest, kará-

csonyfát, és hóembert karácsonyfadísznek.   

 Családias hangulatban barkácsolgattunk, sok szép kis tárgyat, ajándékot gyártottunk, 

ezeknek az értékét az adja, hogy mi magunk készítettük. Külön köszönjük a szervező 9. A 

munkáját. Mi így készültünk az ünnepre. 

Kalányos Emese Petra 
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AZ UTCA EMBERE 

Újságunkban az idei évben új rovatot indítottunk Az utca embere címmel. Ebben a 
cikkben diáktársainkat a menőségről kérdeztük. Sok érdekes és vicces választ kap-
tunk a témával kapcsolatban. Az első kérdésünk az volt, hogy mitől lesz menő va-
laki, illetve, hogy pontosan mi is az a menőség: 

• Fogalmam sincs, szerintem nincs olyan, hogy menő, mert mindenki egyen-
rangú. Csak azt hiszik, hogy menők. Mindenki olyan, amilyen. A lányoknál 
van, aki lányosabban szeret öltözködni, van aki fiúsabban. Ez ilyen képzelt do-
log, mint a pénz értéke. 

• Honnan tudjam, hogy mitől menő valaki?! Nekem azért van testékszerem, 
mert nekem tetszik. 

• Attól, hogy nagy az egója. 

• Igazából szerintem nem az egója határozza meg, hogy menő-e egy ember, 
hanem a viselkedése. 

Ez nagyon egyszerű, így kell születni. Igazából mindenki lehet az, ez fejben dől el. 
Az embereknek vannak ilyen téves gondolatai, hogy megítélik az embereket, arról, 
ahogy kinéz, a külsejéről. De ez az egész belülről fakad. Ahogy az ember érzi, min-
denkinek más a menő, mindenkinek más, ahogy ki akar nézni. 

• Aki nem magabiztos, az nem lehet menő. 

• A második kérdés az ellenkező neműekkel szembeni elvárásról szólt, hogy mi-
lyen legyen egy fiú vagy egy lány: 

• Ez nehéz kérdés, mert szokták mondani, hogy a belsőt kell nézni, de ez nagy 
baromság, mert mindenki a külsőt nézi meg először. Általában egy lányon azt 
nézem, hogy milyen alakja van, milyen a szeme, a szája, de fontosnak tartom 
azt is, hogy ne játssza meg magát, és legyen őszinte. 

• Milyen legyen egy csaj? Legyen magabiztos, ne legyen az a hülye p**a. 

• Egy fiú ne nézzen ki úgy, mint egy ló. Feje legyen. Ne legyen csúnya. 

• Egy lány legyen normális, intelligens. 

Utolsó kérdésként pedig azt tettük fel, hogy ki a suliban, illetve a világon a legme-
nőbb: 

• Mondanám, hogy én, de nem akarok nagyképű lenni. Nekem van egy példa-
képem, Lil Peepnek nevezik, ő egy zenész, én őt tartom a legmenőbbnek. 

• Magamon kívül egy focista, Zlatan Ibrahimović, brutális egy ember. Arrogáns, 
felnéznek rá. Mondanám, hogy én is olyan akarok lenni, de én már olyan va-
gyok. 



IRODALOM, ZENE 

ÉS MŰVÉSZETEK 
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„Tűz nélkül is majd tüzelek, 

Engem nem olt ki semmi, semmi. 

Gyertek hozzám, tanuljatok 

Dideregni.” 

Ady Endre: Égő tűzben dideregve 
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Nap mint nap 

Az élet csodás, ha sima a felülete, mint a tükör, 

ha minden perce gyönyör, áldást ad nem gyötör! 

De hogy legyek vidám egy olyan helyen, 

ahol a ruhám határoz engem, és zsebemben a lejem? 

Ehhez korán van még, 9 óra délelőtt, 

de én már itt ülök egy pohár vodkával a pult előtt, 

nem esik jól az ital, és nem kérek füvet, 

úgy szeretnék végre boldog lenni, ne törje meg szünet. 

Fagyott a szívem, mint a talaj, mit a hó betakar, 

ha egyszer olvadni kezd, örömöt szememből facsar, 

legszívesebben csak bőgnék, ordítanám magamból, 

karambol az arcomon, néhány könnycsepp lebarangol. 

A lelkem álmos, a testem pedig fáradt, 

de boldogság, én nap mint nap hazavárlak. 

Hogy honnan jössz? Az nem érdekel. 

Csak gyere hozzám kérlek, most már ne tévedj el! 

Én azt mondom neked, tesó, becsüld meg, amid van! 

Az élet olyan érték, ami nem fejezhető ki banikban. 

Egy nap elég a lelked, ha sosem elég a lé, 

tennénk fel  facebook helyett vagonra! Útban az ismeretlen felé. 

Tudom, ahol a száraz kenyéren avas a zsír, ott a gyerek sír, 

és az élet iskolájában kevés ki verseket ír. 

De ha már láttál tárgyaláson barátot bilincsben, láncon, 

tégy meg mindent, hogy édesanyád Téged így sose lásson! 

Nyugi, nem csak te tengeted napjaid csodára várva, 

hidd el, sok vak dolgozna helyetted szívesen gyárba’. 

Az egyedüli oka, hogy még itt vagyok veletek, 

hogy engem már öleltek magukhoz árva gyerekek. 

Apró dolgokkal éri el csak az ember, hogy nagyot tegyen! 

Egy mosoly a villamoson nekem elég, hogy szép napom legyen. 

Szívem, nekem teljesen mindegy, hogy mi van vacsira, 

de az nem zacsiból kukába, vagy kukából zacsiba. 

