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Versenyeredmények 

 

Résztvevő tanuló 
neve 

Tanulmányi 
verseny 

megnevezése 

Verseny 
szintje 

Elért 
eredmény 

Felkészítő 
tanár 

Egyéb 

Török Róbert 5/13B 

Nemzetközi 
Kenguru 

Matematika 
Verseny 

országos 

Megyei  
1. hely, 

Országos 10. 
helyezett 

Potó Sándor 
Frigyesné, 

Horváth Zsolt 
 

JuNiLu csapat 
(Farkas Nikoletta 
11C, Gonda Luca 

12C, Horváth Judit 
11C) 

Zsebpénz-
ügyes 

országos 
2. fordulóba 

jutott 
Pintér Zoltán  

Pistiék csapat (Árk 
Fanni, Parrag 

Csenge, Somodi 
Enikő - 12B) 

Zsebpénz-
ügyes 

országos 
2. fordulóba 

jutott 
Pintér Zoltán  

3Bit csapat (Haász 
Blanka, Spántler 
Fanni, Tóth Kira - 

5/13B) 

Zsebpénz-
ügyes 

országos 
2. fordulóba 

jutott 
Ádámkovics 

Tiborné 
 

Iparian teltek csapat 
(Csordás Bálint, 
Magyar Tamás, 
Török Róbert - 

5/13B) 

Zsebpénz-
ügyes 

országos 
2. fordulóba 

jutott 
Ádámkovics 

Tiborné 
 

PénzÜgyesek (Haász 
Blanka, Spántler 
Fanni, Tóth Kira, 

Váncsodi Barbara - 
5/13B) 

Legyél te is 
pénzügyi 

junior klasszis! 
országos 

Megyei 
döntőbe 

jutott 
Pintér Zoltán  

Play Has No Limits 
(Boros Péter, 

Csordás Bálint, 
Magyar Tamás, 
Török Róbert - 

5/13B) 

Legyél te is 
pénzügyi 

junior klasszis! 
országos 

Megyei 
döntőbe 

jutott 
Pintér Zoltán  

Öngyilkos osztag 
(Beherovszki 

Barbara, Fülöp 
Regina, Kiss Izabella, 
Miszi Emese - 11B) 

Legyél te is 
pénzügyi 

junior klasszis! 
országos 

Megyei 
döntőbe 

jutott 

Csordás 
Zoltán 
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Bárdos Barnabás 

Ránki György 
dunántúli 

történelem-
verseny 

országos 
Megyei  
1. hely 

Dr. Rónayné 
Marek 

Györgyi 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Göndöcz Laura 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Ifjúsági I.  

8. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Szabó Bianka 
Barbara 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Ifjúsági I.  
32. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Mihály Henrietta 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
6. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Kovacsics Nikoletta 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I. 
25. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Farkas Nikoletta 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
44. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Schütz Dorina 12. C 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
48. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Csönge Melinda 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
62. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Tóth Viktória 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
65. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Horváth Zsófia 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló II.  

9. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 
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Laki Levente 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló II. 
17. hely 

Kissné 
Gerhát Erika 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Farkas Kristóf 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló II. 
20. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Pápai Adrienn 10. C 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló II. 
30. hely 

Kissné 
Gerhát Erika 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Katalin Viktória 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló II. 
37. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Petkes Alexandra 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló II. 
53. hely 

Kissné 
Gerhát Erika 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

Vári Eszter 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 

Tanuló II. 
53. hely 

Tanuló II. 
59. hely 

Kissné 
Gerhát Erika 

2019/2020-as 
"átcsúszott" 

verseny 

GREEN csapat (Árk 
Fanni, Parrag 

Csenge, Somodi 
Enikő – 12. B) 

GreenLike 
verseny 
(Pannon 
Egyetem 

Gazdaságtudo
mányi Kar) 

országos részt vett Pintér Zoltán  

Profimimóza csapat 
(Árk Fanni, Parrag 
Csenge, Somodi 

Enikő – 12. B) 

Jövőt Építők 
Generációja 

országos 
3. fordulóig 

jutott 
Pintér Zoltán  

Profimimóza csapat 
(Árk Fanni, Parrag 
Csenge, Somodi 

Enikő – 12. B) 

BankCode országos 
országos  
9. hely 

Pintér Zoltán  

Pápai Adrienn 10. C 

20. Országos 
középiskolai 

illemtani 
verseny 

országos 
országos  
20. hely 

Pálos 
Tamásné 
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Hájas Laura 11. C 

20. Országos 
középiskolai 

illemtani 
verseny 

országos 
országos  
25. hely 

Kissné 
Gerhát Erika 

 

Révész Diána 10. C 

20. Országos 
középiskolai 

illemtani 
verseny 

országos 
országos  
25. hely 

Pálos 
Tamásné 

 

Horváth Judit 11. C 

20. Országos 
középiskolai 

illemtani 
verseny 

országos 
országos  
28. hely 

Kissné 
Gerhát Erika 

 

Göndöcz Laura 13. C 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Ifjúsági I.  

8. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2020/2021-es 
verseny 

Mihály Henrietta  
12. C 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
6. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2020/2021-es 
verseny 

Farkas Nikoletta  
11. C 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
41. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2020/2021-es 
verseny 

Kovacsics Nikoletta 
12. C 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
43. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2020/2021-es 
verseny 

Csönge Melinda  
11. C 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
45. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2020/2021-es 
verseny 

Pápai Adrienn 10. C 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló II.  

8. hely 
Kissné 

Gerhát Erika 
2020/2021-es 

verseny 

Schütz Dorina 12. C 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
49. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya 

2020/2021-es 
verseny 
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Kókány Benita 
Tímea 9. A 

Teöreök 
Aladár 

országos 
tanulói 

gépíróverseny 

országos 
Tanuló I.  
13. hely 

Pálos 
Tamásné 

2020/2021-es 
verseny 

Szitás Benjámin  
12. A 

ÁSZÉV országos 1. hely 
Dohányné 

Végvári Anna 

Közúti és légi 
közlekedési, 
szállítmányo-

zási és 
logisztikai 
ismeretek 

Varga Réka 12. A ÁSZÉV országos 2. hely 
Dohányné 

Végvári Anna 

Közúti és légi 
közlekedési, 
szállítmányo-

zási és 
logisztikai 
ismeretek 

Schütcz Dorina 12. C ÁSZÉV országos 2. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya, 
Kissné 

Gerhát Erika 
Pálos 

Tamásné 

Irodai 
ügyviteli 

ismeretek 

Babai Klaudia 12. C ÁSZÉV országos 2. hely 

Csománé 
Márkovics 

Ibolya, 
Kissné 

Gerhát Erika 
Pálos 

Tamásné 

Irodai 
ügyviteli 

ismeretek 

Farkas Lilla Luca 
 10. C 

Kovács Gergő 
Róbert 12. B 

Kundinger Kevin 
 10. A 

Rakotonirainy Noah 
Chad 12. D 

Szólalj meg 
bátran!  

megyei  1. hely Balázs Zsófia Angol nyelv 

Ambrus Balázs 
Miklós 12. D 

ECL Országos 
Nyelvi verseny 

országos 12. hely Balázs Zsófia Angol nyelv 

Pados Ádám Balázs 
9. B 

Nemzetközi 
Kenguru 

Matematika-
verseny 

megyei 
országos 

1. hely 
     42. hely 

Potó Sándor 
Frigyesné 

 

Macher Rózsa 9. B 

Nemzetközi 
Kenguru 

Matemetika-
verseny 

megyei 
országos 

3. hely 
     54. hely 

Potó Sándor 
Frigyesné 

 



Lőrincz Dániel 10. A 

Nemzetközi 
Kenguru 

Matemetika-
verseny 

megyei 
országos 

2. hely 
54. hely 
 
 

Őszi Gábor  

Vidus Zsombor 10. D 

Nemzetközi 
Kenguru 

Matemetika-
verseny 

megyei 
országos 

6. hely 
85. hely 

Őszi Gábor 

 

Polák Gergő 11. D 

Nemzetközi 
Kenguru 

Matemetika-
verseny 

megyei 
országos 

2. hely 
28. hely 

Őszi Gábor  

 

 

Gratulálunk a szép eredményekhez! Külön köszönjük a felkészítő tanárok 

munkáját! Büszkék vagyunk tanulóinkra, hogy iskolánk hírnevét öregbítették! 

Továbbá gratulálunk Dohányné Végvári Anna tanárnőnek, aki Az Év Tanára 

Díjat vehette át, illetve Balázs Zsófia tanárnőnek és Könye Szabolcs tanár 

úrnak, akik Az Év Online Tanára Díjban részesültek! 

 



8 

Egy csodás időszak vége 
 

2020 nyarán néhány barátommal, név szerint Borondics Richárddal 

és Kuti Norberttel, valamint a felkészítő tanárunkkal, Teveli 

Róberttel megalapítottuk a Közgaz-Ászok néven ismertté vált 

csapatot. Őszintén szólva, már 2017-ben megalakultunk, viszont a 

2021-es év jelentette a csapat fénykorát.  

