
   Új félév, új hírek, új érdekességek! Túl vagyunk meg-

annyi tantárgyversenyen, voltunk kreatívak, tehetségkuta-

tót indítottunk, új KÖFEDISZ-elnököt választottunk, s 

akadt olyan diák is, aki elugrott Budapestre programozni. 

   S mivel tudom, hogy tudásvágyatoknál csak a menthe-

tetlen szórakozásfüggőségetek erősebb, újságunkat telepa-

koltuk humorosabbnál humorosabb cikkekkel, különleges 

történetekkel és érdekes véleményekkel. 

   Beleolvashattok a legkreatívabbak fogalmazásaiba, vég-

zőseink gondolataiba, s egy nehéz nap után mosolyt csal-

hat az arcotokra Humorsarkunk tartalma. 

   Szívvel-lélekkel igyekeztünk érdekes újságot teremteni, 

így hát őszintén remélem, hogy mindenki talál magának 

kedvére valót. 

 

   

Amit olvashattok: 

2. oldal… Hírrovat 

3. oldal… TeVe 

4. oldal… Legszebb magyar    

      szavaink 
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     szeretlek...“ 

     Interjú Csípő Irma   

     tanárnővel 

 6. oldal… Végzőseinkről… mert 
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9. oldal... Örömkönyv 
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Hírrovat 

Nemzetközi Magyar Matematika Verseny 

Iskolánkban került megrendezésre  március 19-22 

között  a Nemzetközi Magyar Maktematika Verseny 

döntője, melyen a Kárpát-medencei magyar diákok 
vettek részt. A Kölcsey Ferenc Főgimnázium mellett 

a Hám János Katolikus Iskolaközpont és a Reformá-

tus Gimnázium voltak a főszervezők. A diákoknak a 
versenyzés mellett lehetőségük nyílt megtanulni a 

salsa alapjait, szakmai előadásokon vehettek részt és 

megtekinthették a Bokréta néptánc együttes előadá-
sát is.  Iskolánk diákjai is remek helyezéseket értek 

el: Bondici László (XI.A) első helyezést ért el, és 

dicséretet kapott Megyesi Attila (IX.A), Lakatos Ta-

más (X.A), Lengyel Sándor (X.B), Mandici Szilárd 
(XII.A), Simon Erika (XII.B), valamint Polcz Péter 

(XII.B). Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak! 

Gordiusz Matematika Verseny 

Az évente megrendezésre kerülő Gordiuszon isko-

lánk diákjai ismételten remekül teljesítettek. A kilen-
cedikes diákjaink közül Liszkai Ferenc (IX.C) és 

Magdás Walter (IX.B), a tízedikesek közül Lakatos 

Tamás (X.A), a tizenegyedikesek közül Bondici 
László (XI.A), a tizenkettedikesek közül pedig 

Mandici Szilárd (XII.A) jutott tovább a Székesfehér-

váron megrendezett döntőre, ahol Bondici László 7. 

helyezést ért el, ezenkívül a legeredményesebb hatá-
ron túli versenyzőnek járó különdíjban is részesült. 

Gratulálunk! 

Fizika 

Az Öveges József - Vermes Miklós Fizikaverseny 

segesvári döntőjén  Saitos István (X) II.díjat, Szil-
ágyi Andrea(X) III.díjat, Képes Tamás (VIII) 

III.díjat, Lakatos Tamás (X) és Dancu Júlia (VIII) 

dicséretet kapott. 

A Jedlik Ányos Matematika- és Fizikaverseny ma-

gyarországi döntőjébe a következő diákjaink jutot-

tak: Leiti Dávid (VI.b), Dancu Júlia (VIII), Kerekes 

Anna Hajnalka (VIII), Lakatos Tamás (X.A).  

Gratulálunk nekik és tanáraiknak! 

Informatika 

A Nemes Tihamér számítástechnikai verseny nem-

zetközi döntőjét Budapesten tartották meg, ahol is-

kolánkat öt diák képviselte: Doloczki Dalma (VIII), 
Képes Tamás (VIII), Gázsa Gergő (IX. B), Mandici 

Szilárd (XII. A), valamint Simon László (X. B), aki 

ötödik helyen végzett. Gratulálunk nekik! 
A 2010 március 6-án megrendezett Informatika tan-

tárgyverseny megyei szakaszán a következő eredmé-
nyek születtek: I.hely: Lakatos Tamás X.A, Mandici 

Szilárd XII.A, II.hely: Tempfli Arnold XI.B, Sebők 

Tamás XI.A, III.hely: Láng Máté XII.A, Villányi 

Balázs XII.A. Dicséretet kaptak: Kuzmann Gabriella 
X.B, Saitos István X.A. Gratulálunk! 

 

Hittan tantárgyverseny 

A Római Katolikus Hittan Tantárgyverseny megyei 

szakaszán iskolánk diákjai kiváló eredményeket ér-
tek el: Gázsa Gergő, Mosoni Noémi, Schmiedt Réka 

I. díj; Görbe Helga, Sándor Zsófia, Bodonyi Andrea, 

Magdás Gerhárt II. díj; Horváth Krisztián Láng Me-

linda Portik-Hegyi Zsuzsa III.díj; Ferencz Vivien, 
Magdás Walter, Steinbinder Ingrid, Oláh Bernadett, 

Simon Melinda dicséret. A díjazottak egy háromna-

pos jutalomkiránduláson vehetnek részt. Gratulá-

lunk, és jó szórakozást kívánunk. 

Biológia 

A március 6-án lezajlott biológia megyei tantárgy-

versenyen iskolánk két tanulója dicséretben része-

sült: Mosoni András IX.B, Schneider Ingrid X.D. 

Az "Együtt Európában" Nemzetközi környezetvédel-

mi vetélkedőn iskolánk csapata (Hart Edina IX.B, 

Szilágyi Boglárka XI.C, Orosz Edina XI.C) III. he-

lyen végzett. 

Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő tanáraiknak! 

Kémia 

A kémia olimpia megyei szakaszán Poszet Cynthia 

(X.A), Bodnár Eszter (IX.D) és Dancu Júlia (VIII) 
dicséretet kapott, Tóth Zsejke (XI.C) és Oláh Laura 

(XII.C) I. helyezést ért el. Az országos szakaszon 

Oláh Laura dicséretben részesült. 

A CHIMEXPERT kémiaverseny megyeközi szaka-

szán Oláh Laura III.díjas lett. Dicséretet kaptak: Fü-

löp Ákos, Rácz Gergő, Veres Kupán Emese, Mezei 

Boldizsár, Kraft Roland,  Veres Kupán Hunor, 

Poszet Cynthia, Tóth Zsejke, Angi Dalma, Czibere 

Aliz, Dancu Júlia. 
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TeVe: közlekedési „eszköz” a szórakozás  
és a siker között, vagy csak…púp a hátunkon? 

  Először is, egy barátom szerint, mi mindnyájan 

feltűnési mániában szenvedünk. Kérdéses. Mind-

nyájunkban ott lakozik a bizonyítási vágy. Nos, 

ez már nem kérdéses, ez tény. Ez nem egy rossz 

dolog, hiszen ez csak egyszerű emberi mivoltun-

kat tükrözi.  

  A pszichológia szerint négyféle személyiségtí-

pus létezik. Mindegyik esetében másképpen nyil-

vánul meg a bizonyítási vágy. 

  A 21. században vagyunk, amikor a tehetségku-

tatók nagy népszerűségnek örvendenek. Sokak 

szerint az ilyesmi azoknak az embereknek való, 

akik esetleg feltűnési mániában szenvednek. Első 

kérdés: Miért is olyan nagy baj ez? Második kér-

dés: Mi a rossz abban, ha valaki épp nem kívánja 

betölteni Mr./Mrs. Szürke Egér szerepét, és igen-

is meg akarja mutatni a „világnak”, hogy ő nem 

csak egyszerű emberi életműködéseit képes elvé-

gezni, hanem még tud sok mást is, aminek a töb-

bi ember addig nem volt tudatában. Hogy mit 

értek az alatt, hogy Mr./Mrs. Szürke Egér? Azt a 

személyt, akit igazából senki sem ismer, aki nem 

akar ismertté válni, nem akar kitűnni semmiben a 

többi közül, mert nem érzi magát elég jónak, így 

hát nem is próbálkozik, vagy egyszerűen csak fél 

a társadalom megjegyzéseitől. Tény: ha valami-

ben túl rosszak vagyunk, az emberek megvetnek 

minket, ha valamiben pedig túl jók vagyunk, ak-

kor… még jobban megvetnek. Megjegyzés: az 

emberi faj egyik elismert negatív tulajdonsága az 

egymásra való irigység. 