Brogyanecz Richárd 
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Egyéniség 

 Már megint kifutott a kávé. Még a kávéfőzőnek is korán van, álmosan senki nem tudja, 

meddig mehet el. 

 Csak tudnám, minek kell iskolába járni. Itthon is számonkérnek tőlem olyan dolgokat, 

amikről fogalmam sincs, ezért igazán felesleges a félórás buszút. Ráadásul hajnalok hajna-

lán. Felkaptam az első ruhadarabokat, amik a kezembe akadtak. Bordó nadrág, rózsaszín 

póló. Érdekes. Sebaj, majd azt mondom, egyéniség vagyok, sokan csinálják ezt. Volt még 

negyed órám a „hajnali járatig”. A végtagjaim mázsás súlyként húztak az ágyam felé. Min-

den porcikám könyörgött a puha paplanért. Egyre nehezebb lett mindenem. Behunytam a 

szememet. Talán még soha nem voltam ilyen nyugodt. Egy perc múlva már nyitottam is ki a 

szemeimet. Vagy mégsem egy perc volt? Hunyorognom kellett. Az ablakon beszűrődő nap 

fénye szinte égetett. 

 Azt hiszem, már nem érte volna meg felkelnem. Mindegy, úgysem vagyok egyéniség. 

De anya mit szól majd ehhez? 

Magyar Tímea  
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A rockzene kialakulása 

A rockzene mint stílus az 50-es években alakult ki a blues komor, kemény és a jazz dalla-

mos ötvözeteként. A kor lágy és érzelmes dalaihoz képest nagyon éles változás volt, ezért a 

közvélemény eléggé elítélő volt az új stílussal szemben, és pont ettől lett sikeres, hiszen 

emiatt a rock egyenlő lett a lázadással, így főleg a fiatalokhoz szólt.  

Amerikában és Nagy-Brittaniában kezdett el terjedni elsősorban, de a 60-as évekre az 

egész világot meghódította. A rockzene hangzását nagyban meghatározzák a hangszerek, 

legtöbbször gitár, basszusgitár, dob, billentyűk és ének van egy rock zenekarban. A stílus 

halhatatlan sikerét bizonyítja, hogy a mai napig fejlődik és terjed.  

Pár sikeres előadó és zenekar az 50-60as évekből: 

Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple  

Előadók a 70-80as évekből: 

Motörhead, Guns N' Roses, AC/DC, Queen, David Bowie 

Előadók a 90-es évektől a mai napig: 

Nirvana, Red Hot Chilli Peppers, Soundgarden, Muse, Korn 

Hazánkban inkább a blues és rock ’n’ roll vonal terjedt el, a rock és hard rock vonal kevésbé 

volt itthon sikeres, viszont rengeteg tehetséges zenészt tudunk felmutatni, például: Póka 

Egon, Tátrai Tibor, Takáts Tamás, Deák "Bill" Gyula, Radics Béla és így tovább. 

Világsikereink is voltak a rockzene terén, például az Omega együttes Gyöngyhajú Lány című 

dalát a világhírű Scorpions zenekar is feldolgozta. 

A rockzene töretlen sikerét betudhatjuk annak is, hogy mindig lehet modernizálni és vál-

toztatni rajta és hogy minden élethelyzetre létezik egy szám, amit meg tudunk hallgatni, és 

úgy érezzük, hogy valaki megérti a problémánkat, vagy örömünket.  

Bíró Kristóf 
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Madonna hiteles története 

 Madonna hiteles története egy J. Randy Tara-

borrelli nevű életrajzíró majdnem másfél évtizedes 

munkája. A könyv bizonyítottan igaz, és meglehető-

sen részletes információkat tartalmaz Madonna tel-

jes életéről. A műben az író mind saját, és mind az 

énekesnő beszámolója alapján megszerzett informá-

ciókat közli, figyelemre méltóan nyers módon. A 

könyv ugyanis minden szemrebbenés nélkül beszél az 

énekesnő viszonyairól, „botrányiról”, gyermekkoráról, és még sok más ember számára na-

gyon személyes dolgokról 474 oldalon keresztül. A kiadvány értelemszerűen csak a 2000-es 

évek elejéig foglalja össze az énekesnő életét, mivel ekkor adták ki. 

 Rövid bevezetőm oka, a személyes véleményemnek a hosszabb kifejtése. A könyv ol-

vasásának kezdetén egy kicsit féltem attól, hogy csak az általam érdekesnek talált részeken 

lesz majd izgalmas. De kellemeset csalódtam. Az életrajz olvasása során minden oldal egy-

re izgalmasabb volt, ugyanis olyan információkat tartalmazott, amelyeket az interneten so-

ha nem találtam volna meg. Szinte minden oldalon érezhető volt a már-már zavarba ejtő 

őszinteség, a humorosan közölt korai felnőtté válás.  Számomra az egyik meglepő tényező 
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az énekesnő személyisége volt, ugyanis a könyvből levont következtetéseim alapján Ma-

donna szinte „bármit” elért, amit csak akart. Kihasználva a szexualitását, személyes tapasz-

talatait, csak a célt tartva szem előtt, elért mindent, amit a szakmájában lehetett. Lehetett 

szó rekordokról, nézettségről, férfiakról. Madonna  a nyolcvanas és kilencvenes évek leg-

népszerűbb személye, (nem csak énekesnője) volt. 