Számtalan különböző rendezvényen vettünk részt erősítve az 

iskolánk hírnevét, illetve rengeteg tapasztalatot szereztünk a 

szakmánkról, valamint a kommunikációs készségeinket rendkívül 

magas szintre tudtuk felfejleszteni. A srácokkal összeségében több 

száz órát fektettünk a projektjeinkbe, és a sok munka meg is hozta a 

gyümölcsét.  

  

Kovács Gilbert Borondics Richárd Kuti Norbert 
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Ugyanis, mint már mondtam, a 2021-es év áttörést jelentett 

számunkra. Ebben az évben megnyertük a KIV-AGY által 

megrendezett innovációs versenyt, illetve az érzékenyítési különdíjat 

is. A projektünk neve: „Bob, akiben vakon megbízhatsz”. Bob egy 

olyan robot, akit LEGO MINDSTORMS EV3 alkatrészekből hívtunk 

életre. Ezen a projektünkön a nyári szünet utolsó hónapjától egészen 

november elejéig dolgoztunk. A járványhelyzetnek köszönhetően 

azonban egészen az idei év áprilisáig húzódott a verseny, ezalatt a 

heti majdnem 50 óránk mellett heti több órát fordítottunk a program 

megírására.  

A robot megépítése már egy másik dolog volt. Számos problémába 

ütköztünk a robot szabványának a kialakítása során. Előfordult, hogy 

a hangszórót nem tudtuk megfelelően elhelyezni, olykor pedig a 

különböző szenzorok elhelyezése okozott fejfást nekünk. 

Mindenesetre mindent sikerült megoldanunk, viszont ennek ellenére 

is rengeteg fejlesztési lehetőség maradt kiaknázatlanul a robotot 

illetően.  
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A csapat minden tagja rendkívül eredményes egyénileg is. 

Megemlíthetem Borondics Richárd rendkívüli nyelvtudását, Kuti 

Norbert gyors észjárását, illetve jómagam megnyertem a Precognox 

által rendezett programozói versenyt. Szóval szerintem rendkívül jó 

csapatot alkottunk/alkotunk, és elképesztően nagy élmény volt a 

közös munka. Ebben a mindannyiunk számára megpróbáltatást 

jelentő időszakban tökéletes évzárást jelentett az utolsó 

versenyünkön szerzett győzelem.  

Számomra ez a csapat pontosan ugyanazt jelentette, mint például a 

külföldi pop együttesek között a Backstreet Boys, vagy például az 

NSYNC. Azt gondolom, hogy a srácokkal és a tanár úrral a lehető 

legmagasabb csúcsot értük el, és a Közgaz-Ászok csapat neve örökre 

beleíródott a Közgaz történelmébe. Szerencsésnek tartom magam, 

hogy részt vehettem a csapat munkájában, és biztosan mondhatom, 

hogy a számtalan emlék, amit közösen szereztünk, meghatározta a 

szakmámhoz való hozzáállásom, illetve mindig boldogan gondolok 

majd vissza ezekre az időszakokra, 90-hez közel is, mikor már járni 

sem tudok.  

Kovács Gilbert 12. D 
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Ballagás 

 

Keczeli László Igazgató Úr a következő szavakkal köszöntötte ballagó 

diákjainkat és az ünneplő sokaságot. 

 

A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 

Csak álom volt a régi jó világ, 

És mint a fecske alkonyati szélnek, 

Ma szárnyat bontott egy sereg diák. 

Wass Albert 

Tisztelt Ünneplő Közösség! 

Kedves Szülők, hozzátartozók, barátok, Kedves Kollégák és 

természetesen elsősorban Ti, Ballagó Diákok! 

A ballagás az igazi nagy sorsfordulók egyike – olyan ünnep, amikor 

azok is nyakkendőt kötnek, akik eddig szakadt farmerben járkáltak! 

Ott van benne az öröm, hogy megküzdöttetek valamiért, és a végére 

jutottatok. 

Ott van benne a búcsúzás: hiszen tanulóként utoljára jártátok végig 

jelképesen és valóságban is a mindennap megtett utat. 

Ott van benne a megtiszteltetés: ahogy alsóbb éves diáktársaitok, 

szüleitek, barátaitok, rokonaitok most összegyűltek, és nektek adják 

a figyelmüket, idejüket: Ti vagytok most a fókuszban. 

 

https://www.unnepi-idezetek.hu/szerzo/Wass_Albert
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És, mindezek mellett, itt van benne a feszültség is: hiszen az önfeledt 

ünneplés mögött ott áll még néhányatoknak a szóbeli vizsga. 

Igazgatóként nagy megtiszteltetés és felelősség is útra bocsátó 

mondatokat adni nektek. 

Egyszer Böjte Csaba ferences szerzetes mondta, hogy az életünk 

olyan, mint egy marék aranypor – rendkívüli érték, rajtunk múlik, 

hogy mit kezdünk vele. Ha bátran és jól használjuk, akkor kamatozni 

fog, de ha csak a kezünkben tartogatjuk, akkor kipereg az ujjaink 

közül. 

Úgy vélem, kedves Ballagók, hogy azzal, hogy a mi iskolánkat 

választottátok, jól kezdtétek el használni a kezetekben lévő 

aranyport, de figyeljetek, mert még nagyon sok van belőle: ne 

tartogassátok, hanem bátran és jól használjátok, mert – higgyétek el, 

ha így tesztek – azt fogjátok tapasztalni, hogy a jó használattól nem 

csökken majd a mennyisége, hanem kamatosan kerül vissza 

hozzátok. 

 

Kedves Egybegyűltek! 

Megkértem a ballagó osztályokat, írjanak valamit az eltelt 4 évről. 

Ebből szeretnék idézni Varró Dániel Az elköszöngetés balladája c. 

versének közbeiktatásával. 
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12. A  

 

Kilencedikben 35-en kezdtük meg itt a tanulmányainkat, de sajna 

menetközben pár jó embert elhullattunk a csatában. 

Nem mindenkinek volt könnyű a kezdet, de hála istennek végül 

mindenki megtalálta a helyét, a barátait. 

Búcsúzunk, de mégsem, hiszen szinte az egész osztály tovább 

boldogítja a minket tanító tanárokat. Mégis, Ákos szavaival élve, 

„Valami véget ér…” Életünk egy fontos szakasza lezárult. Fontos 

események maradtak ki életünkből, például az osztálykirándulások 

vagy a szalagavató, de most örülünk, hogy méltón búcsúzhatunk. 

Valószínűleg mi vagyunk az iskola legsportosabb osztálya. Egyenesen 

egy gólkirály ül itt köztünk, de más aranylábú focistánk is van. Vagy 

a röpisek. Sportban mindig jók voltunk, sajnáljuk is, hogy  
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lemaradtunk a diáknapi tanár-diák meccsről… Mondjuk így jobban 

jártak a tanárok.. 

Vannak köztünk kiváló tanulók, de mások is rendre képviselték az 

osztályt egyéb szakmai versenyeken. (Pati, Trixi, Dani) Zsófinak és 

lelkes padavanjainak hála miénk volt az iskola legszebben díszített 

terme. 

Szokták mondani, hogy örülök, hogy itt lehettem, de még jobban, 

hogy megyek. Hát mi is valahogy így vagyunk ezzel. Örülünk, hogy itt 

lehettünk, de mi még kicsit maradnánk… 

Belőletek hogy mit se látok 

Többé, okosok, ostobák, 

Portásbácsik, magyartanárok 

S ti sok sínylődő kisdiák  

(Nektek se légyen mostohább 

A sorsotok, mint volt nekem), 

Szivembe kardok kínja vág, 

S hiány ül majd a lelkemen  
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12. B 

Közel négy éve egy meleg augusztusi napon beléptünk az iskola 

kapuján, vidáman, mosolyogva, azt hittük miénk a világ, hiszen mi 

már elvégeztünk egy általános iskolát. Harmincnégyen zsúfolódtunk 

be osztálytermünkbe és az azóta is megszokott hatalmas zajban nem 

figyeltünk osztályfőnökünkre, aki már az első nap közölte velünk, 

hogy az ő osztályaiban 26-nál többen még nem érettségiztek.  

Kilencedik év végén nagyot buliztunk Patcán, majd ősszel 

megdöbbenve néztünk körbe, hogy milyen kevesen maradtunk és 

hová tűntek a többiek. De úgy voltunk vele, mit nekünk Potó és 

Ádámkovics tanárnő, mi azért sem tanulunk. Körbe tekertük a 

Velencei tavat, sőt még eveztünk is egy jót rajta, kiszabadultunk 

minden szabaduló szobából és lelkesen lövöldöztük egymást a lézer 

harcban. 

 



16 

Közben májusra még mindig tízen álltunk bukásra az év vége előtt. 

Osztályfőnökünk bátran fogadott velünk, ha nem bukik senki év 

végén ő fog ingát futni. Naná, hogy neki álltunk tanulni és nem bukott 

senki. Végre ő futott tesin és nem mi.  

