
 

    A tanév vége felé mindig a tetőfokára hág az iskola 

hangulata; sokan óriási, fekete X-ekkel vagy áció, káció, 

vakációval számolják a napokat a “szabadságig” a falinap-

táron vagy a tábla sarkában. 

  Így hát, hogy unalmas és várakozó óráitokba egy kis iz-

galmat csempésszünk, a Tintaszósz szerkesztősége úgy 

döntött, ezzel a számmal búcsúzik tőletek (de nyugi, nem 

örökre… szeptemberben ismét munkába állunk). 

  Olvashattok a Kölcsey Napok fantasztikus programjairól, 

amin ti is részt vehettetek, rekeszizomerősítő nevetésben 

lehet részetek a diákok aranyköpéseit nézegetve, vagy 

megtudhatjátok, mit gondolnak ballagóink épp csak egy 

köpésnyire “új életük kezdetétől” (értsd: egyetemi évek). 

  Nem is szaporítom tovább a szót: szósz, intaszósz, Tinta-

szósz. Jó böngészést!  

Amit olvashattok: 

2. oldal… Aranyköpések 

3. oldal… Tour de Tur 

      Varázskő  

4. oldal… Végzőseinkről... mert 

      ismét kérdezősködünk 

7. oldal...  Élménybeszámoló a   

      LADIK evezőseitől 

8. oldal... Kölcsey Napok 

10. oldal... Filmajánló 

11. oldal… Könyvajánló 

12. oldal… Kreatív pillanatok 

13. oldal… Az Almacsutka Hírlap 

       mai számából... 

       Tanárinterjú  

15. oldal… Érdekességek… Gon-

        doltad volna? 

16. oldal… Rajzaitok 
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Happy Birthday 

  Boldog születésnapot kíván a 

Tintaszósz szerkesztősége 
azoknak, akik májusban és 

júniusban születtek! 

Május: Juhász Bernadett, Sándor Zsófia, Vaida Hedvig, 

Sipos Tamás, Gherasim Kinga, Gönczy Tamás, Melega 

Ervin, Oszorczki Richárd, Bálint Zsuzsa, Csiszár Ádám , 

Marián Ágnes, Prém Arnold, Ferencz Vivien, Győrfi 

Róbert, Tóth Evelyn, Csata Orsolya, Székely Orsolya, 

Kovács Tihamér, Rozs Tímea, Varga Anita, Tóth  

Tamara, Enyedi Tímea, Fodor Zsolt, Foghel Róbert,  

Gereben Norbert, Katona Levente, Kornis Dávid, Papp 

Debóra, Vaida Márk, Kővári Szabina, Mihalcsik Yvette, 

Antal Anita, Kun Henriett, Magdás Gerhárt, Mátyás 

Ádám, Mezei Balázs, Prukker Martin, Vincze Anetta, 

Lőrincz Anita, Pásztor Réka, Borbély Róbert, Nichita 

Margit, Tarajos Arnold, Corodan Kinga, Kürti Kinga, 

Németi Tamara, Peleskey Yvette, Stef Barth Tamás,  

Pelok Dalma, Kormányos Márk, Portik-Hegyi Kinga, 

Struczui Rita, Szűcs Tímea, Tasi Annabella 

 Június: Kiss Hedvig, Oláh Krisztián, Szilveszter  

Emese, Vitéz Márk, Bodi Dalma, Imre Karola, Márton  

Krisztián, Garda Márk, Kallós Balogh Dóra, Kőrösi 

Enikő, Puskás Tamás, Győrfi Annabella, Olah Beatrix, 

Krisztián Martin, Czibere Szindia, Fazekas Emőke, Sipos 

Tamás, Barta Tamás, Bertici Benjamin, Erdei Mónika, 

Fülöp Zsolt,  Schiess Csongor, Brendli Maya, Godja  

Bettina, Hutzel Richárd, Márton Gergő, Mikita Márta, 

Vajda Tünde, Hart Edina, Nagy Tímea, Doloczki Lilla, 

Lengyel Sándor, Ruzsilla Éva, Szilágyi Andrea, Kovács 

Levente, Asztalos Lóránd, Kegyes Nikoletta, Ninács 

Levente, Pongrácz Anita, Hilbert Walter, Lőrincz 

 Arnold, Németh Barbara, Csáki Szabolcs, Juhos Gheza, 

Szilágyi Boglárka, Szilágyi Ivett, Peleskei Annamária, 

Reiz Rolland, Fehér Anetta, Popp Dalma , Illyés Imola, 

Király kinga, Mikita Zsuzsanna,  Cojan Alfréd, Crisan 

Nándor, Félegyházi Norbert, Jakab Eszter, Kocsis Csilla, 

Kondics Emese, Dobos Dalma, Sebő Mihály, Mali 

Melinda, Simon Karolina 
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Aranyköpések 

Dolgozatok a középkorról 

 „A középkor az őskor után 1000 évvel jelent meg. A fő az ókorban az egyház volt, s aki nem tartotta be a 

törvényeket, az a túlvilágra került.” 

 „A középkort másnéven túlvilágnak is nevezik. Az aszkézis szó királyi kancelláriát jelentett, ahol a kincset 

tartották.” 

 „A középkorban sokszor mondták: hogy eltelt ez az ezer év.” 

 „Az aszkézis az a részlet, amit kivettek a Bibliából.” 

 „Szent Margit nem mosakodott, nem ivott folyadékot, tehát Istenimádó volt.” 

„Világnak világa/ Virágnak világa/ Keservesen kínzadok/ Vasszegekkel keveredve.” 

„Ó Mari siralom” 

„A Biblia keletkezésekor többnyire a Biblia nevű könyvbe írtak.” 

„A nevüket nem szabadott leírni, ezért kevesen voltak, és olyan helyen írtak, ahol nem látták őket. 

Spergamentumra írtak.” 

„Egyetlen név szerint ismert szerző van a középkorban, egy apáca, egy nő.” 