 A könyv megdönthetetlenül bizonyítja be miért is hívják az emberek Madonnát a pop 

királynőjének. A számomra legfontosabb részek a könyvben, amikor Madonna közösen dol-

gozott Michael Jackson-nal, illetve amikor a különböző filmjeiről beszél. Ennek ellenére a 

kedvenc részem a könyvből mégis majdnem a legeslegelső fejezet. Itt ugyanis Madonna 

elmondja, hogy milyen hatalmas munka segítségével jutott el a popszakma legfelsőbb fo-

káig.  Rendkívül inspiráló számomra, hogy mindig jobban hajtotta a céljai elérésében veze-

tő vágy, mint a vetélytársait. Meggyőződésem, hogy a nehéz gyermekkor, az anyjának na-

gyon korai elvesztése tette őt ennyire küzdő emberré. Az egyik legfurcsább dolog a könyv-

ben számomra az volt, hogy Madonna nagyon szerette, ha róla beszél a világ. De nem is ez 

a tény furcsa számomra, hanem 

az, hogy szinte „bármire” hajlandó 

volt ezért. Értem ez alatt Sean 

Penn-el való házasságát, az 1991-

es díjátadót, mikor a popszakma 

két leghíresebb személye Madon-

na, és Michael Jackson együtt je-

lent meg, ezzel magára vonva a 

világmédia figyelmét. Esküvőjén 

1985-ben saját maga tudatta a 

médiát a helyszínről. 

Véleményem szerint teljesen jogosan birtokolja a pop királynője címet, és példaértékű ki-

tartást közölt a világ felé, különösen a karrierje kezdetén. Úgy gondolom, hogy csak akkor 

lehet véleményt mondani a nyilvánosságban megmutatott karakteréről, hogyha valaki elol-

vassa ezt a majdnem 500 oldalt. 

Kovács Gilbert 
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Érdekes dalszövegek 

Yungblud - Parents 

A modern kor problémáit feszegeti azzal, hogy a szülők nemtörődömségéről beszél. Do-

minic még a zene elején elmeséli a borzalmas gyerekkorát. A szöveg még egy elég kényes 

témát feszeget, ami a homoszexualitás. Arról énekel, hogy nem fogadnák el a szülei, ha a 

saját neméhez vonzódna. Yungblud a többi számában is szeret kényes témákat feszegetni. 

A refrénben kicsit elveszti a reményt a próbálkozások iránt. 

 

Lizzo - Truth Hurts 

Lizzo a szerelmi bánatot mutatja be valamilyen szinten, kitér arra, hogy a nők erősek és ön-

állóak tudnak lenni férfiak nélkül is. A zenén keresztül ismerteti, hogy a férfiak néha ho-

gyan képesek játszani a nőkkel, de Lizzo pont azt mondja el, hogy vele nem lehet játszani 

ilyen módon. A klip az énekesnő esküvőjén játszódik. 

 

Lil Peep — Broken Smile (My all) 

Peep arról énekel, hogy sokan imádkoztak a bukásáért, így távozik is. Az egész zene egy 

szerelmes szám. Az igaziról énekel az első refréntől kezdve. A zene közepe fele elkezd arról 

is beszélni, hogy szeretné újra a lányt magáénak mondani. Ez a zene is, mint Peep legtöbb 

zenéje a szerelmet, és a szerelmi bánatot helyezi előtérbe. 

Balogh Mirtill 
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ARANYKÖPÉSEK 

Írásunk szerzői nem kitalált alakok. A következő mondatok dolgoza-
tokból származnak, utánzásuk semmilyen korosztálynak nem ajánlott! 

 

konzul: konzultál 
diktátor: diktál 
 Folytathatjuk:  
  király: királ 
  császár: császkál 

Hannibál: 
 - háború végén meghalt 
 - király lett 
Most melyik? Vagy halála után lett király? 

Hannibál kun hadvezér volt, átvezetett az Alpokon, az angolok legyőz-
ték. A brazilokkal nem szövetkezett? 

A svábokat az Alföldre telepítették le, hiszen katolikus vallásúak voltak. 
Logikus… Lehet, hogy én is oda költözöm. 

Szent István király elől el akarták venni a trónt, de nem sikerült, úgy-
hogy megkoronázták. Micsoda fight lehetett! És folytatódott: 

Szent Istvánnak utódja nem volt, ezért dulakodtak, hogy ki legyen az 
örökös. 

Szent István hozott létre érseket is! Más szuperhősöket is készített! Pl: 
Szent Pókember, Boldog Superman 

Magyarország a XVIII. században eléggé szétcsúszott. 
Hát még a XX.-ban… 

Az ország lakosságát a természetes szaporulat növelésével próbálták nö-
velni. Kár, hogy a módszert nem részletezte! 

Adyt magyarság-versei miatt hazafiatlansággal és szimbolizmussal vá-
dolták. Janus Pannonius pedig hexameterben halt meg. 
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Antigoné öngyilkos lett, mert nem kaphatta meg azt a nőt, akit szere-
tett.  Lehet, hogy a vérfertőzés miatt lett gender-fluid? 

Balassi Esztergom ostroma után vérfertőzésben halt meg. 
Ezt még elképzelni is nehéz! 

 

Az egyik legnagyobb gyöngyszem ever:  

A kereszténység a Krisztus utáni III. században, Magyarországon alakult 
ki. Két Jézus volt, ugyanis a keresztények vezetője is Jézusnak vallotta 
magát. (Utóirat: a mondat szerzője is leérettségizett, úgyhogy ne adjá-
tok fel!) 

Ady Endre papok és szerzetesek leszármazottja volt. 
Hú, ez az Ady! Nem csoda, hogy ivott! 

Berzsenyi kettős életet élt: nappal gazda volt, éjszaka pedig költő. 
Igazi kettős ügynök, maga James Bond. 