Tizenegyedikre az osztály nagy részének megjött az esze és váratlanul 

elkezdtünk tanulni. Nem volt bukás, sőt miénk lett a legjobb 

osztályátlag a suliban. Igaz nem volt semmi jó buli, mert megjött a 

karantén és az online. Az utolsó évre minden eltűnt az életünkben, 

ami jó volt. A kirándulások, a jó kis tesi órás röpi és foci, a 

szalagavató, de szerencsére most itt ülünk és maradunk még egy 

évet, mert azért jó itt lenni! 

Rosszakaróim, jóbarátok, 

Temérdek angyal és svihák,  

Szép, szőke, barna, csúnya lányok, 

Sakkpartnerek, konyhásmamák, 

Tavaszi leves, tészta, mák, 

Rongy testem innen elmegyen, 

Közös sorunknak vége hát! 

Hiány ül majd a lelkemen. 
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12. C 

Sokan voltunk, de végül csak páran maradtunk a végsőkig harcolva. 

Akik lemaradtak, majd beérnek minket, lélekben ők is hozzánk 

tartoznak. Bizonyos tudományokban nehezen mélyedtünk el, de 

vállaljuk a gyengeségeinket is, ettől vagyunk emberiek. A szakmai 

készségeink viszont már elkezdtek kibontakozni, a reprezentatív 

feladatokhoz minden adottságunk megvan, nyitott szív, józan ész, 

csinos, összeszedett megjelenés. Néhányan közülünk rangos szakmai 

versenyeken is jól szerepeltek, külön köszönjük az ügyviteles 

tanárnőinknek, hogy egyengették az utunkat. Az ötödéves 

képzésben már felnőttes gondolkodással, szorgalommal veszünk 

részt, még több szakmai ismeretet gyűjtünk. Sokat mókáztunk, sokat 

nevettünk és az élet iskoláját is párhuzamosan végeztük a Közgazzal. 

Felnőttünk. Négy éve még szinte gyerekként érkeztünk ide, most 

pedig komoly, felnőtt nőként távozunk. A szakmánkban meg fogjuk  
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állni a helyünket, és ami a legfontosabb, emberként is. Most 

elbúcsúzunk, de tudjuk, hogy sokat jelentett ez a négy év, 

megtanított minket arra, hogy az élet maga a változás és mi erre 

igent mondunk.  

 

Töri-, matek-, rajz-, nyelvtanárok, 

Kerámiák, köcsögdudák, 

Könyvtárosok és csillagászok, 

Vegyétek szívem búcsúját! 

Nem vágok hozzá bús pofát, 

Ha könnyem csorran, elkenem, 

De mit tagadjam, sok pupák, 

Hiány ül majd a lelkemen. 
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12. D 

A nagy létszámmal /35 fő/ induló osztályból a "kemény mag": 27 fő 

jutott el az érettségiig. Az elmúlt 4 év sok jót, de rossz, keserű 

pillanatokat, időszakokat is hozott. 

Amikor végre kezdett kialakulni egy jó kis csapat és kezdtünk több 

mindent tervezni: a nyelvtanulás külföldön program keretében 

Máltára mentünk volna,  

3 napos osztálykirándulásra a vidám 10.-es bicikli túra után Győr és 

környéke lehetett volna, majd utolsó évben tanulmányi kirándulásra 

mentünk volna, szeptember elejétől táncpróbákkal készültünk a 

szalagavatóra, majd arra, hogy hátha januártól találkozunk a suliban, 

aztán februárban reménykedtünk... aztán maradt az online oktatás 

annak előnyeivel és hátrányaival... 
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Mi valósult meg? 

Sok és értékes tudást szereztünk, amire építhetünk a jövőben is. A 

szakmán kívül sokunk nagyon jól megtanult angolul. 

Új embereket ismertünk meg, új barátságok köttettek, több jó 

tanárunk volt, akik emberek is voltak, segítettek minket a tanulásban 

és a személyes életben is. 

Szép eredmények születtek a sportban, tanulásban, nyelvben, egyre 

érettebbek, felelősségteljesebbek lettünk magunk és mások iránt. 

Ezekre az alapokra, emberi kapcsolatokra egész életünkben 

számíthatunk! 

Köszönjük ezt mind! HAJRÁ KÖZGAZ! 

Ajánlás 

Hát nem is folytatom tovább, 

Bozontos orrú hercegem: 

Ha nem lakom már iskolád, 

Hiány ül majd a lelkemen. 

Kedves Ballagók! 

Legyetek büszkék arra a tudásra, amit itt megszereztetek, bővítsétek 

folyamatosan, és használjátok a magatok és a körülöttetek lévők 

hasznára. Így tudtok kapcsolódni ahhoz a több mint 1000 éves 

örökséghez, amit Magyarországnak nevezünk. 

Nagy reménnyel tekintünk rátok, hiszen néhány év múlva a Ti 

vállatokon fog nyugodni a mi sorsunk is. Számítunk rátok! 
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A magyar ember Európában bárhol meg tudja állni a helyét, mert 

elismerik a tudását, kreativitását, de fontos, hogy a siker és pénz 

oltárán ne áldozzátok fel az emberségeteket. Ne kiszolgálói és 

kiszolgáltatottjai legyetek a sorsnak, hanem alakítói a világnak, 

ahogy azt Tóth Árpád is írja: 

Fény vagy te is, lobogj hát, 

Melegíts és égess, 

Hinned kell, hogy a világ 

Teveled is ékes. 

Legyetek szabadok, felelősek és jó hazafiak! 

Tanuljátok meg, hogy a vetés és az aratás nem egy évszakban van. 

Ne kerüljétek a munkát, annál is inkább, mert a többség nagyon 

szívesen vállalkozik múlt időben elvégzendő feladatokra. Ne legyél 

többség, légy, aminek születtél: egy kivételes és megismételhetetlen 

entitás. 

Ah, vége, vége! Vagy ki tudja? 

Diák marad az ember, amig él.  

Leczkéjét a sirig tanulja, 

Nehezebbet folyvást a réginél. 

Reviczky Gyula 

 

Kedves Ballagók, ezekkel a gondolatokkal búcsúzom tőletek, 

remélem nem véglegesen, hiszen várunk vissza benneteket 

ötödévre! 

Isten áldjon Titeket!  

https://www.citatum.hu/szerzo/Reviczky_Gyula
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A Szent György-hegy bazaltorgonái 

 

A 10. A 2021. június 14-én osztálykiránduláson vett részt Őszi Gábor 

tanár úr vezetésével.  

Első megállónk a Szent György-hegy bazaltorgonáinál volt, ahol nagy 

utat tettünk meg azért, hogy feljussunk a hegy tetejére. A kilátás 

csodaszép volt fentről, az idő is kellemes volt. Sok meredek részen 

jártunk, óvatosan kellett haladnunk. Körülbelül 3 órát töltöttünk a 

bazaltorgonáknál, majd indultunk a következő helyre.  
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20 perc alatt oda is értünk Szentbékkállára, ahol a kőtengert néztük 

meg. Először az ingókövet vettük célba, de emellett több hatalmas 

kőtömb mellett is elhaladtunk, ahol meg tudtunk pihenni. 

Kipróbáltuk, hogy inog-e az ingókő, és tényleg mozgott, amikor 

többen egyszerre hintáztattuk.  

 

Utolsó állomásunk a balatongyöröki Szép-kilátónál volt. Szabad 

foglalkozás következett, így legtöbben az egyik kisebb étteremben 

foglaltunk helyet, ahol ettünk, ittunk és pihentünk. Nyolc óra körül 

értünk vissza az iskolához, elköszöntünk a tanárainktól és egymástól, 

ezután elindultunk haza. A kiránduláson ugyan elfáradtunk, de sok új 

élményt és tapasztalatot szereztünk, amiket nem fogunk elfelejteni.  

Borondics Réka 10. A 
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Nagy súly nehezedik osztályfőnökünk vállára. 
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Kirándulás a Desedán 
 

 Ez egy élménybeszámoló a desedai kirándulásunkról, amire az 

utolsó tanítási napon került sor. 

 Az iskolától indultunk biciklivel, öt tanárral. Összesen öten 

jöttünk diákok, de jobb is volt, hogy ilyen kevesen voltunk, mivel így 

a tanárok is sokkal felszabadultabbnak tűntek, és mindenről el 

lehetett velük beszélgetni. A túra kalandosan indult, mert 

elfelejtettük megbeszélni, hogy melyik irányból megyünk, így Teveli 

Róbert tanár úr, Török tanár úr és Bencze Miklós tanár úr pár 

osztálytárssal pont a másik oldalról kerülték a tavat, velük félúton 

találkoztunk. Nyilván a Deseda megkerülése mindenkit kifárasztott, 

de amikor körbeértünk, elmentünk páran Balogh Rajmund tanár 

úrral és H. Kovács tanár úrral strandröpizni a homokon, ami 

iszonyatosan meleg volt. Strandröpi közben volt rá idő, hogy Petőfi 

költészetéről beszélgessünk, de ezt nem tettük meg a szélsőséges 

időjárási viszonyok miatt. A visszafele út már annyira nem volt 

vészes, de azért egy hét pihenő kijárt volna mindenkinek. Nagyon jó 

élmény volt, szerintem mindenki kifejezetten jól szórakozott. 
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 Ha tudtok tanárokkal szervezni egy ilyen túrát, mindenképpen 

tegyétek meg, de csak kis létszámmal, mert akkor ismerheted meg 

igazán, milyen is a tanárod iskolán kívül.  