  Állítsatok le! Már megint filozofálok. Tehát 21. 

század, és tehetségkutatók… Hogy mi is 

'trendben' legyünk, iskolánkban is meghirdetett 

egy ilyen jellegű verseny. A KÖFEDISZ által 

kivitelezett TeVe nagy népszerűségnek örvend a 

diákok körében, hiszen az iskola díszterme min-

den egyes alkalommal megtelik diákokkal, akik 

vagy kedvenceiket jöttek bátorítani, vagy éppen 

csak azt jöttek lesni, hogy mikor történik már va-

lami érdekes (érdekes=jó pletykatéma). 

  A TeVénkre több diák is jelentkezett, más-más 

kategóriákban (zene, tánc, egyéb), csakhogy út-

közben néhányuknak távozniuk kellett, és a vég-

állomásra csak egyetlen utas érkezik meg, akit - 

gondolom - az iskola legtehetségesebb diákjának 

nyilvánítanak majd. 

  Személyes vélemény: attól, hogy nem nyersz 

tehetségkutató versenyt, még nem azt jelenti, 

hogy nem vagy tehetséges!  

  Úgy gondolom, hogy a verseny zsűritagjai jól 

összeválogatottak, hiszen van köztük nyelvtanár-

nő, aki figyelembe veszi a helyes kiejtést a szava-

lóknál s dalnokoknál, és vannak olyanok is, akik-

nek jó pár év tánctapasztalatuk van, tehát jogosan 

bírálhatják a táncos lábúakat. 

  Itt vannak ezek a tehetséges fiatalok, bizonyára 

mind tisztában vannak azzal, hogy mit várnak el 

a versenytől. Nézzünk csak végig rajtuk. Van kö-

zöttük, aki szerepelt már az iskola közönsége 

előtt a tavalyi Megasztárban több-kevesebb siker-

rel, így hát gondolta, megpróbálja szerencséjét az 

idén is. Meglátjuk, mi fog kisülni belőle. Van, 

aki csak szórakozni jött, hisz neki mindegy, min-

denki tudja már, hogy ki is az a bolondos, kicsit 

furcsa, olykor őrültnek minősíthető személy, akit 

a neve fed. Aztán vannak olyanok is, akik úgy 

gondolták, hogy esetleg nagy áttörés lesz nekik a 

verseny. Néhányuk nem is nyerni jött, egyszerű-

en csak életjelet szeretett volna adni magáról, és 

be szerette volna mutatni legrégebbi barátját, a 

tehetségét… 

  Egy olyan kategória is létezik, akik jöttek, lát-

tak, szórakoztak, jót nevettek. 

  Végül, de nem utolsó sorban, vannak olyanok, 

akiket már eddig is jól ismertünk, akiknek tehet-

ségével eddig is teljesen tisztában voltunk. Mit is 

tehettünk volna, hisz minden egyes alkalmat ki-

használtak arra, hogy azt csillogtassák. A TeVe 

pedig… nos, ez is egy olyan alkalom. 

  A kérdést már megfogalmaztam (a címben), a 

válasz megfogalmazását rátok hagyom. 

     

     O. Z. 
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Szerinted melyik a legszebb magyar szó?  

Az első magyar szószépségversenyt Kosztolányi 

Dezső indította el 1933-ban a Pesti Hírlapban. 

Akkor a következő szavakat találták a 

legszebbnek az emberek: láng, gyöngy, anya, 

ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. 

   Az ötlet nem új és nem magyar. Eredeti ki-

találója: Paul Valery francia költő, aki a tiszta, 

nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, 

csermely, fuvola jelentésű francia szavakat 

választotta. 

   Az ötvenes években újra megtartották a magyar 

szópályázatot, akkor többek között a csend, csil-

lag, fény, gyöngy, illat és könny szavak nyertek. 

Azóta is többször  volt ilyen kezdeményezés, 

legutóbb 1991-ben, amikor az édesanya, 

szerelem, boldogság, szeretet, gyermek, csillag és 

haza szavak kerültek a toplistára. 

   2009-et a Magyar Nyelv Évének kiáltották ki 

abból az alkalomból, hogy 250 éve született Kaz-

inczy Ferenc  nyelvíjító, akinek mai nyelvünk 

tízezer szavát köszönhetjük. Természetes, hogy 

2009-ben is meghirdették a szószavazó akciót,  

ezúttal korszerű, internetes eljárással. Irányítója, 

Balázs Géza nyelvész úgy véli, hogy a kampány 

nem csak játék a szavakkal, hanem ráirányítja a 

figyelmet a nyelv mindennapi használatára, nő az 

emberek igényessége, nyelvkritikai és nyelvesz-

tétikai érzéke.  

   A szószavazásnak nincsenek kritériumai, nem 

meghatározott, hogy hangzás vagy jelentés alap-

ján válasszunk. A kettő sokszor ellentmond 

egymásnak: például a szerelem szó jelentése 

szép, de hangalakja unalmas, mekegő a csupa e 

magánhangzótól, viszont a disznó vagy a fülolaj 

szép hangzásúak, de jelentésükben negatív fel-

hang van. 

   A 2009-es szavazás eredménye a Balassi Inté-

zet közzététele szerint a következő lett: 

1.édesanya, 2.lenolaj, 3.édesem, 4.fricska, 

5.cipőfűző, 6.szerelem, 7.pillangó, 8.guriga, 

9.szeretlek, 1o.alkony. Ezeket a szavakat azóta 

Budapesten reklámpanók népszerűsítik, és  

nyelvészek ígérete szerint írók és dalszerzők 

használják fel majd műveikhez.  

    Az internetes voksolásba mi, kölcseysek is 

bekapcsolódtunk, miután novemberben a Magyar 

Nyelv Évéről megemlékező ünnepi mű-

sorunk végén ezt a lehetőséget közhírré tettük. 

Az összmagyar szavazás mintájára 2009 decem-

berében iskolánkban, a Kölcseyben is megtartot-

tuk a szószépségversenyt. A Kölcsey diákjainak 

nyelvi ízlését és egyben értékrendjét tükröző 

eredmény a következő: 

1.szeretet,  2.szerelem,  3.édesanya,  4.csillag,  

5.barátság,  6.béke, gyöngy 7.szeretlek, foci, 

szenvedély,  8.álom, szabadság, boldogság, 

szünet,  9.család, csodálatos,  1o.hajnal, világ

(egyetem), kosárlabda. (azonos szavazatszám-

mal) 

   Figyeljük meg, hogy választásunk néhány szó 

esetében egybeesik az aktuális vagy a régebbi 

összmagyar toplistán szereplőkkel: szerelem, 

édesanya, szeretet, gyöngy. 

   Többen szavaztak még olyan, szavakra, mint: 

mosoly, remény, arany, pillangó, szellő, csók, tűz, 

élet, fény, könny, dal, szív, illat. 

   Érdekességképpen hadd álljon itt még néhány 

szó, amely valakinek a Kölcseyből a legszebb: 

rántotthús, csokoládé, gyógyszerkészítmény, se-

bességmámor, Katalin, István, Európa, pénz, 

cicuskám, ordas, születés, feltámadás, 

megszentségteleníthetetlenségeitekért. 

   Remélhetőleg a kölcseysek humorát igazolja 

az, hogy egyesek szerint a legszebb “magyar” 

szó a: technika, alkohol, kapszula, disz-

krimináció, Chelsea. 

   A 2009-es magyar internetes szavazás Szóhul-

ladék címen azokat a szavakat is gyűjtötte, 

amelyektől szívünk szerint megtisztítanánk an-

yanyelvünket, mert közhelyszerűek, elkoptatot-

tak, értelmezhetetlenek vagy idegen hangzásúak. 

A legtöbb szavazatot a következő szavak kapták: 

1.celeb, 2.izé, 3.projekt, 4.deviszont, 5.lenolaj (az 

ellendrukkerek hangja, akik nem értettek egyet, 

hogy a legszebb szavak közt a 2.helyen van), 

6.lúzer, 7.beinvesztál, 8.igazándiból, 

9.tevőlegesen, 1o.ténykérdés. 