 

Végezetül egy-két homemade vicc: 

Hogyan vesz fel pénzt Hannibál? 
Beírja a PUN-kódot. 

Melyik a legbutább angol erdei állat? 
A Whatthisknow. 

Melyik angol király ráz, ha hozzáérsz? 
Földnélküli János 

Meddig él egy ágyneműdisznó? 
Párnapig. 

 



KULTÚRA, FILMEK 

ÉS KÖNYVEK 
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FILMAJÁNLÓ 
A mindenség elmélete 

 2018. márciusában a világ egyik legismertebb elméleti fizikusától búcsúztunk. Step-

hen Hawking nevét már biztosan hallottátok, és szerintem az sem okoz meglepetést, hogy 

rengeteg könyvet adott ki a keze közül. 

 A mindenség elmélete című könyvében első feleségével való kapcsolatáról írt, 2014-

ben pedig megjelent a filmváltozata is a történetnek Eddie Redmayne és Felicity Jones fő-

szereplésével. Eddie egyébként rengeteg díjat kapott a legjobb férfi főszereplő kategóriájá-

ban. Többek között Oscar-díjjal és Golden Globe-díjjal is jutalmazták, a nagyszerű alakításá-

ért. Véleményem szerint abszolút megérdemelte, hiszen olyan hitelesen el tudta játszani 

Hawkingot, ahogy más nem nagyon tudta volna, és rettentően igyekezett azonosulni a pro-

fesszor személyével. Eddie Redmayne-el egyébként a Legendás állatok és megfigyelésük 

című történetben találkozhattok még. 

 Na, de térjünk vissza a filmre. Stephen Hawking 1963-ban a Cambridge-i Egyetemen, 

teljesen átlagos életet élve tanul és feltett szándéka, hogy talál egy egyszerű, de meggyőző 

magyarázatot az univerzumra. Nem kell sokat várnunk, Stephen beleszeret a bölcsészetet 

tanuló Jane Wilde-ba, de ami ezután történik, arra egyikőjük sem számít. Egy baleset kö-

vetkeztében a 20 éves Stephennél motoros neuronbetegséget diagnosztizálnak, ami las-

sancskán korlátozza a beszédét és a mozgását. Az orvosok két évet jósolnak a fiatal egyete-

mistának. Hawking kerülni kezdi Jane-t, de a lány szeretete és kitartása felülkerekedik a fiú 

makacsságán és összeházasodnak. Stephen ledoktorál, tárgya pedig nem más, mint az el-

mélete az univerzum keletkezéséről. Családot alapítanak Stephen pedig új tudományos 

munkába kezd, melynek témája az idő, amiből neki sajnos egyre kevesebb van. Miközben a 

teste egyre jobban leépül, Hawking elméje megállíthatatlan. 

 Röviden ennyi a tartalma a történetnek, a film és a könyv viszont kitér minden apró 

részletre. Egy halovány pillanatra biztos benned is felmerül a kérdés, hogy mért pont az a 

cím, hogy A mindenség elmélete. Szerintem nem feltétlenül az univerzum vagy az idő el-

méletéről szól, sokkal inkább a főszereplő életéről, hisz tényleg mindent megmutat, a sze-

relmi életét, a munkáit, a betegség szakaszait, MINDENT. Nyilván a diákság többsége azt 

gondolja, hogy ez is egy unalmas film egy túl okos emberről, aki szintén unalmas dolgokkal 

foglalkozik. De én ezzel vitatkoznék, mert a tudomány valamilyen szempontból igenis érde-

kes, és nyilván ebből a filmből is lehet tanulságot levonni, mégis talán az a legfontosabb, 

hogy közelebbről megismerhetünk egy hatalmas elmét és az életét. 

Gonda Luca 
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KÖNYVAJÁNLÓ 
Leiner Laura: Szent Johanna Gimi 

4. rész: A barátság 

 Ez a könyv egy 10.-es osztály mindennapjait mutatja be. Minden nap történik valami. 

Rentai Renáta a könyv főszereplője egy 16 éves lány. A legjobb barátnője Bencze Virág, aki 

egy emós lány, az exe miatt volt csak az. Miután szakítottak, szeretne visszatérni a régi ön-

magához, amiben Renáta segít neki. Közös barátjuk Neményi Arnold már régóta szerelmes 

Renátába, de nem meri megmondani neki. Arnold egy csendes, jó tanuló, magába fordult 

gyerek. Renáta szerelme Anati-Kelemen Ádám (Cortez) tipikus rosszfiúnak számít a regény-

ben.  

 Renáta egyszer csak elkezd egyre szorosabb barátságba kerülni Cortez barátaival: Ri-

csivel, Robival, Andrissal, Dave-vel, Zsoltival és Kingával. Az ő kis társaságuk elég sok zűrt 

okoz Renáta és Arnold közt, mivel a fiút Cortez társasága és maga Cortez sem kedveli, plá-

ne azután, hogy megtudja, a fiú egy kihagyhatatlan tanulmányi lehetőséget kap. A szent 

Johanna gimi testvériskolája, egy Párizsban lévő gimmnázium felajánlja, hogy átveszi Ar-

noldot a kiváló eredményei miatt.  Renáta számára megnehezíti a helyzetet Cortez barát-

nője, Viki, aki meglehetősen gyűlöli Renit. A regény a lány vívódásáról szól a két fiú közt, 

arról hogy ellenségből hogy lesz barátság, és szerelmek is kialakulnak időközben.  