Perák László 10. D 
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Interjú Takáts Gyulával 

 

„Takáts Gyula hát a csöndből, merengésből, 
tűnődéssűrűből szőtt, földre száműzött emberi 
angyal, aki csak nézi a fölötte és benne kéken 
szálló időt bajszos, nehéz, aranyszita-
mosolyában.” 
/Juhász Ferenc/ 

 

 

Takáts Gyulát, a Kossuth-díjas magyar költőt, írót, műfordítót, 

kritikust, valódi lokálpatriótát kérdeztük fiktív interjúnkban a 

természethez és különösen a Balatonhoz fűződő viszonyáról, 

költészetének motívumrendszeréről. A beszélgetés során 

megidéztük a Somogyhoz köthető nagy költők – pl. Csokonai Vitéz 

Mihály és Berzsenyi Dániel – szellemét is, akiknek munkái méltán 

visszaköszönnek Kaposvár örökbefogadott költőjének műveiben. 

 
 

A  BALATON MEGHATÁROZÓ  HELYSZÍN TAKÁTS GYULA SZÁMÁRA.  

MŰVEIBEN SOKSZOR MEGJELENT A MAGYAR TENGER.  HOGYAN 

SODORTA AZ ÉLET A „BALATON HULLÁMAIRA”?  

„A szigorú neveltetés mellett a szabadságot is megkaptam a 

szüleimtől, amely rengeteg élményt és kalandot nyújtott számomra. 

Gyermekkoromban nagyon sok időt töltöttem a kedvenc helyemen, 

a poros padláson, ahol sok régi könyvet találtam.  
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Az iskolás éveim során a szobám könyvespolcaira kerültek ezek a 

szerzemények. Ezek mellett a természet is szabad teret nyújtott 

nekem. Rengeteg rét, legelő és mező volt ott tele mezei vadakkal, 

amelynek közepén egy patak csörgedezett, melynek szélén 

nádtenger hullámzott teli vadkacsákkal.  A víz volt a legkedvesebb 

játszótársam, hallhattam meséit, halat foghattam benne.  

Az életem során a Dunántúl déli részét bejártam. Gyerekkoromban 

Kaposvárra kellett költöznünk, mert édesapám csak ott kapott állást. 

Házunk az Iszák-dombon foglalta el helyét, ahol a dombság csodái és 

építményei vettek minket körül. Ha a dombról lenéztem, a Kapos 

folyó mindkét partját, vagyis az egész várost beláttam. Bejártam a 

környék minden zegzugát, és megismertem a történetét. Kaposváron 

folytattam középiskolai tanulmányaimat. Ott is megfigyeltem a 

természetet. A környezetünk tanulmányozása mellett a filozófiai 

kérdések iránt is egyre inkább érdeklődtem. Ezért is választottam 

Pécsen a földrajz-filozófia szakot. 

1945-ben úgy éreztem, hogy változtatnom kell az életemen azért, 

hogy nagyobb lehetőségeket nyújthassak a művészi és költői pályám 

kiteljesedésének.  

Ezeken a mesés tájakon túl volt egy hatalmas, nagyobb csodákkal teli 

tó, a Balaton. Három évig tartó gimnáziumi tanárságom után 

Kaposvárról leköltöztem a Balatonra. Döntésemet diákjaim és 

barátaim egyaránt támogatták. Több mint ötven évig éltem 

Becehegyen, aminek a díszpolgára is lettem. Végeredményben 

hasonlítok József Attilára, akivel a Szép Szó szerkesztőségében 

gyakran találkoztam, és sétáltam vele a Dunaparton, mivel számára 

is fontos volt a víz, ami az írásaiban is tükröződik.” 
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MIUTÁN ELKERÜLT A BALATONRA,  A BARÁTI KAPCSOLATAIT SIKERÜLT 

TOVÁBB ÁPOLNIA? 

„Igen, sikerült ápolnom továbbra is a baráti kapcsolataimat. Sőt, még 

újabb emberekkel is jó barátságba kerültem. A fonyódi találkozások 

során ismerhettem meg Tatay Sándort, Weöres Sándort, Kiss Tamást, 

Jankovich Ferencet és Vas Istvánt. Többen is írtak nekem a 

munkáikról, terveikről és az eredményeikről. 

Azt kell mondanom, hogy a Balaton mellett teljesedett ki a 

barátságom Egry Józseffel és Kassák Lajossal.  Már a háború előtt 

ismertem őket, de az itt eltöltött idő erősítette meg ezt a kapcsolatot. 

Mikor leköltöztem Fonyódra, szinte hetente találkoztam Egry 

Józseffel, akivel sikerült szoros kapcsolatot kialakítanom. Igaz, nem a 

festészet, hanem a horgászat hozott minket össze. Az első 

találkozásunkat a Balaton világa kapcsolta össze. A vízhez 

ösztönösen mindketten vonzódtunk, átszellemülve horgásztunk 

együtt és külön-külön...” 

 
TAKÁTS GYULA NAGYON SZERETTE A TERMÉSZETET.  SZÍVÉHEZ NŐTT 

MAGYARORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB KINCSE ,  A BALATON.  

FESTMÉNYEIBEN ÉS RAJZAIBAN SOKSZOR JELENNEK MEG A BALATON-
FELVIDÉK ÉS SOMOGYORSZÁG DOMBOS TÁJAI. 
MÉGIS MI FOGTA MEG ÖNT A DUNÁNTÚLT ÉS A BALATONT LÁTVÁN? 

„Számomra a Dunántúl egy függőágy, melyben úgy hintáznak a 

domborulatok, mint gyermek az édesanyja karjában. E táj szívében 

fekszik egy hatalmas vízi tükör, a Balaton. Rengeteg látnivaló veszi 

körül, amelyben az ihletforrások zöme rejlik. Számos élményt rejt e 

táj, mint például a csendes horgászgatás, a tavon való vitorlázás, a 

délutáni üdítő záporok. 
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A Balaton számomra nemcsak élményeket nyújtott, hanem egyben 

mindig valami újdonságot is tanított nekem. Ezeket a bölcsességeket 

elraktároztam, s számos művemben tudtam ezeket hasznosítani.” 

 

A  VERSALKOTÁS MELLETT ÚGY TUDJUK,  HOGY ÖN AZ ECSETTEL IS SZERET 

MESTERKEDNI.  MIT SZERETNE EZEKKEL AZ ALKOTÁSOKKAL KIFE JEZNI?  

MIBŐL NYERT LEGINKÁBB  IHLETET? 

„Igyekszem az életet kifejezni a rajzaimmal. Nem teljesen igaz, hogy 

általában Somogyország tájait festem. Én a VAN-t, az életet 

igyekszem megfesteni. Mint már említettem, a Balaton számomra 

egy kulcsfontosságú forrás, amelyből inspirációt merítek. Már maga 

a víz is rengeteg titkot rejt. Mikor a víz felszínén tükröződik a 

napfény, különböző színekben pompázik a környezet. A sok szín sok 

jelentést, sok érzelmet fejez ki, amellyel megmutathatom a bennem 

lévő érzelmeket. 

Sok időt, több mint 50 évet éltem Balatongyörök mellett, 

Becehegyen. Az itt átélt élményeket, benyomásokat érdemes 

megjeleníteni, nem csak vers, hanem festmény formájában is.” 

 

 

NEM VÉLETLENÜL MONDJÁK ÖNRE,  HOGY „A HASZNOS SZÉP KÖLTŐJE”. 

„A szépség olyan energiát ad, amely által tökéletesebb munkát tud 

végezni az ember.” 
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BECEHEGYEN SZŐLŐMŰVELŐ…   
A  JÓ VÖRÖSBOR MINDIG IS HOZZÁTARTOZOTT AZ ÖN ÉLETÉHEZ ÉS ÖN 

IS SZŐLŐMŰVELŐ VOLT ,  HISZEN BECEHEGY TALAJA REMEK NEDŰT 

KÍNÁLT.  MIÉRT PONT EZT  A HELYET VÁLASZTOTTA? 

„Azért vettem Becehegyen szőlőt, mert az rám nevelő hatással volt, 

mert a szőlő megkövetelte, hogy az ember abban a tájban éljen és 

dolgozzon, amelyikben megélte azokat az esztendőket, ahol élni 

akart. Nem csak a szépet, hanem a munkát is jelentette. A lakhelyem 

aránylag sivár terület volt, és sokan mosolyogtak, hogy miért vettem 

meg… 

Nemcsak a kilátás miatt vettem meg, ami Tihanyon kívül a legszebb 

kilátást nyújtotta, hanem azért, mert meg kell művelni, mint ahogyan 

az ember életét is meg kell művelni. 