Felkerültek még a listára: csá, síkideg, figyu, 

surmó, rohadék, szitu. 

                                                                                                                  

    Bagosi Ilona 

. 
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Interjú Csípő Irma tanárnővel  

R. Mire gondol vissza a legszívesebben a tanári pálya-

futásából? 

T: „A diákokkal való munkámra, arra, amikor a diá-

kok között voltam, mikor a diákok nagyra nyílt sze-

mekkel őszintén vártak választ valamire.” 

R: Mi a véleménye a mai diákokról? 

T: „A mai diákok is csak diákok, nem jobbak, nem 
rosszabbak, mint az előző generációk, csak a társada-

lom változott meg. Főleg az internet az, ami negatívan 

hat rájuk. Én azt javasolnám nekik, hogy kevesebbet 
üljenek az úgynevezett dobozok előtt, a televízió és a 

monitor előtt, inkább törekedjenek az emberi kapcsola-

tokra. Ha valakivel beszélgetni akarnak, nézzenek a 

szemébe, és úgy beszélgessenek. Ha egy szép tájat 
akar látni, akkor menjenek ki a természetbe. Tehát él-

jék az életüket valóságosan ne csak virtuálisan.” 

R: Mindenki tudja, hogy iskolánk a tanárnőnek kö-
szönheti a néptánccsoportját. Mikor és hogyan alakult 

ez a csoport? 

T: „1996-ban alakult. Én hagyományőrző vidékről 
származom, magam is néptáncos voltam 13 évig, 

ugyanakkor népdalénekes is voltam. Nagyon hiányol-

tam ennek a létezését Szatmárnémetiben, és egy alka-

lommal, mikor egy profi hagyományőrző csoport itt 
volt Szatmárnémetiben, akkor határoztam el, hogy 

igenis beindítok itt is egy csoportot. Nagyon fontos a 

hagyományőrzés, a gyökereink ismerete és ugyanak-

kor ennek óriási nevelőjellege is van.” 

R: Mit gondol? Az évek során változott-e a diákok 

érdeklődése a hagyományőrzés iránt? 

T: „Mindig is voltak és mai napig is érnek meglepeté-

sek, mai napig is vannak 9.es diákok, akik vállalják. A 

hagyományőrzés az értelmiségnek a dolga és a Köl-

cseyből a magyar értelmiség kerül ki. Az értelmiség 
kötelessége, hogy megőrizze és továbbadja ezeket ma-

gyar népi kultúrkincseket.” 

R: A tanárnő másik érdeme a IX.-esek számára meg-
rendezett vetélkedő, a „Ki mit tud?”. Miért tartja a ta-

nárnő fontosnak ezt a versenyt? 

T: „Az ember életében a legszebb évek a diákévek. Az 
élet munkából és kikapcsolódásból áll. A munka a ta-

nulás. Ám ugyanakkor ki kell kapcsolódni. Értelmesen 

kell tudni eltölteni a szabadidőnket. Ahhoz, hogy a 
szabadidőt értelmesen tudjuk eltölteni, be kell kapcso-

lódjunk valahova, ahol jól érezzük magunkat, egy kö-

zösségbe. Barátaink kell legyenek, akikkel egyforma 

„ Aranka, úgy szeretlek…” 

hangzott az egyik diák szájából ez helyzet szituációs 

gyakorlat közepette… 

  És igen, mi szeretjük Arankát, persze kivételesen 

nem egy szép leányzóról van szó. 

Hanem a csupa nagybetűs Aranka György Nyelv- és 

Beszédművelő Versenyről. 

Mert mi, Arankások szeretjük ezt a versenyt, vagy 

inkább úgy fogalmaznék, hogy kulturális felüdülést. 

Szinte hihetetlen, hogy egy magyar verseny keretén 
belül több legyen a program, mint a versenyre szánt 

idő. Mert igazán kitettek magukért a szervezők, 

szinte minden óránkat kitöltötték valami érdekes és 

izgalmas programmal. 

  De engem személy szerint még jobban inspirált a 

tudat, hogy tőlem egy karnyújtásnyira a szakma elis-
mert nagyágyúi ülnek, akiknek minden mondata ma-

gasröptű és kifogásolhatatlan. De ugyanakkor a 

meglepő mégis az volt számomra, hogy ezek az em-
berek épp olyan hétköznapi emberek módjára ültek 

tőlünk pár méterre, mintha egy baráti vacsora asztal-

nál beszélgetnénk. 

  És a lelkes diáksereget is jó volt látni, akik nem 
unott arccal aludták végig a kiértékeléseket, bemuta-

tókat, vetítéseket, stb. hanem érdeklődéssel követték 

az események láncolatát. 

Elmondható, hogy mind a versenyzők, mind pedig a  

tanárok kitűnő hangulatban hagyták el  Kolozsvárt, a 
verseny színhelyét, mert mindannyian feltöltődtünk 

anyanyelvünk kincseinek varázsával. 

…És ezért szeretjük mi úgy Arankát!...  

    B.e.e 

Aranka, úgy szeretlek... 
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az érdeklődési körünk. Ennek érdekében kiválogatjuk, 
hogy ki miben tehetséges, a négy év alatt ki milyen 

csoportban töltheti el szívesen a szabadidejét.” 

R: Végül pedig mit üzen a mai diákoknak? 

T: „Az embernek egy és rövid élete van és azt csak 

szépen érdemes élni. Minden percben lássák meg az 

élet szépségeit, minden virágban lássák meg a szépet. 
Figyeljenek oda egymásra, adjanak szeretetet, mert 

még a virág is szeretetre vágyik. Az a virág, amelyiket 

szeretettel gondoznak, sokkal szebben virágzik, mint 
az, amelyikre néha egy kis vizet ráöntünk. Ha  szere-

tetet adnak, akkor elvárhatják, hogy ezt mások is  vi-

szonozzák. Nagyon fontos a munka, a tanulás, mert 

csak így érvényesülhetünk az életben, viszont ki is 
kell kapcsolódni. Ezt igyekezzenek arányosan, és ha 

ez sikerül, akkor kiegyensúlyozott emberek lesznek, 

akikre szüksége van a világnak.” 

A riportot készítette:                          

Bodonyi Andrea és Zolcsák Evelin 

Végzőseinkről 

… mert kérdezősködünk 

   Kérdezősködünk. Gyerekkorunktól fogva, mert így szerzünk információkat a körülöttünk zajló dol-

gokról, a minket körülvevő világról. Vannak kérdések, melyek nagyon fontosak életünk során, ame-

lyeknek a megválaszolása talán embert próbáló feladatnak bizonyul, és vannak, amelyek naponta el-

hangzanak és banalitásuk egyértelmű. Megint másokat meg sem kell válaszoljunk… hiszen csak fi-

gyelmünk felkeltése a cél. 

   És van a Tintaszósz négy kérdése, melyet végzőseinknek tettünk fel, azzal a céllal, hogy még jobban 

megismerhessük őket, és hogy tiszteletünk jeléül hangot adjunk véleményeiknek. 

  Hát úgy látszik, ezen kérdések számára külön kategóriát kell létesítenünk, mert a válaszok sokszínű-

sége elég parádés olvasnivalót biztosít. Voltak, akik őszintén válaszoltak, voltak, akik őszintén inkább 

nem válaszoltak, voltak, akik elpoénkodták, voltak, akik véresen komolyan vették és kisesszét írtak… 

és voltak olyanok, aki a szerkesztők agyára mentek, mert másfél óra találgatás után sem tudtuk kigö-

bözni az inkább rovásíráshoz hasonlító motívumrendszerüket. 

   Éppen ezért, hogy a kedves olvasó teljes betekintést nyerhessen, idézetként írtuk le, hogy senki írói 

talentumát ne gátoljuk és/vagy írói mivoltát meg ne sértsük. (Egy szelekciót azonban mégis eszközöl-

nünk kellett a helyhiány miatt). 

   Végkövetkeztetés gyanánt elmondhatom, hogy sok információt gyűjthettünk az osztályközösségek-

ről, azok milyenségéről, tanáraitokról/tanárainkról, az iskolához fűződő emlékeitekről, jelenlegi hangu-

latotokról, és gondolataitokról. Születtek nagyon érdekes válaszok és pezsdítően megfogalmazott véle-

mények, na meg néhány kedves egyéntől az életkor statisztikákról is sokat megtudhattunk. 