 Ez egy olyan könyv, ami rávezeti arra az embert hogy mi a lényege a fiatal éveinknek, 

és arra, hogy mennyire sokat jelent az, hogy van valaki, aki mindig mellettünk áll. A problé-

mamegoldás formáit is megmutatja. Renáta megpróbál hű maradni önmagához minden 

helyzetben, ha elolvassuk ezt a regényt, mi is elgondolkodhatunk azon, hogyan maradjunk 

mindig hűek önmagunkhoz.  

Kalányos Emese Petra 
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KÖNYVAJÁNLÓ 
Louisa Young: 

Drágám tudatom veled… 

 Az angol írónő, regényében egy lehengerlő történetet ír le. A háborús borzalmak be-

mutatása, és az életben elkövethető és el is követett hibák összefonódása egyetlen könyv-

ben. 

 Az I. világháború előtt indul a cselekmény, amikor is a szegény családból származó Ri-

ley Purefoy történetével ismerkedhetünk meg. A fiatal fiú többre vágyik, mint amit a társa-

dalmi helyzete megengedne. Vele együtt élhetjük meg első szerelmét, csalódásait és vá-

gyait. Amikor már kilátástalannak érezte helyzetét, beköszöntött a háború, és Riley a kato-

naságot látta az egyetlen megoldásnak a problémáira.  

 A könyvet abból a szempontból is különlegesnek tartom, hogy a több szálon futó cse-

lekmény nemcsak a fronton harcoló katonák vagy az otthonmaradottak életét követi nyo-

mon, hanem a harcban megsérült katonák életébe is betekintést enged. A betegségekről 

vagy sérülésekről meglepően részletes leírást olvashatunk. A könyvet még megdöbbentőb-

bé teszi a tény, miszerint jócskán felvonultat valós szereplőket és történelmi eseményeket.  

 Ezt a könyvet bárkinek bátran ajánlom. A történelmi és romantikus szálak miatt bár-

mely korosztály érdeklődését felkeltheti. 

Magyar Tímea 

FILMAJÁNLÓ 
A számolás joga 

 A számolás joga egy bő 55 évvel ezelőtti eseményt, illetve korhangulatot elevenít fel. 

Katherine, Dorothy, és Mary csak három abból a közel 30 afro-amerikai nőből, akik a számí-

tógépek megjelenését megelőzően a NASA karkulátoraként dolgoznak szegregálva, egy el-

dugott irodában. Lelkesek és lelkiismeretesek, de mindhárman többre hivatottak. Kis sze-

rencsével, sok küzdelemmel és nagyon nagy tehetséggel végül aztán elindulhatnak azon az 

úton, melyen még fekete nő még nem járt soha.  

Kalányos Emese 
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FILMAJÁNLÓ 
Az osztály 

 Joosep az osztály lúzere, kegyetlen tréfák célpontja. Apja katona, aki azon a vélemé-

nyen van, hogy a fiának meg kell tanulnia megvédenie magát, méghozzá segítség nélkül. 

Kaspar az új fiú az osztályban. Egy napon, amikor a fiúk meztelenre vetkőztetve belökik 

Joosepet a lányöltözőbe, Kaspar úgy dönt, megvédi a fiút. Ezzel Kaspar is az osztály cél-

pontjává válik. Egy különösen megalázó eset után úgy döntenek, hogy bosszút állnak az 

osztályon. Egy mindenki életét megváltoztató, kegyetlen döntésre határozzák el magukat.  

 Ez a film bemutatja, hogy milyen kárt tehet egy gyerek felfogásában és lelkében a fo-

lyamatos lelki, és fizikai bántalmazás. (Illmar Raag rendezte, észt filmdráma, 98 perc, 

2007.) 

Kalányos Emese Petra 
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INTERJÚ 
Őszi Gábor Tanár Úrral, 

a 9.A osztály ”főnökével” beszélgettünk. 

Mikor döntötte el, hogy tanár lesz, minek, kinek a hatására? 

Gimnáziumi tanulmányaim során - bár sport tagozatos osztályba jártam a Tán-
csicsba - érdeklődésem a matematika és a fizika felé irányult. Kacérkodtam az épí-
tészmérnöki pályával is, de aztán úgy gondoltam, majd kiforrja magát a dolog, hát 
kiforrta, már huszonötödik éve nevelem, tanítom a diákokat (legalábbis próbá-
lom…). Középiskolai matematika, fizika tanáraim is nagy szerepet játszottak pálya-
választásomban. 

Ha választhatna még egy tárgyat, mi lenne az? 

Mozgáscentrikus vagyok, hetente többször sportolok barátaimmal, kollegáimmal, 
diákjaimmal. Lábtenisz, foci vagy bármi, amiben van valami gömbölyű, jöhet. Vála-
szolva kérdésedre a testnevelés lenne az, amit még választanék. 

Kapott valami díjat, címet, kitüntetést az évek során? 

Jó pár évvel ezelőtt, 2007-ben az akkori osztályom hathatós közreműködésével, 
Ádámkovics tanárnővel holtversenyben az év tanárai lettünk. Még korábban, 2004 
áprilisában pedig a kereskedelmi iskolában rendezett suli-buli kupán a legjobb ta-
nár játékos lettem. 

Tudjuk a Tanár úrról, hogy nagyon szeret sportolni, ha igaz, akkor miért nem 
testnevelő tanár lett? 

Egy korábbi kérdésednél utaltam már rá, hogy sport tagozatos voltam, de az ér-
deklődési köröm megváltozott, rájöttem, hogy nem lesz belőlem Maradona, más-
felé kell keresnem az életpályát. Sokat gondolkodtam, hogy mi lett volna, ha… Va-
lószínűleg nem kéne annyi dolgozatot javítanom, és kiosztanom annyi egyest sem! 