Berzsenyi életformája kicsit olyan, amilyen az én életem is volt: a 

klasszikusokkal indulva a magányban élő Berzsenyi egész 

működésével és a klasszikus versek írásával közel állt hozzám. 

Az egész magyar irodalom megfordult nálam a Becei hegyen, ők mind 

írtak a Bacchus könyvébe.” 

 

SZÁMOS MŰVÉBEN MEGJELENT A DERŰ,  MINT ESZME…  
EZ MÉGIS MIT JELENT,  MIT SZERETETT VOLNA EZZEL KIFEJEZNI? 

„A mulandóság a legbonyolultabb tisztaság…. 

Erkölcsi szerkezetemet, úgy fonja be a derű, mint ahogy a Balatont a 

nádas. És ez azért igaz, mert a derű nem örök, a derű nem jókedvű, 

nem örökös könnyed felelőtlenség. 

A derű a világ értelmében való hit. Derű az enyészetet látó költő 

türelme, fegyelme, a mosoly halált legyőző szigonya.  
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Somogy megye nevének hallatán a felületes ítélkezőben kedvezőtlen 

benyomás alakulhat ki, de szerintem valójában Somogynak van egy 

szebb, szelídebb oldala is. Derűs életszemlélet, a csodás természet 

országa ez. Valószínűleg Csokonai is ezt láthatta meg 

Somogyországban. Ezért is tartom mindenekelőtt fontosnak, hogy az 

emberiség a természetben éljen, és az Istentől megteremtett világot 

úgy folytassa és úgy építse tovább, hogy neki az harmóniát hozzon. A 

legjelentősebb az életben az emberi harmónia.” 

 

 

 

KÖSZÖNJÜK A BESZÉLGETÉST ÉS KÍVÁNJUK,  HOGY AZ ÉGI BORTERMÉS IS 

HOZZON DERŰT AZ ALKOTÓNAK! 

 

 

 

Készítette: 

 

A Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikumának csapata: 

Fábián Dávid, Horváth Bianka, Szabó Rebeka 11/A 

A Takáts Gyula Emlékverseny eredményhirdetése az őszi félévben várható. 
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Egyedül 
 

  

Elütöttek, vége 

De minek? Mi változott? 

Semmi? 

Úgy legyen. 

 

Egyedül maradtam. Teljesen. 

Egész életnagyságban. 

Egyedül. 

Örökre. 

 

De ez miért is baj? 

Miért lenne így rossz? 

Szuper így élni. 

A fejemben tökéletes. 

 

Árbogást Szelina 9. C 

 



36 

 Egy elveszett lány a réten  

 

Vége van, pedig még el sem kezdődött. 

De ez a dolog mégis bedöglött. 

Nem a te hibádból, az enyémből. 

Téged nem hibáztatnálak, rég veszett ügy.  

 

Elszállt a levél, vele együtt az irántad érzett felesleges érzéseim. 

Boldog vagy legalább? 

Boldogan élsz így? 

Boldog vagy nélkülem? 

 

Nem hiányzok? 

Bocs, inkább meg se kérdezem, nem szeretném, hogy hazudj, tudom, hogy 
nem szeretsz 

 

Hogy ki írta ezt neked? 

Egy elveszett lány a réten. 

 

 

Árbogást Szelina 9. C 
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Animék 
 

Először is kezdjük azzal, mi is az az anime? Az anime az angol 

„animation" szó rövidítése. Animeként hivatkozhatunk minden 

Japánban rajzolt és elsősorban a japán lakosság számára készített 

rajzfilmre. De miért is jó animét nézni? Mint a filmeknél is, itt az 

animéknél is vannak műfajok, irányzatok: jó párat nem részleteznék 

itt, mert nem ide való a témájuk.  

Az animékben az a jó, hogy míg egy film elkészítéséhez rengeteg 

emberre és pénzre van szükség, addig egy animét a saját gépeden is 

el tudsz készíteni, csak egy kis rajztudás kell és rengeteg idő. Esetleg 

a megfelelő szinkronhangok megtalálása okozhat kisebb-nagyobb 

nehézséget. Az animék sokkal jobban át tudnak adni bizonyos 

érzelmeket, mint egyes filmek. Nagyon kevés a magyar nyelven is 

szinkronizált anime, de azok nagyon élvezhetők. Ha a japán szinkron 

a 10/10, akkor a magyar szinkron az olyan 8,5/10.  

Osztopáni Zsolt 9. C 
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Aranyköpések 

 

„Az első versszak a költő élőhelyét mutatja be”    Ha a biológia és az 

irodalom találkozik!!! Berzsenyi pl. lehet, hogy szűktűrésű 

melegkedvelő volt? Nem tett jót neki a niklai klíma… 

 

„Ady és Léda a nyárból az őszbe száll.” – Mint a költöző madarak. És 

Ady költött is. 

 

„A hűbéresek a hűbérlőknek adták ki a földet. A hűbérlő hűségesen 

művelte.” – Akkoriban nagyon jó befektetés volt, csak jó hűbérlőket 

kellett keresni. 

 

„Petőfi fiatal korában aktív költő volt” – Idős korában nem volt aktív. 

 

„A 18. században nőtt a népesség %-a.”  

 

Mivel lehet a mocsarakat kiszárítani? – A láptörlővel 
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Nemzetközi szenzáció! – Megvan a kapcsolat  

az ufók és nagy költőink között! 

 

A Joe Biden elnök által engedélyezett különleges kutatás után megtalálták 
Arany János lantját, amelyről a Letészem a lantot című versében ír. A hangszer 
az amerikai hadsereg titkos raktárában lapult a második világháború vége óta, 
amíg idén januárban egy nemzetközi kutatócsoport beazonosította 
rádiókarbon vizsgálattal. Kiderült, hogy Kr. e. 2000 körül készülhetett valahol 
a Közel-Keleten, de lehet, hogy vízözön előtti. A húrfeszítő kulcsok bonyolult 
technikája, illetve a rajta lévő motívumok alapján nem kizárt, hogy ősi, 
atlantiszi technológiával készült és időutazásra is alkalmas.  

A tudósok szerint elképzelhető, hogy Petőfi is erről a hangszerről írt a XIX. 
század költői című művében, és a dolog azért is érdekes, mert a segesvári csata 
után a lantot senki sem látta egy ideig, a fiatal költővel együtt nyoma veszett. 

 A tudósok most egy újabb érdekes esetet tanulmányoznak: a Yukatán-félsziget 
egyik ősi maja piramisában találtak egy olyan 5000 éves ábrázolást, ami a 
megszólalásig hasonlít az Ady által megénekelt disznófejű nagyúrra. Lehet, 
hogy Adyt nem véletlenül vették be a szabadkőművesek? Elképzelhető, hogy 
idegen civilizációkkal tartottak kapcsolatot neves költőink? 

 

 

 



 



Humor nélkül halál az élet 

 

„Humor nélkül, halál az élet. Élet nélkül, humor a halál. 

  Ezért humorizálni kell, merészen és tiszteletlenül. 

  Mindhalálig.” (haft) 

 

Léphaft Pál országosan ismert, Aranytoll-díjas karikaturista, a 

Magyar Kultúra Lovagja munkáiból nyílt kiállítás iskolánkban. A 

művész életének pár fontos eseményét az alábbiakban közöljük: 

 

 Született: Nagybecskerek, 1952. január 17. 

 Ministrált, atletizált 

 régebbi foglalkozásai: vasas, bölcsész 

 1972-1976: az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának 

magyar nyelv és irodalom szakán végbizonyítványt szerzett 

 1977-87: az Újvidéki Televízió magyar hírszerkesztőségének 

újságírója 

 1987: a Magyar Szó napilap karikaturistája 

 1994 novemberétől a Grimasz szerkesztője 

 1990-97: a Napló c. hetilap állandó munkatársa és 

szerkesztőségi tagja 

 1992-től a Magyar Nemzet külmunkatársa 

 Rajzai megjelennek: budapesti Heti Válasz, Brassói Lapok, stb. 



 megjelent karikatúrakötetei:  

Ping Pong, 1981, Újvidék 

Másvilág, 1995, Újvidék 

Végvári panoptikum 2. 

2012, Újvidék 

 1989-től a Telepi Rádió (Heinermann Péterrel és Klemm 

Józseffel) újvidéki politikai kabaré szerzője és szereplője 

 

A kiállítást Dr. Hegedüs Györgyné tanárnő és férje szervezte, akik jó 

barátságban állnak az alkotóval. Pap Mária tanárnő is aktív 

közreműködésével segítette az esemény létrejöttét. Nekik ezúton is 

köszönjük a sok befektetett munkát!  

A művész alkotásai irodalmi áthallásokban bővelkednek, 

karikatúráinak nagy része ismert személyiségeket ábrázol. A 

műalkotások aktuális üzenettel rendelkeznek, a sokszor halálosan 

komoly tartalmat a humor eszközével teszik feldolgozhatóvá. 