(A válaszadók a Tintaszósz ezen számában a XII. A, B és C osztály tanulói.) 

    Jó olvasást, és jó szórakozást!...  

        B.e.e 

 

1. Mi foglalkoztat téged jelenleg a legjobban? 
Mi visz színt az életembe? 
 
„Az íjászat, kikapcsolódás, és lázas készülés az egyete-
mi megpróbáltatásokra.’’ (Doloczki Örs,  avagy a kis 

Dolo vs. Doki, XII.A) 

„Változó. Mindig más. Jelenleg például a barátnőm az, 
ami kitölti az egész életemet. Amióta megismertem, szin-
te semmi másra sem tudok gondolni. Jó, tudom, hogy 
XII. osztály, meg érettségi, meg minden ilyen másodla-
gos dolgok. Azonban amíg barátnőm csókja édesíti ajka-

mat, semmi más sem foglalkoztat.’’ (Lewente, XII.A) 

„Az érettségire való felkészülés sok időt elvesz az időm-
ből, de a szabadidőmben előszeretette olvasok, legszí-
vesebben gasztroblogokat (gasztronómiával kapcsolatos 
témákat tartalmaz), és természetesen sütök és új kultú-

rák ízeivel ismerkedem.” (Anonymus 8, XII.C) 

„Újra elkezdtem sportolni és a kellemes idő szebbé és 
kevésbé fárasztóvá teszi ezt a foglalkozást.” (Vajda Re-

náta, XII.C) 

„Mi az ami mostanában foglalkoztat és színesebbé teszi 

az életet? Az életem mostani periódusában ez egy kiváló 

kérdés. Most állok az érettségi előtt és az egyetemi ka-

puk most nyiladoznak előttem. A legfontosabb dolog, ami 

most foglalkoztat az a pályaválasztás; hogy hogyan to-

vább; „mi legyek, ha nagy leszek“ kérdés, ami minden 

órában az eszembe jut. Színessé teszi az életem a bará-

taimmal együtt töltött idő; a „hülyülés“, ami színt lop a 

nehéz felkészülés szürkeségébe.” (Anonymus 11, XII.C) 
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„Hosszú ideje készülök tanulmányilag egy bizonyos pályára, 
ami ugyanakkor rengeteg örömet is szerez. Tudva, hogy sike-
reid figyelemre méltóak, csakis örömmel foglalkozhatsz azzal, 
amivel éppen foglalkozol. Számomra ezt a szerepet a számí-
tógépek töltik be. Ezen a területen is készülök egyetemre. 
Ugyanakkor sok minden más is színessé teszi mindennapjai-
mat. Barátaim, kikkel hosszú órákon át tudunk szórakozni. 
Családom, kikkel meghitt hangulatban töltjük közös időnket. 
És persze házi kedvenceim, két kutya, kiket igyekszem a 
tőlem telhető legjobb nevelésben részesíteni.” (Sveda Ta-

más, XII.A) 

„ Leginkább a szabadidős programok néhány osztálytárssal, 
billiárd, póker vagy egyszerűen csak sörözés.” (Anonymus 3, 
XII.A) 

 „ Engem leginkább az ismeretlen dolgok megismerése, a 
barátaimmal együtt töltött idő visz színt az életem-
be.” (Anonymus 4, XII.A) 
 
 „ Ilyenkor mi is foglalkoztatná az érettségi előtt álló diákot, 
persze, hogy az érettségi. Színt az életembe az osztálytársa-
immal való humorizálás visz, így néha el is felejtem, hogy mi 

vár rám júliusban.”  (Crisan Nándor, XII.A) 

„ Végzősként leginkább az érettségi félelmetesen gyors köze-
ledése, a rá való felkészülés foglalkoztat, valamint a pályavá-
lasztás nehézsége, mivel talán a vele járó döntés talán az 
első igazán komoly és következményekkel járó döntés az 
életünkben. Nem mondanám, hogy ez színt visz az életem-

ben, szívesen csinálnék mást.” (Anonymus 5, XII.A) 

“A nők.”  (Anonymus 12, XII.B) 
 
„Az élet nem várt meglepetései, egész jó időtöltés, minden 
pillanat tele van izgalmakkal, szépséggel.” (F. Z., XII.B) 
 
„Megpróbálok az életben minél több időt a családomra és a 
barátaimra fordítani. A barátaimmal való időtöltés feldobja a 
kedvemet, s színesebbé teszi.” (Anonymus 14, XII.B) 
 
„Matek, Fizika, Kémia, Differenciál Egyenletek, versek, zenék 
(az igazi zenék, klasszikus zene), gitárom húrjai” (Anonymus 
15, XII.B) 
 
„Engem személy szerint a hobbiaim: sport, zene, olvasás. 
Bármily unalmasnak is tartják az emberek az olvasást, a 
megfelelő történetet megtalálva más lesz minden. Olvasást 
angol nyelven értem, ugyanígy a mangák olvasását is. Bará-
taimmal való együttlét, szórakozás.” (Anonymus 16, XII.B) 
 
„Alapjáraton hedonista vagyok, imádok élni, még ha ez nem 
is olyan könnyű néha. Egyébként a barátaim, jó zenék, jó 
társaság, irodalom, hosszú lenne ez a lista.” (Anonymus 17, 
XII.B) 
 
„ Jelenleg nagyon foglalkoztat az emberek viselkedésének 
tanulmányozása, és pszichológiája, mert hasznosnak és ér-
dekesnek találom, talán ezért is pókerezek emellett, hiszen 
ott is fontos, hogy folyamatosan figyeljük a társainkat és tud-

juk, mire gondol.” (Speth Norbert, XII.A) 

„ Jelenleg az érettségi foglalkoztat legjobban, de ez nem szí-
neket hoz az életembe, hanem elviszi őket onnan. Ami talán 
ezzel kapcsolatban színt hozhat az életembe az az, hogy 
tudom, nemsokára egy új élet kezdődik, elmegyek egyetem-

re, s erre jó gondolni J” (Margit, XII.A) 
 
 
 
 
 

2. Melyik a legkellemesebb emléked az osztályod-
dal kapcsolatban? 
 
„ Az elmúlt nyolc év. Nincs olyan, hogy kellemes vagy kelle-
metlen, csak emlékek.’’ (Doloczki Örs,  avagy a kis Dolo vs. 

Doki, XII.A) 

„Legkedvesebb élményem iskolámmal kapcsolatban talán 
egy négy évvel ezelőtti esemény, még a nyolcadik osztályból. 
Épp a ballagást ünnepeltük az iskola pincéjében, teljes osz-
tálylétszámban, mikor Filip Zoltán, tornatanár, aki egyben az 
iskola kosár csapatának is az edzője, megjelent érmekkel a 
markában. Az ifjabbik csapat zömét eme osztály tette ki, és a 
tanár úr nem tudta tétlenül nézni, hogy szétszéledünk. Ezért 
hát úgy döntött, valódi búcsúztatásban részesít. Habár hosz-
szú éveken át kemény edzőként ismertük meg, ezen alkalom-
mal más oldalát is megismerhettük. Mindenkinek megemlítés-
re került a neve, érdemeivel együtt, majd a nyakába helyezett 
egy érmet. Igazi hiányt és szeretetet sugárzott a szeme és 
hiszem, hogy mind hasonlóképp éreztünk. Eme alkalmat mél-
tóan zártuk. A csapatra jellemző indulóval: Filip Z.: „ Győzele-
mért, Kölcseyért, Magyarországért!”. Mind együtt: 

„Kölcsey!”” (Sveda Tamás, XII.A) 

„ Az osztályommal kapcsolatban a legkellemesebb élményem 
az első nagyító, amely kommunikáció- önismeret témában 
volt, mert akkor kezdődött el az osztály összeérése. Egy má-
sik legkellemesebb élmény – mert a kettő közül nehéz vá-
lasztani – az a XI. osztály végén megtett Kőszegremetei ki-
rándulás, amikor sátorozni voltunk úgymond „nomád” körül-
mények között mert kevés volt a víz. De az esett a legjobban, 
hogy nagyon jól boldogulunk és közös munkával végül is 

mindenünk megvolt: tűz, forrásvíz, étel.” (Kinga, XII.A) 

„A legkellemesebb emlékem az idei húsvéti locsolko-
dás.”  (Anonymus 13, XII.B) 
 