„Bibliafordítók: Szent Szimolnár Albert, Martin Luther (King) király” 

 „A papok mikor összeültek, kiválogatták a fontosabb iratokat és rangosították, ezt nevezzük aszkézisnek.” 

„Szent Ferenc azt énekelte a madaraknak: Nap húgom, Hold néném, Szél bátyám, Földanya, … Napanyó né-

nénk ...” 
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Tour de Tur  

  Az Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti 

2010. május 29-én, szombaton rendezi meg ötö-

dik alkalommal hagyományos kerékpáros tájéko-

zódási versenyét, a Tour de Tur-t. A verseny út-

vonala a Túrmenti Természetvédelmi Területe-

ken halad, és célja a Túr mente természeti értéke-

inek, valamint a Túr Zöld Útjának népszerűsíté-

se. 

A verseny a sárerdei üdülő övezetről indul május 

29-én (ha esik, ha fúj), és a versenyzők oda is 

érkeznek vissza a 65 km-es út után (a szintkü-

lönbség kb. 300 m, a szintidő pedig maximum 4 

óra). Bárki nevezhet, aki betöltötte a 14-et, s 18 

év alatt csak szülő vagy gyám jelenlétével. Fi-

gyelem, hozzatok személyi igazolványt vagy út-

levelet.   

Azok számára, akik nem kívánnak versenyezni, 

az egyesület tagjai egy bemutatóval egybekötött 

kerékpáros kirándulást szerveznek a védett terü-

leten. 

  A verseny az utóbbi években hatalmas sikert 

aratott, kicsik és nagyok körében egyaránt. Aján-

lom azoknak, akikben ég a versenyszellem, és 

persze azoknak is, akik csak bringázni akarnak a 

haverokkal a természet lágy ölén. A levegő és a 

sport az egészséged-

nek, az adrenalin az 

életkedvednek, a díj 

pedig az önbizalmad-

nak ad hatalmas lö-

kést. Ajánlom hát, 

hogy szánd rá a 

Szombat délelőttöd, hiszen garantáltan életre szó-

ló élmény marad.  

    
A verseny programja: 

- 8. 00 – 9. 00: nevezés, rajtszámok és térképek 

átvétele (Sárerdőn) 

- 9. 00: rajt 

- 11. 00 – 14. 00: a versenyzők beérkezése 

- 14. 00 – 14.30: a verseny kiértékelése 

- 15.00: díjátadás  

 

Nevezés az alábbi elérhetőségeken:  

   – e-mail: tourdetur@gmail.com,  

tel: 0743-419443  

-  személyesen az indulás előtt: 2010. má-

jus 29-én 8 és 9 óra között  

 

    Szabó Csilla 

Müller Péter: Varázskő 

Először is fontos megemlítenem azt, hogy Müller Péter egy fantasztikus ember. Egy 

olyan bölcs, aki írásain keresztül szuggerálja mérhetetlen szeretetét, és mindazt, amit adni sze-

retne. Szinte már káprázatos az, ahogyan ért az emberekhez, az élethez, megosztva velünk ta-

pasztalatait. A tizenkét fejezetből álló, apró, kék könyv egyike azon regényeinek, melyben az 

élet legfontosabb dolgairól ír. A középpontba állítja a Varázskő tartópilléreit: a hitet és a sze-

retetet. Ezeket boncolgatja. 

 Enyhén filozófikus soraival lebilincsel. Egy magával ragadó 

könyv magával ragadó gondolatokkal. Úgy gondolom, ha igazán 

nyitottak vagyunk rá, akkor erőt meríthetünk, rengeteget tanulha-

tunk belőle. Fölébreszt! Soraival kérve kéri az olvasót, hogy higy-

gyen a “csodában”, kövesse a sugallatokat, álmodozzon s éljen sza-

badon, önfeledten – hiszen az élet kiszámíthatatlan. 

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik valami következ-

tében elakadtak az élet útvesztőiben, vagy csak egyszerűen élvezni 

szeretnék a Varázskő történeteit…Így hát nem maradt más hátra, 

minthogy elolvasd.  

  Fejtsd meg! 

      Brigi 
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Végzőseinkről…  

mert ismét kérdezősködünk 

1. Mennyire vannak konkrét elképzeléseid a jö-
vődről? (Tudod, az ominózus “Mi leszel, ha nagy 
leszel?” kérdés, amire nemrég még mindenki azt 

válaszolta: pilóta vagy királykisasszony.) 

 

„Már gyermekkorom óta vannak meghatáro-
zott álmaim, vágyaim, ami a jövőt illeti. Mindig is or-
vos szerettem volna lenni.” (Cserép, XII.D) 

„Elég nagy kellett legyek ahhoz, hogy rájöjjek, 
mi az, amivel szívesen foglalkoznék a jövőben. Majd-
nem 18 éves koromban döntöttem úgy, hogy én ro-
hammentős akarok lenni, amit kevés diák dönt el még 
az elején. Sokan választanak egyetemet, úgy divat-
ból. Majd ha elvégzik, mennek a REAL-ba pénztáros-
nak, vagy közgáz diplomával taxisnak a városba. Én 
kinéztem a munkát, amivel akarok foglalkozni, majd 
utána az egyetemet. Jól végiggondoltam; egy olyan 
munka, amire szükség van, és amit én is szívesen 
csinálnék.” (Zsigulis2010, XII.D) 

„A jövőmet illetően, már általános iskolás ko-
rom óta tudom, hogy a biológia területein szeretnék 
foglalatoskodni. Egészen pontosan XII. végére dön-
töttem el, hogy mi is szeretnék lenni, orvosi-
képalkotói diagnosztikai analitikus.” (Mancsika, XII.D) 

“Elég sok elképzelésem van a jövőmről, bár 
pontosan még nem jöttem rá, hogy mi leszek, ha 
nagy leszek.” (Jani, XII.F) 