Egyszerű színekkel, ecsetvonásokkal, ugyanakkor nagy művészi 

igényességgel hirdetik, hogy az élet problémáin érdemes 

felülemelkedni egy mosollyal, kacagással. 

A kiállítás a 9. A osztály közreműködésével vált színessé, ők 

készítették a felirat betűit. A művészeti esemény ünnepélyes 

megnyitóját sajnos nem lehetett megtartani a szigorú vírusellenes 

szabályok miatt. Reméljük azonban, hogy a humor jobban terjed, 

mint a fertőző betegségek. 

 

  

Árbogást Szelina 
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Két lépés távolság 

 

A valaha volt legigazibb és legátélhetőbb film, ami könyvformában is ugyanazt 

a felkavaró érzést adja át, mint a megfilmesített változat. Ez a film nagyon sok 

mindent jelenít meg, ami a mai világból hiányzik, ami ma már kiveszett az 

emberekből. Hiszen a főszerepet két haldokló fiatal kapta. Amellett, hogy 

elképesztően érzelmes szerelmi történet, az emberség hiányára is rámutat sok 

apró részletben.  

A szerelem egy csodálatos dolog, olyan oldalainkat mutatja meg, amit soha 

senki nem hozott elő belőlünk, legalábbis a filmekben. De vajon létezik ilyen 

szerelem? Elsöprő, túllendít a határainkon, önzetlenné és sebezhetetlenné 

tesz, ami miatt mindent feláldoznánk. Létezik-e az ilyen herceg/hercegnő? 

Hiszen a filmben saját életben maradásukat kockáztatták azzal, hogy 

találkozgattak, a fiú a halált választotta volna a lányért. És a saját halálának a 

tényét csak azután merte elmondani, hogy tudta, szerelme biztonságban van. 

Napokat, akár heteket vagy hónapokat lehetne ezen gondolkodni, hogy 

létezik-e az ilyen szerelem/szeretet. Az ő kapcsolatuk érintés nélküli volt. Azt 

bizonyították saját maguknak is, hogy létezik igaz szerelem a testiségek nélkül 

is.  

Viszont a lány csak akkor jött rá, hogy mennyit jelent egy érintés, amikor már 

túl késő volt. A legjobb barátja is CF-es, és úgy halt meg, hogy sosem ölelte át, 

nem szoríthatta meg a kezét, hogy éreztesse, hogy ott van, még akkor is, 

amikor a szó már nem elég. Hogy a testvérét soha többé nem ölelheti át, nem 

bújhat mellé, hogy éreztesse, mennyire fontos támasza a betegségben, és a 

szerelmét sem ölelheti meg.  

Mindennek ellenére is rengeteg mindent megtettek azért, hogy kiélvezzék a 

hátralévő életüket. Legfőképp azért tettek meg mindent, mert egy ilyen 

kiszolgáltatott és nyomorult helyzetben csak ők voltak egymásnak, 

mindenkinek a támasza jelentette a világot. Egy apró mosoly, egy kis szülinapi 

rajz, egy közös séta a kórházi folyosókon egy billiárd dákóval a kezükben, mert 

az a másfél méter fosztja meg őket attól, hogy kiélvezzék az életet.  
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Minden ilyen kis apróság visszavezet minket a saját életünkbe. Amikor az 

ember beteg, haldoklik vagy meghalt, akkor próbálják meg szeretni és tisztelni, 

de amíg él és még tehetnénk érte, addig nem teszünk semmit. Igazán az tudja 

értékelni a legapróbb szépséget, jót és csodát, akinek már nincs sok hátra, vagy 

már megjárta a hadak útját.  

Egy betegség sok mindent elvesz az életünkből: barátokat, szerelmeket, 

társasági életet, akár minden örömöt, az érintést. De sok jót is adhat: 

tiszteletet, hálát, tapasztalatot, értékrendet. A halál is az élet része, de muszáj 

halálközeli élményekben részt venni ahhoz, hogy megtanuljunk emberként 

élni?  

Kalányos Emese Petra 
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Közhelyek 

Ez közhely. Minden csak közhely, látszat, illúzió. Ilyen az élet. Elgondolkodtató 

történet az élet dolgairól. 

Hogy mi az életed értelme? Jó kérdés. Shannen is ezt keresi. Keresi ezt a csomagot, 

hogy boldog legyen. Keresi az élete értelmét.  

Nem úgy éli az életet, ahogyan a korosztályának kéne. A szakmájában szeretne 

elhelyezkedni, de ezelőtt is olyan munkahelyet fogott csak ki, ami miatt belefásult 

a hétköznapokba, köze nem volt a témához, és úgy 3 évet ennek köszönhetően 

kidobhatott az ablakon. A szüleit csak külön lehet említeni, hiszen sajnos ez a 

helyzet már kiskora óta. Barátai nincsenek, ha eddig nem lettek, akkor most már 

nem is lesznek. Jár dokihoz, hogy elmondja neki a dolgait, de ez is nagyon drága. 

A volt barátja meg egy se**fej, akivel a kapcsolatuk szép kis látszat volt. Meghozta 

az élete legjobb döntését, és otthagyta a munkahelyét egy másik munkáért, 

amelyhez szintén nem ért semmit. De itt változhatnak a dolgok? Megtalálhatja a 

csomagját? 

Árbogást Szelina 
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Kifutó modell- Juno Dawson 

 

Mindenki modell szeretne lenni, nem? Semmi dolguk, csak csinosabbnál 

csinosabb ruhákban kell sétálniuk a kifutón, dühös fejjel. Jana Novak egy 16 

éves, átlagos lány, akit felfedeznek.  

Ugye mi csak a felszínt látjuk. Nem tudjuk, mi van mögötte. A modellkedésnek 

pedig árnyoldala is van. Jana elképesztő sikereket ér el kevés idő alatt, de vajon 

bírni fogja ezt a tempót? Meg fogja tudni állni a helyét a divat világában? 

Megváltoztatja ez az életét? Egy lány, akit a suliban zsiráfnak hívnak, kinevetik a 

külseje miatt. El se tudnák azt képzelni, hogy pont egy ilyen lányból lesz modell. 

Ez a könyv bemutatja a modellkedés árnyoldalait, az igazi oldalát. Egy átlagos 

lány szemszögéből.  

 

 

 

Árbogást Szelina 
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Boldogság 
 

Lehetetlen megfogalmazni ennek a szónak a jelentését. Rendkívül 
szubjektív dolog, kinek mit jelent, ki hogy fogja fel és éli az életét, sok 
apróságon múlik a boldogság. Sőt szerintem korfüggő is lehet ez az 
érzés. Nem mindegy, hogy milyen értelmi, érzelmi szinten 
helyezkedik el az adott ember, milyen az értékrendje, milyen 
körülmények közt él, és még egy halom tényező. 

De én most megpróbálom kifejteni, hogy számomra mit jelent 
jelenleg a boldogság szó. Igazából amióta karantén van és bejött ez a 
szörnyű vírus, azóta valami fokozatosan megváltozott bennem. Szép 
lassan, de biztosan. Kellett hozzá idő, de mindennek eljön az ideje. 
Ami a legszebb benne, hogy saját magamon veszem észre a fejlődést, 
ez számomra nagy öröm.  

Lehet, hogy kicsit közhelyesen hangzik, de minden nap egy kicsit-
kicsit észre vettem/veszem, hogy kezdek felnőni. Ami néha 
elszomorít, de olyankor mindig észhez térek, hogy a jövőm előrefelé 
van, és ami a múltban volt, az ott is marad. És ez így van rendjén. 
Tanulom, de már egyre jobban megy, hogy mindenben a pozitívat 
lássam. Törekszem, hogy minél jobban és mélyebben megismerjem 
magam, az egész lényemet. Már jó ideje életmódot váltottam, úgy 
döntöttem, egészségesen akarok élni, egészséges, finom ételeket 
akarok enni, szeretem elkészíteni és lesni a jobbnál jobb recepteket 
a netről, szeretek reggel korán kelni, egy édes kávé mellett csodálni 
az előbújó napfényt és látni, ahogy ébredezik a világ, nézni amikor a 
kutyusaink játszanak a még deres füvön – olyan korán van, de őket 
nem érdekli, így is folytatják tovább a bolondozásukat. Imádok reggel 
edzeni, amikor kinyitom az ablakot és bejön a friss levegő. Imádom 
látni az eredményét az edzésnek, ilyenkor tudom, hogy teszek azért, 
hogy jól érezzem magam a bőrömben.  
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Szeretek kint ülni a kertünkben és a kutyákkal játszani, tanítgatni 
őket, boldog vagyok, amikor megtanulják és olyan okosak, úgy 
imádom őket.  

Imádok bőséges reggelit csinálni és utána megenni.  

Szeretek az Öcsémmel együtt főzni, sütni, kutyát sétáltatni, játszani, 
filmeket nézni, közös kedvenc sorozatokat találni. Szeretem, hogy 
van egy ilyen testvérem, mint ő. Szeretek fotókat készíteni az 
állatokról, virágokról, szép naplementékről. Azt is szeretem, amikor 
rólam csinálnak jó képeket.  