Van valami alapelve, módszere a konfliktusok kezelésére? 

Próbálkozom, hol több, hol kevesebb sikerrel. Ökölszabályt sajnos nem tudok. Aki 
tud, szóljon! A kompromisszum keresésének a híve vagyok. 

Mennyire szokott benne lenni egy adok-kapok játékban diákokkal, akár csipkelő-
désben akár viccelődésben értve? 

Aki tudja helyén kezelni a tanár-diák kapcsolatot, azzal igen, benne vagyok, mehet 
a zrika, a csipkelődés. Viszont van, akinek ez nem megy, átesik a ló másik oldalára, 
azzal először is leülök és ismertetem a játékszabályokat, hátha ezek után már 
könnyebb lesz a ”viccelődés”. 
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Minden osztályban alakulnak ki kisebb csoportok, ön szerint ez meddig jó, illet-
ve megpróbálná-e ezeket szétoszlatni? 

Nem tartom jónak a klikkesedést, de egy 30-35 fős csoportban sajnos elkerülhe-
tetlen és szerintem nem szabad drasztikusan fellépni ellene. Véleményem szerint 
nem hat pozitívan a közösségre. Amíg azonban nincs negatív hozománya, addig 
nem lépek fel ellene. 

Könye Tanár úr mesélt nekünk a Fegyencváros nevű focicsapatról, mesélne erről 
nekünk kicsit? 

Szegeden, az egyetemen a kispályás focicsapatunk volt a Fegyencváros. Egyik cso-
porttársam nagy Fradi szurkoló (volt, van és lesz!), ő volt a fantázianév megálmo-
dója. Hol kevesebb, hol több sikerrel vettük az akadályokat, a harmadik félidő 
azonban levezetésképpen mindig sikerrel zárult. 

Mi a legkedvesebb emléke az első osztályával kapcsolatban? 

Hát ez még Szegeden egy vendéglátós osztály volt. Mint osztályfőnök, meghívott 
voltam a vizsgafőzésekre, fogyasztanom és értékelnem kellett a jobbnál jobb szak-
ács és cukrászkészítményeket. Azért a Rám-szakadék-i túra is kellemes emlékeket 
idéz fel bennem. 

Hogy tekint jelenlegi osztályára? 

2:1 a fiúk javára, mármint a létszámarányt tekintve. Eddigi osztályaimnál lányura-
lom volt (otthon most is az van), ez egy új feladat, ennek a megoldásán dolgozom. 
Kedves, aranyos gyerekek, mit is mondhatnék mást… Az osztályközösség kialakítá-
sának kezdeti fázisában járunk, fontosnak tartom a lélekápolást és a meglévő vad-
hajtások nyesegetését, egy jó csapat kialakításának reményében. 

Mi a legkedvesebb ajándék, amit volt diákjaitól kapott? 

Nem szeretnék legkedvesebbet kiemelni, így bárkit is megbántani. Szó szerint jóle-
sett az egyik végzős csoportomtól kapott Balaton szelet csokor. Nagyon aranyos 
ajándék volt egy matematikai szimbólumokkal teleírt, lányaim által csak 
”matekórának” nevezett óra is. 

 Mi a legemlékezetesebb, osztálykiránduláshoz fűződő emléke? 

Hát ilyen nagyon sok volt, várak, hegyek leküzdése, balatoni bob, fürdőzés, bor-
kóstolás, strandröplabda, foci, éjszakai beszélgetések… Nagy buli volt egy zirci tú-
ránk, amikor a vonatról leszállva, Vinyétől Zircig a megáradt Cuha patakon leg-
alább ötször kellett átkelnünk, teljes menetfelszerelésben. Azt hiszem ez egy élet-
re szóló élmény volt. 
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Van valami, amit másképp csinálna a mostani osztályánál, mint az előzőknél? 

Még nagyon az út elején járunk, nagyon nem tudok érdemleges választ adni erre 
a kérdésre. Talán egy év múlva. Az biztos, hogy az eddigi három nap helyett két 
napos lesz az osztálykirándulás. Az okai? Talán gazdasági, netán öregszem vagy a 
tanulók hozzáállása, viselkedése… 

Tudná-e más szakmában folytatni pályafutását? 

Tudnám, nem tudnám? Mire gondolsz? NB1-es focistaként, az a vonat már el-
ment… Nincsenek ilyen jellegű szándékaim, annak ellenére sem, hogy a pedagó-
gushivatás sem erkölcsileg, sem anyagilag sincs megbecsülve jelenleg Magyaror-
szágon. Hiába beszélnek itt ilyen, meg olyan életpálya modellekről… 

A szülőkkel vagy a diákokkal nehezebb a dolga? 

Hát ez változó. A diákokkal napi szintű a kapcsolatom, a szülőkkel nem, így adná 
magát a válasz, hogy a diákokkal, azonban ez nem mindig ilyen egyértelmű. Itt is, 
mint a matematikában nagyon sokszor előfordulnak speciális esetek… Azokra pe-
dig nincsenek sablonok, adott helyzetnek megfelelően kell(ene) megoldani őket. 

Elő szokott fordulni, hogy a tanár és a szülő nincs egy állásponton, akkor inkább 
a saját véleményéről szeretné meggyőzni a szülőt vagy valami közös alternatívát 
keresnek? 

A problémák megoldása során mindig kikérem, meghallgatom a másik fél vélemé-
nyét is, és ennek megfelelően próbálom megtalálni a közös nevezőt. Persze van, 
amikor az ész érvek a meggyőzést diktálják. 