“Az elképzelésem a jövőre nézve, az, hogy 
angollal kapcsolatos szakra menjek az egyetemen, és 
hogy mással is megosszam az angol nyelv szépsé-
gét, vagy tanárnő, vagy egyéb angollal kapcsolatos 
munkával szeretnék foglalkozni.” (Bella, XII.F) 

“Konkrét elképzelésem még nincs, de a pe-
dagógiát szeretném tanulni, ha lesz rá lehetősé-
gem.” (Babuci, XII.F) 

“Vannak konkrét elképzeléseim. Mesterfod-
rász szeretnék lenni. A fodrászat áll hozzám közel és 
ezt szeretem.” (Dalma, XII.F) 

“Van célom. Szeretnék szakács diplomát sze-
rezni, azután minél fennebb haladni a ranglét-
rán.” (Kókuszdió. XII.F) 

“Konkrét elképzeléseim többnyire csak a köz-
eljövővel kapcsolatban vannak. A kolozsvári Babeş-
Bolyai Tudományegyetem bölcsész karára szeretnék 
jelentkezni. Hosszú távú terveim csak elképzelés 
szintjén vannak.” (Enikő, XII.F) 

“A célom Budapest ELTE – Kommunikáció és 
Médiatudomány. Emellett még szeretnék elvégezni 
egy stylist tanfolyamot.” (Rouge, XII.F) 

“Ha nagy leszek a Csendőröknél szeretnék 
dolgozni, vagy a tűzoltóságon.” (Geri, XII.F) 

“Vannak elképzeléseim a jövőmről, de ezek 
nem valami konkrétak. Szerintem nem jó nagyon elő-
re tervezni, nagy pofáraesés lehet a vége.” (Szabina, 
XII.F) 

“Földrajz tanárnő szeretnék lenni, vagy akár-
mi, ami a földrajzzal kapcsolatos. Sportoló is szeret-
nék lenni, de ez lehetetlen álom.” (Anyu, XII.F) 

„Azt szeretném, ha sikerülne az érettségim és 
utána közigazgatás szakon szeretném folytatni tanul-
mányaimat.” (Dalmi XII.E) 

 

„A jövőmet illetően vannak konkrét elképzelé-
seim, hisz óvónéni szeretnék lenni.”(G.K. XII.E) 

„A jövőről csupán halvány elképzeléseim van-
nak. Sajnos nincsenek konkrét terveim. Az egyetem 
elvégzése után remélem találok egy jól fizető állást, 
olyat, amit szeretni is fogok.” (Struli XII.E) 

“A jövőmről még nincsenek konkrét elképze-
léseim, csak annyi, hogy szeretném, ha lenne egy jó 
állásom.” (Rajmi XII. E) 

 
“Konkrét elképzeléseim nincsenek a jövőről, 

csupán halvány terveim. A jövő még bizonytalan és 

nem tudhatom, hogy mit hoz majd.” ( Sz. et. XII. E) 

Nem hagytuk abba a kérdezősködést… Ismét pennát, 

pergament ragadtunk, és összeírtuk azokat a kérdése-

ket, amik leginkább foglalkoztattak az érettségizők-

kel kapcsolatban.  

Születtek igazán érdekes, egyedi válaszok, néha meg elcsodálkoztunk, mennyire hasonló 

néhány ballagó véleménye ugyanarról a témáról. Ám minden bevezetőnél többet mondanak 

a XII. D, E és F osztály irományai. Jó olvasást hozzá! 
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„Azt már tudom, hogy melyik egyetemre szeret-

nék menni és milyen szakra, azonban azt még nem 
tudom pontosan, hogy azt követően, hol helyezkedjek 
el. Sajnos a mai világban nem lehet kiszámítani miben 
van lehetőség.” (V. Cs. XII. E) 

“Nem igazán vannak elképzeléseim, de elindu-
lok majd egy úton és remélem megvalósítom az álmai-
mat. Ügyvéd szeretnék lenni.” (angyalka XII. E) 

“A jövővel kapcsolatban már konkrét elképzelé-
seim vannak, mivel eldöntöttem, hogy mivel fogok fog-
lalkozni a hátralevő életemben. Arra gondoltam, hogy 
elvégzem a jogi egyetemet és utána pedig közjegyző-
ként fogok dolgozni.” (S. M. XII. E) 

“Konkrét elképzeléseim nincsenek a jövőről, 

csupán halvány terveim. A jövő még bizonytalan és 

nem tudhatom, hogy mit hoz majd.” ( Sz. et. XII. E) 

 

2. Milyen hatással van a hétköznapjaidra a közelgő 

érettségi okozta stressz? 

„Leültem tanulni, mivel a 4 év alatt csak lazul-
tam, így teljesen felborult az időrendem.” (Ádrián, 
XII.D) 

„A stressz mindig is jelen van az életemben. 
Most, hogy közeleg az érettségi és egyre jobban tuda-
tosul ez bennem, a stressz okozta gyomorgörcsök min-
dennapivá válnak, akárcsak a minden este eljövő rossz 
álmok.” (Mancsika, XII.D) 

„Ahogy egyre jobban közeledik az érettségi, 
egyre jobban izgulok miatta. Mivel tovább szeretnék 
tanulni, nekem egyáltalán nem mindegy az érettségin 
elért jegy. Vannak napok, mikor úgy érzem, hogy 4 év 
alatt eleget tanultam és minden rendben lesz, de néha 
úgy érzem, hogy az a tudás, amit elsajátítottam még 
nem elég és aggályaim támadnak a felől, hogy sikerülni 
fog-e az érettségim. (Ilyenkor mindig ott állnak mellet-
tem a szüleim, a családom. Biztos hátteret nyújtanak, 
így a stressz is kisebb lesz. Nincs akkora nyomás raj-
tam, mert a biztatásuk és az, hogy mellettem állnak, 
nagyon sokat jelent számomra.)” (Katty, XII.D) 