„Minden egyes perc, legszebb 4 év, XII.B örökké.” 
Legkellemesebb emlékem az osztályommal kapcsolatban az 
idei Nagyító volt.” (F. Z., XII.B) 
 
„Legkellemesebb emlékem az osztályommal kapcsolatban az 
idei Nagyító volt.” (Anonymus 18, XII.B) 
 
„Hmm...sok van...Születésnapomra gitár formájú tortát kap-
tam.” (Anonymus 15, XII.B) 
 
„Élveztem minden egyes pillanatot, amit ezzel az osztállyal 
töltöttem. Ritka jó kis banda gyűlt itt össze.” (Anonymus 17, 
XII.B) 
 
„ Erre nehéz válaszolni, mivel megannyi minden történt ve-
lünk a négy év során, talán az egyik legkellemesebb a tavalyi 
év végén megesett kőszegremetei sátoros, sütögetős meg 
stb. kirándulásunk volt, de a közös nagyítók is ilyen 
„súlycsoportúak” számomra.” (Horváth Arnold vagyis Arni, 
XII.A) 

„ A legkellemesebb élményem az osztálytársaimmal, az volt 

mikor először mentünk el együtt pizzázni. Mi egy különleges 

osztály vagyunk, voltunk nem voltak klikkesedések ezért bár-

hova el tudtunk menni beszélgetni, kirándulni, szórakozni. ĺgy 

kaptam az osztálytársaimmal egy nagy- nagy baráti kört, sőt 

néha olyanok voltunk, mint egy nagy család.” (Anonymus 6, 

XII.A) 

És még mindig kérdezösködünk... 
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A csapattársaimmal együtt végigküzdött kosárlabda mérkő-
zések és az ezeket megelőző felkészítő edzések Filip Zoltán 
tanár úrral jelentik számomra a legkellemesebb élményeimet 

az iskolában.” (Sz. Eszter, XII.C) 

„A legkellemesebb pillanatoknak számítanak az osztályom-
mal kapcsolatban azok, melyeket együtt, nevetéssel, jókedv-
vel töltöttünk el nap mint nap. Úgy érzem, ez fog legjobban 
hiányozni az iskola végeztével, ezek az együtt töltött vidám 
percek.” (Loga Hajnalka, XII.C) 
 
„A legkedvesebb élményem az iskolámmal: tulajdonképpen 
nincs ilyen. Ez az iskola számomra különleges, megvan a 
maga varázsa. Sokan erre csak akkor jönnek rá amikor utol-
só hónapjaikat töltik itt.” (Anonymus 9, XII.C) 
 
„Nem tudok kiemelni eseteket, mert minden egyes nap, 
nagyszünetekben azt látni, hogy a gyerekek sportolnak, a 
nagyobban pedig ismerkednek egymás között és élvezik azt 
a kicsi időt, amelyik alatt a nap sugarai alatt szocializálód-
nak. „ (Vajda Renáta, XII.C)  
 
„Számomra a legkellemesebb élményem az osztállyal kap-
csolatban nem más, mint az órákon beköpött spontán poé-
nok, amik abban a környezetben születnek.” (Sorbán Boglár-
ka, XII.C) 

 
3. Úgy érzed, olyan osztály a tiétek, amely még az 
ötven éves találkozón is teljes létszámban ül a 
gyerekpadokban, és nevetve nosztalgiázik? 
 
„ Nem. Ti belegondoltatok, hogy az 50 éves találkozón hány 
évesek leszünk? 68. És tudjátok mennyi az átlag életkor?! 
Szerintem nincs olyan osztály, amelyik már az 5 évesen, 
vagy 10 évesen teljes létszámban jelen lenne.’’ (Doloczki 

Örs, avagy a kis Dolo vs. Doki, XII.A) 

„ Jó vicc, 50 éves diák találkozó. Szerintem komolytalan a 
kérdés. Sacc per kb. 70 évesek leszünk addigra. Az embe-
rek fele már fizikailag képtelen lesz eljönni, a másik felének a 
fele talán már élni sem fog.  A maradék 25%, aki esetleg 
eljönne, az el fogja felejteni, mint például én is :D. Sőt, sze-
rintem már a 10 évesen is foghíjas lesz a csapat. De aki 
eljön, azokkal szakadni fogunk a röhögéstől, ha majd 

eszünkbe jutnak a régi szép emlékek.’’ (Lewente, XII.A) 

 „ ŐSZINTÉN nem nyilatkozom.” (Sveda Tamás, XII.A) 

„ Ha nem is tartjuk egy összetartó osztálynak magunkat 
(előfordulnak csipkelődések, hisztik, ellentétek), attól össze-
szokottnak mondhatjuk. 50 év múlva szerintem ha nem is 
teljes létszámban, de jelen leszünk a találkozón és élvezettel 
nosztalgiázunk, storyzgatunk az egymásra kíváncsi osztály-

társakkal. Mert lesz miről!” (Anonymus 5, XII.A) 

„Azt gondolom, hogy az osztálytársaim nagyszerű emberek, 
akik az újbóli hatalmas nevetések miatt, amiket az emlékek 
okoznak, fiatalkori csínytevéseink felelevenítése miatt képe-
sek eljönni, de csak ha a halál el nem választ… az az 50 év 

csak 50 év =))!” (Horváth Arnold vagyis Arni, XII.A) 

„ Úgy érzem, hogy ennek az osztálynak nagyon erős egyéni-
ségei vannak, amiből én úgy gondolom, hogy a legtöbbünk 
megállja majd a helyét az életben. A kérdésre visszatérve, 
szerintem nem lehet megválaszolni, mert az élet kereke fo-
rog, egyszer lent, egyszer fent, de abban biztos vagyok, 
hogy bármikor számíthatunk egymás segítségé-

re.” (Anonymus 7, XII.A) 

„Remek osztály vagyunk és biztos vagyok benne, hogy évek 

múlva is tartani fogjuk a kapcsolatot.” (Anonymus 19, XII.B) 

„100 %-ig biztos vagyok benne. Tudom, hogy nagyon jó tár-
saság vagyunk.” (Anonymus 20, XII.B) 
 
„Igen, mivel egy teljes mértékben összetartó osztályunk van-
.” (Anonymus 21, XII.B) 
 
„Igen, a legösszetartóbb osztály vagyunk. Nem csak mi tart-
juk így, hanem a tanárok is. Ha kisebb csoportok vannak is, 
attól függetlenül keverednek, és mindenki mindenkivel be-
szél, szórakozik. Alig várom, hogy lássam kiből mi lett 
(magamra is).” (Anonymus 16, XII.B) 
 
„Nem biztos, hogy mindenki tartani fogja a kapcsolatot, de az 
50 éves találkozón is úgy egymásra tudunk majd hangolódni, 

mint most.” (Anonymus 22, XII.B) 

„Nagyon remélem, hogy 50 év múlva is teljes létszámban 
fogunk ülni a régi iskolás padjainkba és előidézzük mindazon 
emlékeket, amik eddig történtek és még fognak történni, hisz 
igazán csak most kezdődik az emlékezetes időszak.” (Vajda 

Renáta, XII.C) 

„Én elképzelhetőnek tartom, hogy beüljünk egy osztálytalál-
kozó alkalmával egy osztályterembe, mindenki a saját helyé-
re és jókat nevetve emlékezzünk vissza a különböző órákra, 
az elmúlt időkre.” (Anonymus 9, XII.C) 
 
„Nem. Röviden, kurtán és furcsán, egyszerűen NEM. Sajnos 
ez a valóság, és azt elképzelhetetlennek tartom, hogy ez az 
osztály hosszú évek múlva ilyen szinten nevessen együtt. 
Nem alakult ki olyan szilárd, erős kötelék közöttünk, hogy 
mind jelen legyünk a találkozón… sajnos…” (Ditte, XII.C) 

 
4. Ragadt rád valami kedvenc tanáraid jellegzetes 
mondataiból, mozdulataiból, esetleg életszemléle-
téből? 
 
„ Persze, mindenki felszed valamit a másiktól, főleg a diák a 
tanártól (v. kellene), mivel az iskolának nem csak az oktatás 
a célja, hanem a nevelés is, de ez már egyre nehezebb. 
Ezek a mai fiatalok. Amit tanultam szerintem csak kiegészí-
tette a már meglévő tulajdonságaim, felfogásom, vagy meg-
erősítette azokat. Ezek annyira belém ivódtak az elmúlt 
nyolc év alatt, hogy nem lehet megkülönböztetni, melyek 
eredetiek vagy melyek nem, bizonyos szinten is-is minden 
tulajdonság, és ehhez járul hozzá az egyéniség. Ugye nem 
kell jobban kifejteni?’’ (Doloczki Örs,  avagy a kis Dolo vs. 