Szeretek a családdal lenni, most, hogy ilyen helyzet van, sokkal több 
időt tudok velük tölteni és ez ráébresztett, hogy előtte ez hiányzott 
az életemből.  

Szeretek biciklizni, sétálni az erdőben.  

Nagyon boldoggá tesz, ha nyár van, ez az évben a kedvenc 
időszakom, de imádom a tavaszt is a sok szép, illatos virággal, az 
enyhe szellővel és a bőrkabátos idővel. Szeretek napozni, strandolni, 
úgy örülök, ha vagány és szép fürdőruhám van. Nagyon szeretek 
ruhákat vásárolgatni, imádok öltözködni, szeretem a divatot… még 
rengeteg mindent tudnék sorolni, amit szeretek, szinte csak 
apróságok és az élet általános velejárói, de mégis boldoggá tesznek 
és értékelem őket.  

Nagyon szeretem, hogy ilyen értékrenddel, életfelfogással 
rendelkezem, és hálás vagyok az égnek vagy bárki műve is legyen, 
ezért, amit adtak. Az eszembe vésték -“ Az élet apró örömei, a 
pozitivitás, a hála, a megbecsülés, a fejlődés stb..” - talán ezzel 
megkaptam a boldog élet titkát is?!  

Talán igen, talán nem, de ez most nem is számít. A jövő még nem ma 
van. Az élet nehéz, tudom, nem habostorta, de pont ezért kell az 
embernek boldognak lennie a sok nehézség mellett is, mert különben 
mi értelme lenne a létünknek? 
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Boldogság 
 

 

A boldogsághoz mindenkinek másra van szüksége. Nem születtünk 

egyformának, s bár egy képre próbál mindenkit szabni a társadalom, 

egyformává sem válunk. 

     A boldogság sok ember számára nem mint egy érzés, inkább mint 

cél jelenik meg. Ezt hibás világképnek tartom. Küzdenek és küzdenek, 

míg elfelejtik miért is van ez az egész. De ha egy percre megállnánk, 

ha meglátnánk, hogy az életnek nem csak a harc a lényege, akkor 

boldogok lehetnénk. 

     Aranyos – mondjuk a kisgyerekre, aki a karjait magasra tartva 

próbál elérni egy levelet, ami a szél hátán egyre magasabbra és 

messzebbre jut el. Mosolyogva kapkod utána, s ha elérhetetlennek 

tűnik, kacag és integet. Új levelet keres.  

     Hatalmas célokat magunk elé tűzve küzdünk, kapkodunk vad 

álmok után. Nem tudjuk elengedni őket. Eközben egy szép jövő 

levelét fújja el az arcunk mellett a szél.  

     Szerettem volna mindenki tudtára adni, hogy azt érzem, 

boldogtalan a világ. Nem látja meg senki, mi is az, ami igazán neki 

való. És amíg nem látjuk, mit kellene tennünk, addig nem görbít az 

arcunkra mosolyt se tél, se nyár.  

Magyar Tímea 12. A 
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Iskolai bántalmazás/zaklatás 

 

  

 
 A ”bullying”- iskolai bántalmazás/zaklatás olyan szándékos, 

ismétlődő viselkedés, melynek célja, hogy fizikális vagy pszichés 

fájdalmat/kárt okozzon egy nem provokáló, magát megvédeni nem 

tudó diáknak. A bullyingnak több fajtája van: fizikai, verbális, kapcsolati 

és cyberbullying. Az első kettő úgynevezett direkt-, a második kettő az 

indirekt támadás. 

 

 

 A mai világban mindenki találkozott már valamelyik formájával a 

bántalmazásnak, mindenkinek volt már gúnyneve, vagy mindenkiről 

beszéltek már csúnyán a háta mögött, vagy éppen ő beszélt ki valakit. 

Már alsó tagozatban elkezdenek a gyerekek csúfolódni, verekedni, 

kiközösítik egymást… Ez később durvábbá is válhat. A bullyingban 3 fő 

csoportról beszélhetünk: a bántalmazóról, az áldozatról és a 

bántalmazó áldozatról. Azokat, akiket bántalmaztak gyakran 

pszichoszomatikus tünetek, depresszió, rosszkedv, negatív 

önértékelés, beilleszkedési nehézségek jellemzik. A fiatalok körében 

egyre több az öngyilkosság, önbántalmazás is emiatt. Ez egy elég 

nehéz téma, mégis mostanában egyre többen szólalnak fel ennek 

érdekében. A bántalmazás apropója sok dolog lehet – nemzetiség, 
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nem, szexuális orientáció, kinézet, vallás, világnézet… – egyszóval 

mindenkit lehet bántani, aki más vagy másként gondolkodik, mint a 

többiek.  

 

Mi jellemzi a potenciális áldozatokat? 

 szorongásos, félénk, csendes, visszahúzódó viselkedés 

 alacsony önértékelés, negatív énkép 

 negatív problémafelfogás – ez teszi hajlamossá a gyereket a 

“szenvedő alany” szerepre. 

 

Milyenek lehetnek az elkövetők? 

 agresszívak és elfogadóak az agresszióval szemben 

 önértékelésük magas, énképük pozitív (legalábbis a külvilág felé 

ezt mutatják) 

 empátiájuk átlag alatti – felmérések azt mutatják, hogy 

nincsenek tisztában azzal, hogy milyen szenvedéseket okoznak a 

másiknak. 

 

 

 

Ha bullying áldozata vagy, ne szégyelld, hanem kérj segítséget, akár a 

szüleidtől, tanáraidtól, esetleg ha kell, pszichológustól. Fontos, hogy 

felismerjük, nem csak az áldozatot kell elküldeni adott esetben 

segítségért, hanem a bántalmazót is. 
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Válságos állapot, hullámvölgy 

 

A XXI. század jelenlegi jellemvonásai a fent említett jelzők. Az 

emberiség mindennapjai azzal telnek, hogy küzdenek a felmerülő 

nehézségek leküzdésével, viszont ez sokszor párosul fásultsággal, 

lehangoltsággal, egyhangúsággal, monotonitással: egy szóval 

mondva a negativitás érzéseivel. Erre jó példa a mostani 

válsághelyzet, ami új vírusként ütötte fel a fejét. Az emberek 

többsége pánikszerűen reagál a naponta elhangzó hírekre, és lássuk 

be, hogy a rengeteg ellentmondás és képtelen állítások tömkelege ad 

is erre okot, csak azért, mert egy új és ismeretlen veszély áll az 

emberiséggel szemben. Amióta világ a világ, azóta léteznek vírusok, 

betegségek, de az emberi test többé-kevésbé tud védekezni ellenük. 

Viszont felvetődik a nagy kérdés, ha ez így van, a védekező 

mechanizmus miért nem működik most? Generációk sokasága el se 

tudja képzelni, hogy mivel áll szembe, mi lesz a továbbiakban, mi lesz 

magával az Élettel?  

Az életvitelszerű dolgok megváltoztak, emberek kerültek 

kilátástalan helyzetbe munkahelyük elvesztésével. A családok jövője 

elég sötét képet mutat, ami rányomja bélyegét a mindennapi 

hangulatra. A bizonytalanságnál nincs rosszabb dolog. A felnőtt 

generációnak fel van adva a lecke, hogy felülkerekedjen a rá 

nehezedő súly legyőzésében. Most van az az időszak, amikor 

mindent alá kell rendelni annak, hogy maga az élet megmaradjon. Az 

emberiség rémálma nem következhet be. A jelenlegi helyzet olyan, 

akár a hullámvölgy, egyszer fent, egyszer lent, de jó lenne mindig fent 

maradni.  
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A másik érintett generáció a fiatalok nagy csoportja, gondolok itt a 

csecsemőkre és a tinikre egyaránt. A kisebbek szerencsésebbek, mert 

nem sokat érzékelnek a körülöttük zajló események sokaságából, 

viszont a tizenéves generációnak új ez a helyzet, mivel egyik napról a 

másikra 180 fokos fordulatot vett a megszokott életük. Fiatalként 

nem is tudják érzékelni a felelősséget, viszont, ha felnőtt segítséget 

kapnak, remélhetőleg ők is megértik a jelenlegi helyzet súlyosságát. 

Ezzel nem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy a fiatalság nem veszi 

komolyan a vírushelyzetet, de nekik is feladták a leckét. Számunkra 

gyerekfejjel nehezebb a felmerülő problémával szembenézni, mint 

mondjuk a bezártság, online oktatás, elszigeteltség. A tanulás rendje, 

ami online oktatásra változott, nagy nehézséget okoz, mivel nem 

helyettesíti az iskolai személyes oktatást. Hiányzik a megszokott 

rutin, a napi kontaktus az osztálytársakkal, barátokkal, egy kis 

kikapcsolódás, beszélgetés, akár egy jó mozi vagy a hétvégi diszkó. 