„Amikor az érettségire gondolok, mindig stresz-
szes vagyok. Mindig arra gondolok, sikerülni fog-e, 
vagy, hogy milyen tételt fogok kapni? Nem tudom más, 
hogy van vele, de én nagyon félek az érettségitől. 
Pesszimista vagyok és ezért mindig csak a rosszra 
tudok gondolni és még ettől is stresszes va-
gyok.” (Sonia, XII.D) 

 “Nagyon kihat a stressz, az érettségi, a suli, így 
minden iskolával kapcsolatos dolog. Érzékeny vagyok, 
labilis állapotú, ideges, rosszul alszom, nincs időm a 
családtagokra, a haverokra. Mindig fáradtság érzetem 
van, és legszívesebben aludnék.” (Anyu, XII.F) 

“Sokszor álmomban felriadok arra, hogy azt 
álmodom, nem sikerült az érettségi. Ilyenkor, egész 
nap frusztrált vagyok. Sokat filozofálgatok azon is, mi-
hez kezdenék, ha nem sikerülne. A stressz nagyban 
befolyásolja a mindennapjaimat.” (Judith, XII.F) 

“Addig, amíg nem állok 1-2 nappal az érettségi 
előtt, különösebben nem stresszelek, de azért van ben-
nem egy egészséges stressz, izgulás. Valahogy csak 
lesz...” (Paci. XII.F) 

„Lelkiismeret furdalásom van. Nem vagyok 
stresszes, de majd leszek. Fő a nyuga-
lom.” (Kókuszdió, XII.F) 

„Nagy hatással van a stressz a hétköznapjaim-
ra, ugyanis egyre jobban izgulok az érettségi miatt. 
Ezért hamarabb idegessé válok és kapkodok. Még a 
banális dolgokat is elrontom, eltévesztem.” (Dalma, 
XII.F) 

„Nem túl jó, kicsit frusztráló érzés, ha az em-
bernek minden nap elmondják, hogy közeleg az érett-
ségi, amitől ugyebár a jövőnk függ. De a 12. ezzel 
jár.” (Melánia, XII.F) 

„Az érettségi okozta stressz kihat a hétköznap-
jaimra, hiszen ennek köszönhetően meglehetősen fe-
szült vagyok, ingerlékenyebb s a körülöttem levőkkel 
folyamatosan veszekszem, s rajtuk próbálom levezetni 
a felhalmozott mérgemet.” (G.K. XII.E) 

 
„A hétköznapjaimat elég negatív módon befo-

lyásolja az érettségi. Egyfolytában nyomás alatt tarta-
nak az érettségi vizsgával, ez egyesekre talán ösztön-
zőleg hat, de másokat visszafog. Nagyon várom már, 
hogy feloldódjon ez a fojtogató stressz.” (Struli XII.E) 

“Az érettségi okozta stressz kihat a minden-
napjaimra A vizsga közeledtével   ingerültebb, fárad-
tabb vagyok.” (J. T. XII. E 

 
“Sokszor kiborulok az érettségi okozta stressz 

miatt. Állandóan ideges vagyok.” (Sz. K. XII. E.) 

„Nincs nagy hatással. Ahelyett, hogy 
stresszelném magam inkább igyekszem minél jobban 
felkészülni.” (Brigi XII. E) 

„Egyre jobban úgy érzem, hogy kicsit sok ne-
kem már ez az egész. Fáradékonyabb lettem és hama-
rabb leszek ideges az érettségi körüli stressz miatt. 
Úgy érzem nem vagyok képes teljesíteni a sok 
rámháruló feladatot.” (angyalka XII. E) 

 

3.Mindenki változik az évek során… Ki volt az a ta-
náraid közül, aki a leginkább befolyásolta ezt a vál-

tozást? 

„A vallástanárnő az életre nevelt, és az angol-
tanárnő megszerettette velem az angolt és megmutat-
ta, hogy könnyen is lehet angolt tanulni.” (Ernő, XII.D) 

 „A logika/pszihó tanárnő, mivel vele tudtam 
vitatkozni anélkül, hogy a jegyeim rovására ment vol-
na.”      (Ádrián, XII.D) 

„Sokkal nyíltabban beszélek a dolgokról, már 
nem vagyok olyan visszahúzódó, de megpróbálok véle-
ményt kialakítani, amit Mészáros Tünde, Kirner Matild 
tanárnőknek köszönhetek.” (Melina, XII.F) 

5 
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 “Szerintem minden tanár valamilyen módon 
változtatott rajtam, ki rossz értelemben, ki jóban. Pl. 
Kirner Matild tanárnővel nagyon jókat tudtunk beszélni 
bármiről, és ez jó dolog, mert nem csak a tanulásra kel-
lett összpontosítani.” (Babuci, XII.F) 

“Rajtam nem változtatott egy tanár sem. De egy
-egy tantárgyat már nem szeretek, amit viszont V-VIII-
ban nagyon szerettem és tudtam. Ez valószínű tanárok 
miatt is van.” (Dalma, XII.F) 

“Kozák Anikó tanárnő próbált a tanulás útjára 
vezetni, nem sok sikerrel, de kedvelem az életfilozófiáját 
és nyitottságát. Mindig légy őszinte.” (Edy, XII.F) 

„Szerintem az osztályfőnököm befolyásolta a 
legjobban az évek során a változást, ő volt az a sze-
mély, aki a jó felé akart terelni minket, s mindig a közel-
gő nagybetűs Életről beszélt, s a 4 év alatt rengeteg új 
dologra tanított.” (G.K XII.E) 

 
„Minden tanárnak nagyon hálás vagyok azért, 

amit tettek értem a gimnáziumi évek alatt. A maga mód-
ján úgy érzem mindenkit befolyásoltak, személyiségem 
fejlődését egy jobb irányba terelte. Úgy érzem a tanárok 
megtettek mindent, hogy tudományukból minél többet 
átadjanak nekünk.” (Struli XII.E) 