Doki, XII.A) 

 „ Van még idő pajtás, írj nyugodtan.” –mondta Fülöp József 
fél perccel a dolgozatok beszedése előtt.” (Sveda Tamás, 
XII.A) 

„ A 4 év során - akár a sok száraz óra alatt is - sikerült meg-
ismernünk a tanárainkat, a jellegzetes mozdulataikat, a dol-
gokhoz való hozzáállásukat, a természetüket és bizony 
gyakran jó beszélgetőtársra, vitatársra találtunk köreikben, 
egy érett, tapasztalt emberek személyében. Persze a jelleg-
zetes, vicces mozdulataikat, szójárásukat kifigurázzuk, de 

attól még szeretjük őket.” (Anonymus 5, XII.A) 

„ Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy rám elég sok tudás 

ragadt, köszönhetően a tanáraimnak, de volt egy tanárnő, 

akinek a mindennapos jókedve boldogsága úgy megfogott. 

Ő sohasem volt szomorú és mindig nevetett, áradt belőle a 

kedvesség és a boldogság. Nekem nagyon tetszett ez az 

életfelfogása.”  (Anonymus 6, XII.A) 

8 
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„Igen, ragadt, de úgy érzem még most sem alakult ki a 
saját életszemléletem. Úgy gondolom, hogy az iskola, 
ezáltal a tanár is az életre készít fel, visszatekintve az 
elmúlt évekre már kezdem megérteni az igazságtalansá-
gok lényegét ez végig fog minket kísérni a munkahelyeken 
és más területeken is. Visszatérve az életszemléletre, 
szerintem nem a tanár szavaiból hat ránk, hanem cseleke-
deteiből illetve hozzáállásából. Leginkább a 
széleslátókörűség az, ami megfogott, ilyen tanáraim (volt 
tanáraim) Tar István, Sárándi Annamária, Bagosi Ilona 
vagy Kürti Tünde tanárnő, de biztos vagyok benne vannak 
még mások is, akik nem tanítottak engem. Azokkal a taná-
rokkal nem értek egyet, akik az idejük/órák nagy részét 
azzal töltik, hogy bírálják a társadalmat, a rendszert és 
Szatmárt miközben semmilyen elképzelésük sincs, hogy 
lehetne megoldást találni. Igen, vannak ilyen tanárok is, 
nem vagyunk egyformák szerencsére.”  (Anonymus 7, 
XII.A) 

„Igen, megtanultam pozitívan hozzáállni a dolgok-
hoz.” (Anonymus 13, XII.B) 
 
„Nem.” (Anonymus 23, XII.B) 
 
„Igen, sok tanár volt ránk nagy hatással a 4 év alatt. Habár 
mi voltunk a „kicsi kis boldogtalanok”, mindig próbáltunk 
jók lenni.” 
(Anonymus 24, XII.B) 

 
„Nyilván, néhányuk kivételes ember és igazi tanító, 
neveltek, mint embert stb. „Nem lehet, ember.”” (F. 
Z., XII.B)  
 
„Természetesen akikre felnézünk, azok adnak erőt 
nekünk. A történelem tanárnőnk látásmódja, a ma-

tektanárunk kitartása, a tornatanárunk embersége, 
és még sorolhatnám, mind-mind nyomott hagyott 
bennem, és alakított olyanná, amilyenné váltam, és 
ezért köszönet jár nekik.” (Kósa Attila Barna, XII.C) 
 
„Mindig tisztelettel gondolok a kedvenc tanáraimra, 
az életfelfogásuk, a precizitásuk lehengerlő. Pl. ma-
tek és Magyar tanáraim.” (Anonymus 8, XII.C) 
 
„Azt mondhatom, hogy minden tanárom valamilyen 
hatással volt rám, hisz ez a dolguk, hogy hassanak 
a diákokra és példát mutassanak. Leginkább a tor-
natanár hatott rám, akivel 8 éven keresztül ápoltunk 
tanár-diák edző-játékos viszonyt. Talán az életszem-
lélete változtatott az enyémen a legtöbbet, ezért 
csak hálával tartozom neki.” (Anonymus 10, XII.C) 
 
„Egyik a tanárom életszemlélete, az elején elég új-
szerű volt, az, hogy mindenáron a diákot kell segíte-
ni, motiválni a tanulásra, teljesítésre, s mindezt 
rosszjegyek adása nélkül kell tenni, elég nagy cso-
dálatot váltott ki részemről, s biztos mindig emlékez-
ni fogok rá.” (B.K., XII.C) 
 
„Igen, nyomott hagyott, hisz aki a kedvenc tanárod 

valamilyen szinten a példaképed is. Szeretem azo-

kat a tanárokat, akik objektívek és a tudásod alapján 

osztályoznak. A matematika tanárom pont ilyen. 

„ (Sorbán Boglárka, XII.C) 

 

  Az osztálytársaim nagyrészt kalandregényeket mu-

tattak be, így az én bemutatóm valamivel eltérőbbre 

sikeredett. 

Ennek az az oka, hogy már maga az Örömkönyv is 

egy különleges olvasmány, mert nincs kiválasztva 

már az elején egy főszereplő, aki különböző hősies 

tetteket hajt végre kalandjai során, mint az osztály-

társaim által bemutatott kalandregényekben. 

Müller Péter amellett, hogy író, dramaturg és szí-

nész is. Ezért a könyv az író egyik személyes ta-

pasztalatának elmesélésével indul, ami színészi pá-

lyája során történt. 

Egy színész társa halála megviseli, majd ez a bizo-

nyos elhunyt színész megjelenik az író álmában és 

kétségbeesetten azt sírja, hogy ”Petikém, nincs sze-

retet!”. Ennek kapcsán Müller Péter elemezgetni 

kezdi mit is akart ez az álom jelenteni. 

Ugyanígy mesél el különböző, vele vagy másokkal 

előfordult eseményeket, és ezeket az olvasóval 

együtt elemzi. Ez meglehetősen lekötötte a figyel-

memet, mivel érdekesnek találtam magukat a törté-

neteket is, de mindezek fölött a történetek megérté-

se és ezek jelentésének megfejtése volt a legérdeke-

sebb. 

Az egész könyv olyan, mint egy meghitt, baráti be-

szélgetés Müller Péterrel, ami alatt nagy titkokra 

derül fény és akár személyes problémáink is megol-

dódnak (legalábbis az én esetemben ez így volt). 

Mindenki máshogy értel-

mezi a történeteket, és 

mást tart fontosnak belő-

lük, de abban biztos va-

gyok, hogy minden 

egyes ember, aki elolvas-

sa ezt a könyvet, élmé-

nyekkel és tapasztalatok-

kal egyaránt gazdagodik. 

     Kádár Petra, a IX.A            

könyvbemutatójának 

nyertese 

Müller Péter: Örömkönyv 
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   Ghiuruţan-Bura Rozina nem hiába jutott tovább a Magyar Kreativitási Verenyen, hiszen 

művei fantasztikusra sikeredtek. Most mindenki bepillantást nyerhet Rozina foglamazásába 

– engem sikerült levennie a lábamról.  

 

Negyven nap pusztaság 

 

Az égő cigarettacsikk lehullott az aszfaltra. Nézte, ahogy pislákol, s valami benne is derengeni kezdett. Rég elteme-

tett emlékek táncoltak körülötte ott, a város peremén. Először csak lassan indultak neki, félszegen, mint rég nem lá-
tott szeretők egy homályos hajnalon. Letelepedtek a kövezetre,fejét az ölébe hajotta, s ekkor valami eltörött. Megre-

pedt az üvegkalitka, s az emlékek egymás után másztak ki az aszfaltra, bekerítve őt. Ej, ha valaki látta volna! Körtán-

cot jártak körötte, mint afrikai benszülöttek vad nyári éjszakán. 
  - Mocskos szajha! – ordította el magát hirtelen. 

  - Magadról beszélsz, édesem. 

  - Én szerettem, éreztem, örültem... most... üres vagyok egészen. 

  - S mégis ki tehet róla? Én, Te vagyok. Nem féltelek magamtól. 
  - Emlékszel? 