Fiatalként mások az elképzeléseink és sajnos merőben más a valóság, 

de nincs pánik, mert bízunk benne, hogy pár hónap múlva minden a 

régi kerékvágásba kerül.  

A földkerekség óriási csapdába került, mind Európa, mind a többi 

földrész azért küzd, hogy ebből a kilátástalan csapdából sikeresen 

szabaduljon. Nehéz elképzelni, hogy továbbra is így maradjon 

minden, mert az emberiség nem erre hivatott. Válság és vírushelyzet 

ide, hullámvölgy oda, az emberi faj a létfenntartásért küzdeni fog és 

bármi kerüljön az útjába, azt le fogja győzni. A szomorú XXI. század 

végül szép napra ébred.  

 

Jaksa Tamara 12. B 



Depresszió a mai világban 

 

 Maga a jelenség megjelenése az emberi civilizációval körülbelül 

egyidős. Ezt az állapotot az orvosok a 19. századtól kezelik 

betegségként. Érzékeny és érdekes téma, mellyel az orvosok, 

pszichológusok nagyon sokat foglalkoznak és kutatják. 

 Fuller Bianka pszichológus foglalkozott utoljára ezzel a témával. 

A depressziónak sokféle jele lehet. Leggyakoribbak közé tartozik a 

kilátástalanság, a csökkent érdeklődés, a kontrollálatlan érzelmek és 

a bioritmus felborulása. Sokan keverik a szomorúsággal ezt a lelki 

állapotot, ám sok különbség van közöttük. A depresszió egy mentális 

betegség, ami bárkit, bármikor elérhet, és a mai világban egyre több 

embert, főleg fiatalt érint. Kihat az élet minden területére, nem 

tudnak megfelelően koncentrálni, motiváció hiányuk van, és 

rendkívül türelmetlenné válhatnak. Ezzel szemben a szomorúság egy 

normális érzelmi reakció, ami idővel elmúlik, nem hónapokon 

keresztül tart. Általában egy konkrét eseményre, történésre adott 

reakció. Ezen könnyen segíthet a sírás, beszélgetés, magunkra 

fordított gondolkodási idő. A depresszióval küzdők sokszor elvesztik 

érdeklődésüket olyan dolgok iránt is, melyeket egyébként szeretnek. 

Tévhit, hogy egyikük sem képes kimozdulni otthonról, kapcsolatot 

létesíteni. Aktív depressziónak nevezzük azt, mikor például valaki 

teszi a dolgát, elmegy otthonról, találkozik barátokkal, ám a nap 

végén egyedül üresnek, céltalannak, kilátástalannak érzi magát. 

Fontos tudni, hogy mindenkiben másképp jelenik meg. Sokan nem 

tudják, hogy a depresszió nem egy döntés, hanem összetett 

tényezők hatása. Nem segítség a “gondolkodj pozitívan” kifejezés 

egy ilyen helyzetben. Ez egy kiszolgáltatott lelkiállapotban lévőnek 

sokkal többet árthat, mint használhat. Sajnálatosan a mai 



társadalomban a depresszió sokszor számít nevetségesnek és 

gyengeségnek. Sokan szégyellik, és minden napuk kiszolgáltatottan 

és céltalanul telik el, mert nem mernek segítséget kérni a társaságból 

való kiközösítés miatt.  

 A betegségnek sokszor külső testi jelei is lehetnek. A 

pesszimizmus és negatív énkép mellett a fejfájás, emésztési zavar, 

fogyás vagy hízás, - ez testfüggő - , alvászavarok, állandó 

fáradékonyság jellemzi. Belső és külső problémák legalább felének 

jelen kell lennie ahhoz, hogy depressziót lehessen megállapítani.  

 A kutatások szerint a népesség kb. 10%-a egyszer életében átél 

súlyos depressziót. Fontos megjegyezni, hogy a depressziós emberek 

7-15%-a sajnálatos módon sokszor kísérel meg öngyilkosságot, vagy 

véghez is viszi azt, ezért jobb időben felismerni ezeket. A visszatérő 

és súlyos depressziót nagyon fontos kezelni. A kevésbé súlyos 

eseteket pszichoterápiával lehet kezelni, amely nagyon hasznos és 

rengeteg segítséget, támogatást nyújthat. Rosszabb esetben 

antidepresszánsokkal lehet csökkenteni vagy megszüntetni. Ezeket 

csak klinikai pszichiáter írhatja fel szükség esetén.  

 Végszóként kiemelten fontos megemlítenem, hogy betegnek 

lenni nem ciki. Nem ciki sem segítséget kérni, sem pszichológushoz, 

kineziológushoz fordulni. Véleményem szerint senki nincs egyedül, 

bármilyen problémáról, betegségről legyen szó. Nem szabad 

elküldeni, elijeszteni, megfélemlíteni vagy rettegésben és 

kirekesztettségben tartani a társainkat, hiszen mindenki mást él 

meg, és máshogyan. Ezeket kezelni kell és támogatást nyújtani a 

másiknak, hogy ne egy önző, énközpontú rendszerben, hanem egy 

szebb és jobb világban élhessünk mindannyian. 

Varsányi Vivien 12.B 
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A vallás szerepe napjainkban 

 

A vallás egyre kisebb szerepet kap napjainkban. Ezelőtt 40 

éve hátrányok érték azt, aki templomba járt, vallásos volt, 

függetlenül a vallásától. Napjainkban vallásszabadság van, a 

templomokba mégis kevesen járnak.  

A dédszüleim minden vasárnap felvették a szép ruhájukat 

és a gyerekekkel, unokákkal együtt mentek templomba, 

egyfajta családi program volt, amiben mindenki kivétel nélkül 

részt vett. Anyukám már kisgyerek korában ismerte a 

templomi rituálét, szertartásokat, egy közösség tagja lett.  

Amikor egy családban megszületett egy kisgyerek a 

szülőkben fel sem merült az, hogy a gyerek ne legyen 

megkeresztelve. A keresztelő volt az az esemény, ahol a 

közösségnek először bemutatták az újszülött gyermeket. 

Anyukám nem akart minket megkereszteltetni, hogy mi 

szabadon döntsünk, melyik vallást szeretnénk magunknak 

választani. Végül keresztanyja tanácsára kereszteltetett meg 

minket, ami a papunk számára is igazi különleges esemény 

volt. Ikreket már keresztelt, nem is egyet, olyan keresztelője is 

volt, hogy ikrek voltak a keresztszülők, de olyan még nem volt, 

hogy iker keresztszülők ikreket kereszteltek volna.  

Az én életemben először iskolásként, a református 

iskolában találkoztam a hittel, a hittannal, ismerkedtem meg 

a Bibliával. A katolikus vallástól eltérnek az énekek, a 

templomok, sokkal szerényebb, mint a katolikus vallás. A 

szertartások is egyszerűbbek, nincs áldozás minden misén,  
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nincs gyónás, nincs első áldozás. A katolikus vallással 4. 

osztályban ismerkedtem meg közelebbről, amikor 

elsőáldozónak készültem. Érdekes élmény volt a számomra, 

hogy katolikusként a reformátusba járok, református hittant 

tanulok, közben első áldozónak készülök. Ebben a közegben 

nem okozott gondot a vallásról, a hitemről beszélni, ahogy 

felsőben a katolikus iskolában sem.  

A hit az életem része, annak ellenére, hogy nem járok 

minden vasárnap templomba, nem imádkozom rendszeresen. 

Ünnepnapon mindig elmegyek a misére, fontos a számomra, 

ezzel is követem a családom hagyományait. A hit olykor 

reményt ad, kapaszkodhatok valakibe és támaszt nyújt, 

mindig van valaki mellettem, még ha úgy érzem, hogy senki 

sem támogat.  

A vallás sok ismert ember számára is fontos, Szikora Róbert, 

Szandi, Cliff Richard, Liam Neeson. Ők nyíltan vállalják hitüket, 

még ha támadás is érte őket.  

A napjainkban nem foglalkoznak az emberek a vallással, 

szabad országban élünk, azt csinálsz, amit akarsz alapon. Ahol 

a szülők nem kaptak valami féle vallásos nevelést, ott a 

gyerekek sem fognak a vallás felé fordulni. Teljesen közömbös 

lesz a számukra, holott a Biblia ismerete az általános 

műveltség része, ahogy az ünnepek is. 

Azáltal, hogy egyre kevesebben járnak templomba, az 

általános műveltség is csökken, az emberek nincsenek 

tisztában azzal, hogy egy-egy ünnepnapon mit ünnepelünk, 
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számukra csak annyiban tér el a többi naptól, hogy nem kell 

dolgozni, és a boltok is zárva vannak.  

A vallással nem csak hitet kapunk, hanem egy közösséget is 

ahová tartozunk, ahol szeretettel és örömmel fogadnak 

bennünket. Fontos, hogy az embereknek legyen hite, mert 

szerintem így könnyebb a céljainkat elérni. Hinni kell 

magunkban is, hogy igenis meg tudjuk csinálni, hisz Isten 

velünk van.  

 

Takács Tímea 12. A 

 

 