„Ez így igaz, például van olyan tantárgy, amit 
szeretek és szívesen tanulnám és választottam     volna 
akár érettségi tantárgynak is, de a tanár miatt nem tet-
tem meg.”(Dalmi XII.E) 

„Nem a tanáraimnak köszönhető a változás ami 
bennem végbement.” (Brigi XII.E) 

„Jómagam is változtam az elmúlt négy év alatt, 
bizonyos mértékben pozitívan, ok negatívan is. Nem 
tudok kiemelni egy tanórát vagy tanárt sem. A változást 
a tanárok összessége befolyásolta. Mindegyik tanár 
hozzájárult valamilyen mértékben.” (Sz.A. XII.E) 

„Az oszim, mivel sokat segített, hogy „térjek 
vissza a jó útra.”” (Szidi XII.E) 

“Pozitív irányban sokat változtam Kozák tanár-
nő hatására. Lelkiekben sokat gazdagodtam. Negatív 
irányú változásról is beszámolhatnék. De itt inkább nem 
nevesítenék.(a felnőttek könyörtelenségére derült fény, 
az ő megismerése után)” (Judith, XII.F) 

“Az elmúlt 4 év alatt az első oszink, Varga Lász-
ló tanár úr nagy hatással volt ránk. J, bearanyozta a 

napjainkat. Továbbá még számomra példaértékű volt 
Kiss Judit, Kürti Tünde, Kirner Matild, Kozák Ani-
kó.” (Gerlinde, XII.F) 

„Minden tanártól „kaptam valamit” ami megvál-
toztatott, hol kitartóbb lettem, hol pedig lustább. De aki 
igazán hatással volt rám az az oszim, Téglás József, 
akivel több időt töltöttem. Ő az aki terelgetett minket, s 
akinek sokat köszönhetek.” (angyalka XII. E ) 

„Az osztályfőnököm volt leginkább pozitív ha-
tással rám. Néha humorosan, néha komolyan, de min-
dig nagyon bölcsen tanított minket az életre és rengeteg 
nehéz helyzetem átsegített. Biztosan rosszabb lett vol-
na a négy év, ha ő nincs nekünk.” (Orsi, XII. E) 

„Az a tanár, aki a legjobban befolyásolta a vál-

tozást az osztályfőnököm volt. Akitől sok jó tanácsot 
kaptam az elmúlt négy év során, amit néha megfogad-
tam, néha nem.” (J. T. XII. E) 

 

4.Szerinted mennyire váltatok a 4 év során igazi 

osztállyá? 

„Szerintem az osztály nagyon összekovácsoló-
dott, az egyesek közti nézeteltérések ellenére. Sok kö-
zös kalandunk volt az iskola falain kívül s belül, ami ösz-
szehozott minket.” (Ádrián, XII.D) 

 „Nem váltunk igazi osztállyá. Állandóan vesze-
kedünk. Sokan utálják egymást és semmit sem teszünk 
közösen; a ballagást azért várják, hogy megszabadul-
junk egymástól egy jó időre.” (Ernő, XII.D) 

„A 4 év elteltével nagyon jó hangulatú osztály 
lettünk, összetartóak és nagyon jó barátság alakult ki 
köztünk.” (Krafft, XII.D) 

“Szerintem az osztály még mindig széthúz, cso-
portokba vergődtünk, lázadozunk egymás közt, de en-
gem mindez nem igazán érint meg.” (Kókuszdió, XII.F) 

“Hát, semennyire. Az elmúlt pár évben rengeteg 
kis csoport alakult ki. Most 12-ben az osztály kettévált. 
Szerintem, ha évekig együtt maradnánk, akkor is ez a 
helyzet maradna. Egyszerűen ez a két nagyobb csoport 
túl különböző.” (Rouge, XII.F) 

„A 4 év során sok változás történt velünk. Bár 
az nem lehet, hogy 27 személy mindig mindenben 
egyetértsen, de mégis valamennyire létrejött egy egysé-
ges osztály.” (G.K. XII.E) 

„Az osztályom belül alakultak kisebb-nagyobb 
csoportok, de ha szükség volt rá tudtunk együttműköd-
ni.” (Brigi XII.E) 

„Szerintem egyáltalán nem voltunk igazi osz-
tály. Az osztályban csoportok alakultak ki és csak az 
volt a közös nevező, ha pénzügyekről volt szó.” (Szidi 
XII.E)  

„Úgy gondolom, hogy így az utolsó évben mele-
gedtünk össze, mert 4 év alatt szinte egy 2. családban 
éltünk. Most gondolunk bele valójában, hogy mennyire 
is jó osztály voltunk.” (Katicabogár, XII.D) 

„A 4 év alatt sok minden sikerült, de mégse 
minden. A 12-ik osztály egy nagy kihívás mindenki szá-
mára, mert itt látszik meg, hogy mennyire egységes az 
osztály. Sok döntést kellett meghoznunk együtt, ami sok 
esetben elég nehezen sikerült, de végül szinte mindenki 
egyetértett mindennel. Az egység ott látszik meg egy 
osztályban, ha a konfliktusok után is közös nevezőre 
jutunk.” (Jónás, XII.D) 

„Szerintem a mi osztályunk nem vált és most 

már nem is fog igazi osztállyá válni, mert mindenkinek 

megvan a maga kis baráti köre. Sok mindent átél egy 

osztály 4 év alatt és megkedvelik egymást az osztálytár-

sak. A legközelebb egymáshoz mégis akkor kerülünk, 

amikor már nem sok van az elválásig.”    (Stephanie, 

XII.D) 
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„Az osztályunk mindig is összhangban volt, de 
XII végére váltunk igazi összetartó osztállyá, hisz min-
denkiben közös a jókedv és szórakozó 
kedv.” (Mancsika, XII.D) 