  - Emlékszem. 

  - Minden akkor kezdődött... 
  - ...amikor megízlelted a szabadság... 

  - ...keserédes ízét... 

  - Keserű a fene! Tudom, hogy élvezted, hisz ott voltam. Azok a titkon lopott pásztorórák… azok a szeretkezések… 
  - De én nem akartam! 

  - Ki vagy te? Az áldozatom lennél? Azt várod talán, hogy leboruljak a lábad elé, és elismerjem, hogy bűnös va-

gyok? Negyven nap telt el, negyven átkozott nap! 

  - Negyven nap telt el, negyven átkozott nap! Azt hittem, más lesz, hogy minden megváltozik, hogy visszatérek… 
  - Nevetséges vagy! A vér nem válik vízzé! 

  - Az vagyok, akivé fomáltál. 

  - Már mondtam, Én, Te vagyok! Miért vársz megtisztulás? 
  - Uganazt a férfit szerettük, s te azzal az átkozott kalandvágyaddal elvetted tölünk Őt. 

  - S találtam nekünk sok másikat. 

  - Hát nem érted? Megölöd a lelkem! 

  - Azért, mert olyan bigott vagy. Nézd, a tested mast kívánt, s te meg negyven napja csinálod itt a fesztivált. Negy-
ven átkozott napja nem láttunk férfit! Mondd meg kérlek, jó ez így? 

Egyszercsak eleredt az eső. Először ledobta magáról a kabátot, majd lassanként egy nadrác, cipő, s még jónéhány 

ruhadarab társul szegődött. Ott állt, meztelen, karjait az ég felé tárta, s élvezte, hogy az esőcseppek beterítik a testét. 
Eközben Ő csak félszegen nézte az egyre hulló ruhafoszlányokat. Valami elindult benne is, érezte, hogy a lelke 

szárnyra kap, s egybeolvad a testével, mint akkor régen.  

   A pusztában kirügyeztek a láthatatlan fák. 
 

  Akárcsak Rozina, Szilágyi Boglárka is remekül teljesített. Jó olvassást alábbi humoros egyperceséhez. 

 

Egyszer volt, vagy lehet mégsem volt, egy kacsalábon forgó ház. Nem palota, ház! Abban lakott Csirke, Néger meg 
én. Egy forró nyári napon strandolni készültünk. 

- Gyere már,te! – kiáltott Néger. 

- Ki te? Talán én? – kiabáltam utána. 
- Hát ki más! 

- Mindjárt kész vagyok... mondtam, és bemásztam a sütőbe. Valahogy le kellett barnulnom, bekentem hát magam 

oliva olajjal s bemásztam a 200°C-os sütőbe. Ez volt a legjobb megoldás. 
- Te! Te! Hol vagy már? – kiáltotta Csirke. 

Kidugtam a fejem a sütőből. 

- Itt vagyok, gyere te is barnulni! 

- Együtt a lerben, sülve, főve! – nevetett Csirke, s azzal bemászott mellém. 
- De csak óvatosan! – suttogta Csirke. Nemhogy mi is így odakozmáljunk, mint ahogy Néger szegény. 

- Nem, nem! – mondtam intően. – Mi nem fogunk egész hátralévő életünkben fehér csokin élni. 

S azzal együtt pirultunk, Csirke meg én, ki tudja, tám még most is, ha oda nem kozmáltunk. 

Kreatív pillanatok 
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Tintapötty 

 A híres nyolcadik… 

 

   Íme a tökéletesen egységes, ám annál változatosabb osztályunk. Népszerűségünket kiemelkedő kreati-

vitásunknak és hülyeségünknek köszönhetjük. A tanárok véleménye eltérő ránk nézve, de abban mind-

egyik egyetért, hogy felülmúlhatatlan a 

beszédkészségünk és a kommunikációs 

képességünk. "Végzős" osztály lévén 

mindenki hajtja magát, tanul, de ugyan-

akkor mindannyiunk fejében ott mo-

toszkál a bölcs mondás, miszerint: „A 

tanulás tudást ad, a tudás hatalmat, a 

hatalom pénzt, a pénz nem boldogít, hát 

minek tanulni?!”.   Mindenesetre tanára-

ink sokszor fordulnak hozzánk azzal a 

kéréssel, hogy csendesebben ordítsunk, 

és mivel mi jól nevelt, tisztelettudó diá-

kok vagyunk, mindig teljesítjük kérésü-

ket… kivéve, amikor nem. 

 

                 Nagy Bernadett 

 

 

Osztályhimnuszunk 
(Hatodikban készült, és azóta is hűségesen énekeljük…) 

  

 Mi vagyunk a legrosszabbak, ez nem is kérdéses, 

Hangoskodunk, verekedünk, míg nem őrülsz meg, 

Ne tégy nekünk keresztbe, mert visszakapod még, 

Ahhoz, hogy elfuss innen, késő van már rég. 

 

Kölcsey a nyerő! 

Ide járni menő! 

Mindent megtanulhatsz. 

Sokat kosarazhatsz. 

 

Mi vagyunk a, mi vagyunk a híres nyolcadik, 

Minden jóra megtanítjuk az ötödik tagjait, 

Év végére tanár-szülő rájuk sem ismer már, 

Belevaló kölcseysként vár rájuk a nyár. 

 

Kölcsey a nyerő! 

Ide járni menő! 

Mindent megtanulhatsz. 

Sokat kosarazhatsz. 
 
(Szerzői megjegyzés: A nyolcadikosok a Queen együttes „We will rock you” című számát alakították át, hoz-
záteszem, igen tehetségesen)  
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Tintapötty 

Íme egy apró, könnyed történet Poszet Cynthiának, a Magyar Kre-

ativitási Verseny egyik tehetséges továbbjutójának tollából. 

 

 

Tejálom  
 

Volt egyszer egy tej. Nagy fehérsége volt ennek a tejnek, nagy lötyögése, ott az ablakpárká-

nyon, ahol egy sárga fazékban élt. A tej és a sárga fazék elválaszthatatlanok voltak.  

    Barátságuk tökéletes volt, egy apróságot leszámítva. A tejnek volt egy nagy álma, mely 

nem volt megvalósítható mindaddig, amíg együtt marad a sárga fazékkal.  

   Fazék tudta mindezt, de olyan kényelmesen elhelyezkedett már az ablakpárkányon, 

hogy nehezére esett akárcsak arra gondolni, hogy valaha is el kellene hagynia nyughelyét.  

   Azonban Tej nem bírta már sokáig a tétlenséget.  Addig győzködte fazék barátját, 

míg le nem pattant róla a zománc. Szegény Fazék beadta a derekát, elhatározta, hogy minden-

képpen segíteni fog lötyögős fehér barátjának. 

   Mindezt végignézve azon kezdtem töprengeni, vajon nem kellene-e segítenem nekik. 

Tudod, kedves barátom, a tejnek nem akármilyen álma volt. Csillag szeretett volna lenni. Fel-

jutni az égre, és ragyogni örök időkig. Elképzelése szerint, ha kijut a szabad levegőre, Sza-

badság segítségére lehet. 

Ablakfüggönynek lenni nem túl élvezetes, tudod, mindig csak lógsz, s semmi különleges 

nem történhet veled. Így hát elhatároztam, hogy segítek. Hosszú selyem uszályom segítségé-

vel Fazék barátunkat lábra állítottam, s lecsúszva csipkés rojtjaimon kijutott a szabadba, 

persze Tej még csak ki sem löttyent, olyan mereven és izgatottan várta Szabadságot. 

  Fazék el is indult, Tejjel a hátán, és meg sem álltak, míg el nem érték Szabadságot. 

Szabadság már várta őket. Tej megdermedt, mikor meglátta. Olyan csodálatosan szép volt, 

hogy az leírhatatlan. Fényes volt, csak úgy sugárzott. Félelmet keltő is lehetett volna, mégsem 

volt az. 

Tej elhatározta, hogy magabiztos lesz, s megvédi álmát, s vágyát. Hiszen ő tökéletes 

volt csillagnak, fehér is volt, ha rásütött a nap, akkor még világított is. Az nem igaz, hogy be-

lőle nem lenne jó csillag. 

Szabadság anyai szeretettel és megértéssel tekintett Tejre. Megadta neki, amit sze-

retett volna. Tej örömében felszállt az égre, s sosem tért volna vissza, de eszébe jutott ba-

rátja, Fazék. Vissza is fordult, s barátja fülét lepattintotta, majd azzal együtt elindult. 