Kalányos Emese 



GONDOLATOK, 

VÉLEMÉNYEK 
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Mi kell ahhoz, hogy jó pár évig 

nyugodtan játszhass? 

 Rengetegszer felmerülő kérdés az, hogy mit vegyünk az éppen épülő konfigunkba. 

Mára normalizálódott a hardverek ára az elmúlt pár évhez képest. Ez nagyon jó hír azoknak 

akik új számítógép építésében gondolkodnak. Igaz, hogy AMD fronton beálltak az árak az 

Intel szintjére, szóval nem feltétlen számít, hogy melyiket vesszük. Ez igazából szimpátia 

kérdése. De akkor nézzük, hogy szerintem ma mi a legjobb ár-érték konfiguráció, ami egy 

meglepően magas teljesítménnyel nagyon jó döntés lehet. 

 Elsősorban AMD alapú számítógépet javasolnék de később kitérek arra is, hogy miért. 

Alaplapnak egy Gigabyte B450 AORUS M típusút ajánlanék, mivel 26 000 forintos átlagárá-

val nagyon jó értéket képvisel és kifejezetten gaming-orientált. Processzornak az AMD Ry-

zen 5 3600-at ajánlom, mert nagyjából 70 ezer forintos árához képest rengeteg helyet ad 

későbbi fejlesztéseknek. Mellé pedig egy nVidia GTX 1660 Ti típusú videokártyát. Figyelem-

be kell venni azt is, hogy ehhez az összeállításhoz egy minimum 650W teljesítményű táp-

egységre is szükségünk lesz. Memóriánál különösebb megkötés nincs, mivel ez ízlés kérdé-

se, de érdemes egy minél nagyobb órajelű modellt venni, mivel sokkal stabilabb lesz tőle a 

játékok futása, és néhol a teljesítményt is nagyban növelheti, minimum 16 GB-t venni kell. 

 Nagyjából ez minden, amire ma szükség van ahhoz, hogy a jelenlegi nagyobb címek-

ből minden ultra grafikán fusson. Azért javaslom az AMD konfigurációt, mert egy ilyen tel-

jesítményű Intel alapú akár 20 ezer forinttal is drágább lehet, és ráadásul hónapokon belül 

jön az új Intel generáció ami azonnal elavulttá teszi új gépünket, arról nem is beszélve, 

hogy akkor a jelenlegi alkatrészek ára közel 20%-ot fog esni árban.  

Kovács Mihály 
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Home School 

 A koronavírus hatalmas feladat elé állított minden korosztályt. A kötelező otthonma-

radás miatt veszélybe kerültek a munkahelyek, és határozatlan időre bezártak az iskolák. 

Biztos vagyok benne, hogy sok diák örömtáncot lejtett a szobában, amikor megtudta, hogy 

egy időre megszabadulhat a csengő zajától és a krétaporos tantermektől. Ezeket viszont 

felváltotta a Skype, Discord, Zoom és hasonló alkalmazások hívóhangja, a különböző online 

oldalak, a google classroom és a facebookos csoportok. A tanulás folytatódott tovább táv-

oktatás formájában. Ahogyan a világon mindennek, ennek is vannak előnyei és hátrányai, 

persze ezek is egyénfüggőek.  

 A kezdetleges öröm, hogy nem kell bejárni az iskolába, hamar elmúlt, mikor már a so-

kadik platformra is bejelentkeztünk és felismertük a körülöttünk kialakult fejetlenséget. En-

nél a tanárnál erre az oldalra kell felmenni, egy másiknál ezt az alkalmazást kell megnyitni, 

a harmadiknál pedig ismét egy teljesen más felületen folyik a tanítás. Rosszabb esetben 

még az órarend is felborul, konferenciahívásnál hirtelen elmegy az áram, a hang, a kép, le-

fagy a gép, szakadozik a net, vagy épp nem tölt be a kívánt oldal. Persze a tanáraink elnézik 

ezeket a problémákat, amiket a technika ördöge generál nekünk, hogy még véletlenül se 

legyen könnyű dolgunk. Innen is hatalmas hála és köszönet, hogy ennyire türelmesek és 

toleránsak velünk szemben, hisz nekik sincs könnyű dolguk. 

 Nehéz ez a távoktatás dolog, főleg annak, akinek a motivációja megvan, mégsem tud-

ja rávenni magát a tanulásra. Én is ebbe a rétegbe sorolnám magam, hiszen tudom mi a 

cél, és nagyon nem szeretnék megbukni, valahogy mégsem tudom rávenni magam, hogy 

felkeljek a reggeli ébresztőmre és gőzerővel nekiálljak a tanulásnak. Helyette csak tologa-

tom magam előtt a feladatokat, és amikor már elég lelkierőt gyűjtöttem hozzá, leülök és 

addig nem kelek fel, amíg meg nem csináltam mindent. Ha mélyen magamba nézek, vissza-

sírom a napokat, amikor félálomban csoszogtam be az első órára, majd vándoroltam te-

remről teremre és látványosan szenvedtem egész nap az iskolapadban. Nem szerettem be-

járni, mégis jobb volt. A tanár előttem ábrázolta a táblán a koordináta-rendszert, lépésről 

lépésre, de együtt haladtunk, és ha aludtam is az órán, akkor is hallottam a sztorit a máso-

dik világháborúról. Még ha nem is akartam, akkor is figyeltem és haladtam, most viszont 

csak ülök az elküldött feladatsor fölött és neten keresgélek valami segítséget konyhanyel-

ven, hátha megértem, miről is van szó. Biztos vagyok benne, hogy ezzel nem vagyok egye-

dül, és nem csak én szeretnék visszamenni az iskolába.  