„Ez alatt a 4 év alatt egy igazán jó kis csapat 
verődött össze. Kialakultak kis baráti körök, de ennek 
ellenére, így az utolsó év összehozott mindenkit. Kiala-
kultak a “nagy barátságok“, amelyek egy életre tarta-
nak. Nagyon örülök, hogy része lehettem ennek az 
osztálynak.” (Katty, XII.D) 

„Észrevételeim alapján mi a négy év alatt nem 
váltunk igazi osztállyá.” (J. T. XII. E)  

„Szerintem eléggé összetartó osztály voltunk, 

tele színes egyéniségekkel. Nem  voltak vitáktól men-
tes napok, de alapvetően szerettük egymást.” (Orsi, 
XII. E) 

„A négy év során eléggé megszoktuk egymást, 
de nem mondhatom azt, hogy igazi osztállyá váltunk, 
mert az osztályunk szinte két részre oszlott, de megér-
tettük egymást” (Rajmi XII. E) 

„Szerintem a mi osztályunk nem egy egészből, 

hanem két – három csoportból áll. Ez abból is fakad, 

hogy elég különböző egyéniségekből állunk. Ez nem 

feltétlenül negatív, hisz rengeteg igaz barátság és még 

szerelem is született az osztályunkon belül a négy év 

alatt.” (V. Cs. XII. E) 
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Élménybeszámoló a LADIK evezőseitől 

 

                Miután megyénk győzteseként újult erővel útnak indultunk városunk folyó-
ján, haladtunk szélben és napfényben, hidegben és melegben egyaránt.  Távcsö-
vünkkel kémleltük az eget, a csillagokat és a mellettünk haladó ladikokat. Akár a kép-
zett hajósok, úgy fedeztük fel az újságírói szakma szépségeit. Végül megérkeztünk 

Szajolra, hogy egy újabb próbát kiállva, sok kinccsel gazdagodva térjünk haza. 

                Első dolgunk a megérkezés után a pólónk színének kihúzása volt. Erősen 
fohászkodtunk, hogy a színes pólók közül ne pont a rózsaszínt húzzuk. Imáink meg-
hallgatást nyertek, így csapatunkat a világoskék jelképezte. Ezután következett az 
ebéd, ami nem aratott nagy sikert a ladikosok körében. A rövid megnyitót követően, 
minden csapat bemutatkozott. Láttunk ott mindenféle csodabogarat: táncos lábúakat, 
beszélő hangjegyeket, kalózokat, de még manókat is. Az első napon 4 feladattal kel-
lett megbirkóznunk: egy memória feladattal, egy keresztrejtvénnyel, egy képregény 

rajzolással és végül egy helyesírási feladattal. 

               Szabadidőnkben kipihentük a fáradalmakat, és vacsorázni mentünk. Az este 
jó hangulatban telt: vicces vetélkedőn vettünk részt és karaokéztunk. Mikor már na-

gyon elfáradtunk, elmentünk lefeküdni. 5-en aludtunk egy 3 ágyas szobában… 

                A második nap svédasztalos reggelivel indult, ami után elhagytuk szállás-
helyeinket. Erre a napra 3 feladat maradt, kaptunk még egy memória feladatot, egy 
lapterjesztő szerkezetet kellett készítenünk, mi egy újságkatapultot építettünk. A har-
madik és egyben utolsó feladatunk egy interjú készítése volt, az ördög öreganyjával 

„Az ördög három aranyhajszála” című meséből.  

A feladatok után mindenki az eredményhirdetést várta, közben ebédeltünk és meg-

néztünk egy kisfilmet az előző napról.  

                Végül 9. helyen végzett csapatunk (Bálint Zsuzsa, Bócsi Dorottya, Kőrösi 
Enikő, Láng Anna és Nagy Bernadett a VIII. osztályból), ez az eddigi legjobb ered-
mény, amit a Ladik Médiavetélkedőn szatmári csapat elért. Boldogan, egy felejthetet-

len élménnyel és rengeteg ajándékcsomaggal gazdagodva indultunk haza.  

        

       Kőrösi Enikő és Bálint Zsuzsa 
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Kölcsey Napok - 2010 

 

 

 

 

 

A Kölcsey Napok rendezvénysorozat isko-

lánk kórusának előadásával indult. Az éne-

kesek azokat a dalaikat adták elő, melyek-

kel nemrégiben a “Közös Nyelvünk a Ze-

ne” elnevezésű versenyen I. díjat nyertek. 

A délután megnyitott ökokiállításon saját kezűleg  

készített bio-táskákat, és régi ruhákból átalakított  

csodás öltözékeket láthattunk. Ötletesebbnél ötletesebb 

 megoldások születtek, gombokat, szalagokat, festéket,  

söröskupakokat használtak diákjaink.  

 

A rajzkiállítást az 5-8-as kategóriában Imre 

Karola (VI.B), míg a 9-12 győztese Poszet 

Cynthia(X.A). 

 

A német vetélkedő után megrendezett 

„Hétpróba” játékos műveltségi vetélkedőn 

érdekes kérdések, feladatok sora várta az osztályok képviselőit.  

A különböző tantárgyakkal kapcsolatos kérdések 

mellett a versenyzőknek ping-pongozniuk kellett 

egy serpenyővel, regényhősöknek írtak chat-

szobás beszélgetést és megmutathatták, mennyire 

tudnak szöveget írni egy néma filmrészletre. A 

szoros küzdelem végére csak egy csapat nyerhetett 

(Huszti Brigitta és Pongrácz Lajos), s nemcsak elis-

merést és diplomát, de Kölcsey-táborozást is kap-

tak jutalmul.     
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„Mutasd, mutasd meg, hogy tied  

az erő, bátorság, az ész,  

hogy a jövő magad vagy, és  

a jövő nem hal meg soha....” 