   A füllel együtt csillag már nem lehetett, de együtt megalkották a Holdat. 

 

 

          Poszet Cynthia   
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Átirodalom 

Hm… Minek is nevezzem?! 
 

Minek nevezzelek, 
Ha a rettegés alkonyában, 

Te vagy nekem vigasztaló támasz... 
Mint egy fizikapéldában, 

Egy differenciálható 
Egyenlet, 

Melyet tizedikes fejjel, 
Csak bambán nézni tud az ember, 

De igen jó mankó nekem, 
Minek nevezzelek? 

 
 Minek nevezzelek, 
 Ha rám fecsérelt 

 Fényeidet, 
 Mely sugárzó énedből  

Árad, mintegy 1000 lumen 
(Plussz még kettő) erősségben, 

S amelynek csekély erodálló 
Hatása szemembe érve 

Gyönyört vált ki a lelkemben. 
Minek nevezzelek? 

 
 Minek nevezzelek, 
Ha, kémiai fogalom, 

 Nincs, mi bennem le ne játszódna, 
Ha két szemed esti sugarára, 

Vetem tekintetem, 
Oh, Héphaisztosz! Mily üde lény, 

Ha kérdezlek, válaszolsz-e? 
Oh, de nincs rá szó, se fogalom, 
Kérdésem, kifejteni sem tudom. 

Minek nevezzelek? 
 

Minek nevezzelek, 
Ha tudom, hisz ezt tanulom, 

Hogy egy hormon (a tesztoszteron), 
Egy biológiai fogalom, 

Buzog bennem, ha rád nézek... 
Jelenség vagy! 

Mitagadás. Elszáll az agy, 
Ha bipoláris neuronjaim, 

Énedről képzelegnek, 

Minek nevezzelek? 

 
Minek nevezzelek, 

Ha multi-core-os processzorom 
Bonyolult algoritmusok közepette, 

Receptor szervemmel keresi 
Tekinteted. 

Megtalálva lényed, 
Bennem heves érzelmeket 

Indukálsz, amibe e micro-chip 
Egészen belebolondul 
[S hangosan felvisít], 
Minek nevezzelek? 

 
Minek nevezzelek, 

Mikor húrjaim rólad pengenek, 
És harangok zengenek, 

Ha édenből  ”egó”-t észlelnek 
Akkordjaim is dícsérnek 

Téged. Bár 
Zenéhez alig értek, 

Holnap majd dalt írok véled. 
Fájni fog, de eldanolom néked, 

Minek nevezzelek? 
 

     Polcz Péter 

13 



14 

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium diáklapja  2010 április

  Tim Burton különleges elméjének legújabb szüleménye ezúttal a 

Lewis Carroll remekművei alapján, a varázslat és kreativitás 

házasságából született Alice Csodaországban; a főbb szerepekben 

olyan kiváló színészekkel, mint Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena 

Bonham Carter, Anne Hathaway, és Crispin Glover.    

  Alice visszatér a kislányként megismert különös világba, hogy újra 

találkozzon gyerekként megismert különös barátaival: a Kalapossal, 

Nyalka Nyúllal, Vigyori Úrral, Bölcselővel és a különös ikerpárral, 

Tutyikával és Mutyikával. A lány fantasztikus utazásba kezd 

Csodaországban, melynek legfőbb célja a zsarnok Vörös Királynő 

uralmának megdöntése.  

   Burton saját képzeletét 3D-ben vetíti elénk, így 

mi magunk is ott kalandozhatunk a mesés díszletek 

között, ahol hintalónak álcázott lepkék repkednek, 

csótányokra és sakkbábúkra hasonlító seregek 

vívják végső csatájukat, és ahol még egy hernyó is 

vízipipázhat…  

           

            Marián Ágnes 

Filmajánló 

   Alice Csodaországban (Alice in Wonderland, 2010)    

Könyvajánló 

Boldog Karácsonyt, Rózmari! 

 Ez a regény tulajdonképpen egy tinédzser lány naplója. Már a címe is azt 
sugallja, hogy nem egy komoly, nehezen érthető szöveget fogunk olvasni, 

hanem egy vicces, szórakoztató történetet. 

  Ez a lány Csenge, aki nem egy hétköznapi lány, hanem egy színes egyéni-
ség, aki minden „buliban” benne van, az ikertestvérével, Hangával együtt. 

Ezért van is miről beszámoljon nap mint nap Rose Mary-nek, aki az édes-

anyja barátnője. Neki írja Csenge a naplót, mivel szeretné, hogy jól megis-

merje őket a nagy nyaralásuk előtt. 

Aki kíváncsi a nyaralásuk izgalmas pillanataira, valamint arra, hogy vajon 

mi lehet az a nagyszerű karácsonyi ajándék, ami még a tavalyi kiskutyát is 

felülmúlja, az olvassa el a ”Boldog Karácsonyt, Rózmari” című könyvet. 

 Nekem nagyon tetszett ez a könyv, mivel számos olyan vicces esemény 

történik meg Csengével és Hangával, amely velem és az ikertesómmal, Edi-

nával is meg szokott történni (például mi is rengetegszer összeveszünk 
azon, ha elvesszük egymás cuccait, de Csengéék kitaláltak erre egy egysze-

rű és hasznos megoldást: ha Hanga elveszi Csenge ruháját, akkor 100 Ft-ot 

be kell dobjon a perselybe, és fordítva). 

Én úgy ajánlom ezt a könyvet a fiúknak is, mint a lányoknak, mivel a lányok önmagukra lelhetnek Csenge sze-

mélyében, a fiúk pedig megfejthetik a lányok néha érthetetlen és bonyolult gondolkodásmódját. 

       Szabó Krisztina, a IX.A osztály könyvbemutató-
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jának nyertese 

Humorsarok 

 

Semmilyen papír, legyen az még olyan nagy, vagy vékony, nem hajtható 7-nél többször fél-

be. 

-90 °C fok alatt megfagy a lehelet, és leesik a földre. 

Kenyában a zenészeket egy ketrecbe zárják a színpadon, nehogy ellopják a hangszereket. 

Indiában csak akkor házasodhatsz meg, ha van legalább egy marhád. 

Az eddigi legidősebb nyilvántartott vőlegény Harry Stevens volt az USA-ban, aki 103 éves 

korában mondta ki a boldogító igent. 

A jojó eredetileg fegyver volt a Fülöp szigeteken. 

Kéthetente megszűnik létezni egy nyelv. 

Az indiai nők törvényesen feleségül mehetnek egy kecskéhez. 

Egy doboz Cola Light fennmarad a víz színén, míg a normál változat lesüllyed. 

Limában (Peru) szobrot állítottak Micimackónak. 

Ha 8 évig, 7 hónapig és 6 napig ordítanál, elég energiát termelnél, hogy felmelegíts egy 

csésze kávét. 

Egyes számítások szerint az emberi agy tárolókapacitása 1 trillió bit, vagy 1164153 

gigabyte. 

Los Angeles teljes neve: „El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de 

Porciuncula”, és a hosszának 3,63% -ára csökkenthető: L. A. 

Szaúd-Arábiában egy nő elválhat a férjétől ha nem kapott tőle kávét. 

A szú kétszer olyan gyorsan rágja át magát a fán, ha rockzenét hallgat. 

Több ember ismeri föl a McDonald’s arany logóját, mint Krisztus keresztjét. 

    Eszperente nyelvlecke  

 

  Keresd meg eme jegyzetek  merre vezetnek!   
 
 Emeletesre megszerkesztett hely, melyben egyesek egy emelkedettebb, lepellel elrekesztett helyen 

fejben megjegyzet szerepeket csevegnek; esetleg szerelmes jeleneteket lejtenek. Ezer ember remeg-

ve, esetleg nevetve mered ezen jelenetekre, s egyszerre tenyereket hevesen egybever. Ezt befejezve 

egyszerre elmennek, megjegyezve: ejnye, de kellemesen telt el e remek este. 

 

  Eszetlen emberek kergetnek egy kerek fekete pettyest, mellyel cselezve keveregnek, esetleg eles-

hetnek, de eme pettyes egy fejessel e ketrecbe belemenne, ezer ember kedve fellegekbe emelkedne.  
 

 
 

 

 

  Melyik híres személyiség nevét 

   adja lóugrásban az alábbi ábra? 
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