 33 

 De ha a jó oldalát nézem ennek a szituációnak, talán azt tudnám mondani, könnyebb 

a szobában úgy tanulni, hogy nem a fegyelmezéssel megy el a 45 perből 46, nem repked-

nek papírrepülők és galacsinok a fejem felett, nem bököd senki hátulról a tollal és csak ak-

kor szólnak hozzám, ha kész az ebéd. Ez egy szorgalmas és jó tanulónak szerintem hatalmas 

megkönnyebbülés. Az ember tud koncentrálni, kevesebb a zavaró tényező, jobban megy a 

tanulás is. Nekem viszont már az is hatalmas megkönnyebbülés, hogy óra közben bármikor 

megbonthatok egy tábla csokit, szisszenthetek egy dobozos kólát, a pizsamámat sem kell 

átvennem farmerre, és nem kell emberi formát varázsolnom a reggeli kómás arcom helyé-

re, hiszen úgysem lát senki, mert itthon vagyok. 

 Mindig kacérkodtunk a gondolattal, hogy milyen lenne, ha örökre maradna a hétvége 

meg a nyári szünet. Hát most megkaptuk. Nem teljesen úgy, ahogy azt elképzeltük, de meg-

kaptuk. Ezzel együtt pedig rájöttünk, hogy nem is olyan szörnyű iskolába járni, és hogy az 

örökké tartó hétvége és elzártság mennyi mindent elvehet tőlünk diákoktól. Elszakított a 

barátainktól, a jó hangulatú osztálykirándulásoktól, a kedvenc tanárainktól... A végzős tár-

sainktól pedig elvette a lehetőséget, hogy méltó búcsút vegyenek egymástól, tőlünk, taná-

rainktól, az iskolától és az elmúlt négy évtől. Nekik a szoba biztonságos falai közül kívánok 

sok sikert a vizsgákhoz és a közelgő nagybetűs ÉLETHEZ! Ahogy pedig már fent egyszer 

megtettem, szeretném még egyszer megköszönni tanárainknak a kitartást, a türelmet és a 

rengeteg segítséget, amit a távoktatás alatt kapunk még akkor is, ha nem érdemeljük meg. 

Remélem, hogy minél hamarabb feltölthetjük a folyosókat és a tantermeket, és nem csak a 

kijelzőkön keresztül láthatjuk egymást. Addig is mindenkinek kitartást a továbbiakhoz, a 

lusta diákoknak több szorgalmat, az online felelésekhez sok sikert és mindenkinek egészsé-

ges internetkapcsolatot kívánok!  

Vigyázzunk egymásra! 

Gonda Luca 
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Környezetszennyezés 

Elég tág fogalom, sok mindent foglal magá-

ba. Az utóbbi időkben még nagyobb hang-

súlyt fektettek a környezetvédelemre, mint 

eddig. De miről is beszélünk a környezet-

szennyezés alatt? Sokféle formában nyilvá-

nul meg. Ebből következik, hogy például 

nem csak a gyárak füstölgő kéményei vagy 

valamilyen vízbe ömlő vegyszer szennyezhe-

ti a környezetet. Elég kicsi és jelentéktelen-

nek tűnő dolgok is nagyban hozzátesznek a 

szennyezettség növeléséhez. Például egy 

utcán eldobott cigaretta csikk, rágógumi, 

valaminek a csomagolása. Ezek azok a ki-

sebb dolgok amire nem figyelnek igazán 

oda az emberek, pedig ezek a mindennapos 

utcai szeméthalom felelősei. Nyilván ezek-

nél vannak jóval veszélyesebb és nagyobb 

mértékű káros anyagok, de arról kell igazán 

beszélni ami ellen mi is tudunk tenni. A kor-

osztályom által manapság nagyon kedvelt 

platformon a Tik Tokon is megjelent renge-

teg figyelem felkeltő videó. Mivel mi va-

gyunk az új generáció ezért céloznak minket 

leginkább. Fontos, hogy tudatosak legyünk. 

Ne termeljünk nagy mértékben felesleget, 

műanyagot. Vannak helyzetek ahol elkerül-

hetetlen, de az elsődleges cél a csökkentés. 

Hisz ahogy a mondás is tartja ,,Sok kicsi sok-

ra megy”.  Amik elég hatékony lépések tud-

nak lenni azok szerintem például a kulacs 

használata, szelektív szemétgyűjtés, vászon 

táskák használata. Rengeteg lehetőség 

adott, hogy mi is óvjuk a Földet. Jó pár em-

ber él manapság ZERO WASTE életmódot. 

Ők az egész életükre kiterjedő változást ve-

zettek be. Röviden annyit foglal magába, 

hogy mindenből a legtermészetesebbet vá-

lasztják, nem termelnek felesleget, szennye-

ző anyagokat. Viszont ez sokkal több a leír-

taknál úgyhogy érdemes rákeresni, érdekes 

és elgondolkodtató videókat és cikkeket ta-

lálhatunk ebben a témában. Végül is a lé-

nyeg, hogy nagyon figyeljünk oda a környe-

zetünkre, a helyre ahol élünk hisz rajtunk 

kívül rengeteg érték van a Földön, a sok-sok 

állat akik nem tudnak tenni élőhelyük ér-

ekében. Őket is nekünk kell megóvni. Persze 

sajnos nem adhatunk közvetlen segítséget 

nekik, de amint feljebb is említettem nem 

azt kell szajkózni, hogy nem egy ember fogja 

megmenteni a Földet, hanem a tőlünk tel-

hetőt megtenni önmagunkért is. Felelősség-

gel tartozunk a helyért ahol élünk! 

Kompák Zsófia 