Szilágyi Domokos  
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    A szerdai sportnap remek alkalmat nyújtott mind a diá-

kok, mind a tanárok és szülők számára ahhoz, hogy leve-

zessék fölös energiájukat.  A hagyománnyá vált szülő-

diák focimeccsen ezúttal a felnőttek vitték a pálmát, míg 

a tanár-diák kosármeccset a diákok nyerték (szerzői meg-

jegyzés: A tanárok is mindent beleadva játszottak).  
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Sportnap 

Mindezek, na meg a látványos shaolin kung 

fu bemutató és a Prymagym edzői által veze-

tett torna ideje alatt a kézügyességgel rendel-

kezők  kipróbálhatták magukat a barátság-

karkötő készítésében, az énekelni tudóknak 

pedig egész délután lehetőségük volt dalolni a 

díszteremben tartott karaoke-partyn. 

    Lilla 

Az 5-6 osztály stafétája minden kétséget 

 kizárólag roppant izgalmas volt, a diákok  

csak úgy repültek át az akadályokon, 

 hogy a következő pillanatban már  

bukfencezzenek is a labdákig. 

Mindeközben ping-

pongmeccsek és az agyte-

kervényeket igencsak 

mozgató sakk partik zaj-

lottak (vagy épp kártya-

bajnokságok). 
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Filmajánló 

A Holt költők társasága 

 

 A Holt Költők társasága azon 

ritkaság számba menő filmek közé tarto-

zik, amit nem itatott át Hollywood csil-

logása és pénzhajhász lelkülete. Ebben a 

filmben nem a szerelmesek „szeretlek – 

nem szeretlek” másfél órás párharcát 

„izgulhatjuk” végig. A film készítői nem 

kisebb dologra vállalkoztak, minthogy bemutassák, mit jelent embernek lenni, mit jelent az 

ember számára a művészet egy olyan világban, ahol mindent mércékhez viszonyítanak, 

ahol a verset kilóra mérik, ahol semmibe veszik az emberek vágyait, álmait, mert azok nem 

felelnek meg a fölöttük állók terveinek, szabályainak. Az irodalomtanárt alakító Robin 

Williams ennek a mentalitásnak mond ellent azzal, hogy a kor Amerikájának legkonzerva-

tívabb iskolája diákjait az önmegvalósításra, vágyaik beteljesítésére buzdítja. A művészet 

valódi értékét mutatja meg nekik, nem csak a tanáruk, de igazi jó barátjuk lesz az év folya-

mán.  

Bár erre az esetre is határozottan igaz, hogy egy fecske nem csinál nyarat, mégis a 

film igazi szellemi, lelki felüldűlést nyújt. Ha valami különlegességre vágytok, megnézné-

tek egy igazán tartalmas, jó filmet, akkor őszintén ajánlom a Holt költők társaságát. Zseni-

ális rendezés, forgatókönyv és színészi alakítás… csalódni biztos nem fogtok. 
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Robin Hood 

  Már megint Robin Hood! – mondhatnánk, hisz 

az elmúlt tíz-húsz év során számtalan Robin Hood 

adaptáció keletkezett, ám mindegyik egy kicsit 

más volt.  Most a klasszikus angol folklórhős tör-

ténetének új feldolgozását Ridley Scott rendezi, 

Robin Hood szerepében pedig Russell Crowe Os-

car-díjas színész látható. 

  Oroszlánszívű Richárd király hű katonája, Robin 

of Locksley, a szentföldön dúló háborúból haza-

térve azt tapasztalja, hogy a Nottinghami seriff és 

korrupt társai magukhoz ragadták a hatalmat az 

országban. Robin apját – aki szintén Richard hű 

követője – megölték, birtokait pedig elkobozták. 

Robin elhatározza, hogy bosszút áll, és egy törvé-

nyen kívüliekből álló csoporthoz csatlakozik, akik 

hamarosan már vezérükként tisztelik őt. A szedett

-vedett embereket ütőképes csapattá szervezi, 

majd, megindul a bosszúhadjárat a seriff ellen… 

      
Hart Edina 
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Könyvajánló 

    Tökéletes 
 

     Sarah Dessen, a fiatal amerikai írónő 

Tökéletes című regénye, mint sok más az ő 

tollából, hatalmas hangsúlyt fektet az emberi 

kapcsolatokra, célzok itt a gyerek-szülő, barát-

barát viszonyra. 

     A történet, bár első benyomásra megszokott 

lányregénynek tűnhet, olyan gondolatokat vo-

nultat fel, mely bizonyítja ennek ellenkezőjét. 

  Macy, a regény főszereplője látszólag remek 

életet él: jól tanul, okos és „tökéletes” barátja 

van, az élete teljesen rendezett, s minden a he-

lyén van. Ám Macy apja iránti gyászát és mar-

dosó bűntudatát akarja „jó-kislány” álcája mö-

gé rejteni. Egyre jobban eltávolodik az anyjá-

tól, aki a munkába temetkezik, hogy ne kelljen 

emlékeznie, míg nővére mindent megtesz, 

hogy a család végre hármasban töltsön egy kis 

időt nyaralójukban, melyet saját maga újított 

fel. 

  Macy tökéletesnek vélt életét azonban felbo-

rítja valami: megismerkedik egy csapattal, 

akiknél folyton hatalmas káosz uralkodik. A 

Wish partiszerviznél soha semmi sem működik 

a terv  

alapján, s mikor Macy egy este beáll közéjük, 

maga sem tudja, mit miért tesz. Mégis, ez a 

néhány óra, mely szöges ellentétben áll a napja 

többi részével, csodás szabadságot, boldog 

megkönnyebbülést hoz. 

 Megismerkedik a terhes Deliával, aki mindig 

megmenti a helyzetet, Kristyvel, a világ egyik 

legoptimistább és legéletvidámabb lányával, 

Berttel, aki furcsa elméletekben hisz a világvé-

gével kapcsolatban, és Monikával, aki nem 

épp a beszédességéről híres. 

  Aztán ott van Wes, a jóképű, hallgatag fiatal, 

aki fémhulladékokból készít különleges, gyö-

nyörű szobrokat édesanyja halála óta, s akivel 

furcsa játékba kezd, melynek alapja a teljes 

őszinteség, és célja a másik megismerése. 

  

 

S Macy végre rájön, hogy ebben a kaotikus, 

sürgő-forgó csapatban, amely körül annyi a 

zűr, mégis felszabadulttá és vidámmá tesz, va-

lójában az a tökéletes, hogy nem tökéletes. 

 Számomra ez a regény nem egy olyan törté-

net, amit egy hét múlva elfelejtek, hanem egy 

térkép, iránytű, hogy mindig visszataláljak ön-

magamhoz, s rájöjjek, hogy vannak dolgok, 

amik csak úgy megtörténnek. Ám erről szól 

maga az élet, és rajtuk áll, hogy feladjuk-e, 

amint valami olyanba ütközünk, ami nincs be-

tervezve, vagy kalandnak fogjuk fel, és állunk 

elébe a kihívásnak. 

 Ajánlom ezt a könyvet annak, aki úgy érzi, az 

élete katasztrófa, annak, aki nem találja a he-

lyét, vagy annak, aki egyszerűen csak ki akar 

kapcsolódni egy csodás regény segítségével. 

 

      Lilla 
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Bacovia, kicsit máshogy… 

 

Az éjszakában nyughatatlan förgeteg kavarog, 

szakadó pelyheket hó temet, 

megfagyott testem éppen csak mozog, 

s már alig tudom a hazaút hol lehet. 

 

Sötétben ugat a kutya, 

hogy érdemes bízni, már nem hiszem, 

oszlopnak támaszkodó katona 

cigarettára gyújt félszegen. 

 

Éj van, s csak hull egyre hull, 

mostantól nincs már visszaút, 

az élet mind jobban elfakul, 

mostantól egyszerű a múlt. 

 

Ghiuruţan-Bura Rozina fordítása 

( Mircea Cărtărescu:„În stilul lui Bacovia”) 

Kreatív pillanatok 

12 

A Szovátán megrendezett  Irodalmi 

Kreativitási Verseny döntőjén Ghiuruţan-

Bura Rozina, egyik tehetséges továbbjutónk, 

aki már az előző fordulókban is hatalmas te-

hetségről tett tanúbizonyságot, ismét remekül 

teljesített, ugyanis Fordítói különdíjat kapott. 

Nem távozott üres kézzel Bakó Eszter sem, 

aki Agapé-díjas lett. 

Keressük a jelmezeket… 

  Az idők kezdetén vala, hogy a gonosz és a jó (mint meztelen képződményei a világmindenségnek), lévén, hogy 

nekik nem jutott szerep, úgy döntöttek, hogy ha a Mindenható el van foglalva az embernek nevezett kreatúra tö-

kéletesítésével, ők majd osztanak maguknak szerepet. Bementek a ruhatárba, és kerestek maguknak jelmezt. De 

mivel lusták voltak még dél előtt felkelni, már csak az angyalka és az ördög jelmezt találták. 

  Igazándiból nem voltak oda ezekért a jelmezekért, inkább kivették volna a rock-star jelmezt, vagy valami hason-

lót. 

  Képzeljétek el, ott áll az öltöző ajtajában a jó és a gonosz, a díszletek elhagyatottsága körülveszi őket, és tanács-

talanul szemlélik a két, kicsit megkopott jelmezt. 

  Mégis úgy döntenek, hogy láthatatlan köntösökbe bújva eljönnek ők is a földre megnézni az itteni jelmezeket, 

hátha így ők is találnak az esti előadáshoz egy jó gúnyát. 

Hát lézengtek pár évezrednyit, beültek néhány csehóba, megnéztek két világháborút, megismertek néhány ember-

két, de mindhiába. 

 Nem tudták eldönteni, hogy a Földön hogy nézhet ki a jó és/vagy a gonosz. De mivel kegyetlenül hosszú az út-

hazáig, hát indulniuk kellett. 

 Visszaérkezvén úgy döntöttek, hogy egy Földről hozott pénzérmével döntik el a jelmezek sorsát. Feldobták, elő-

zőleg úgy egyeztek, hogy ha írás, akkor a gonosz kapja az angyalka jelmezt, a jó pedig az ördögét. 

 Hát így is sikerül... De sajnos nem voltak megelégedve a jelmezeikkel... Ezért úgy döntöttek, minden előadáson 

cserélnek. 

  Észrevetted, ma ki melyik jelmezt kapta? 

            B.e.e. 
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A tökéletes cikk, avagy mit kell még tudnunk a profi újságírásig 

Az Almacsutka Hírlap mai számából… 
  Sajnálattal tudatjuk, hogy városunk nagyra becsült díszpolgára, Don Gél ma éjszaka, 

eltávozott köreinkből. Meg nem erősített információk szerint a szívrohamot egy har-

minckilences golyója okozhatta. 

   Mi mindent tett értünk ez a tiszteletre méltó úriember? Mindenki jól tudja, hisz zse-

niálisan kiépített alvilág-hálózata rengeteg embernek adott munkalehetőséget, e mellett 

széles körben terjesztett különböző kábítószerei a lakosságot igazán jókedvűvé tették, 
és ezzel is emelték a város hangulatát. Bár turistáknak nem mutathatjuk be csodálatos 

életünket, hisz útonállók és autó tolvajok miatt messzire elkerülik városunkat, de így legalább szálóda tulajdo-

nosaink is végre megpihenhetnek, és élvezhetik a nincstelenség minden apró örömét. Don Gél nagylelkűségé-
ből fakadóan, aki minden erejével haláláig támogatta az igazságszolgáltatást, a rendőrfőkapitány úr szép házat 

vehetett magának a városon kívül, ahonnan csak nagy ritkán látogat be az őrsre. De minek is jönne? Hisz so-

hasem történik semmi lényeges, a helyi perpatvarokat nagytiszteletű rendőreink is el tudják intézni. Minden 

rossz emberre lecsapnak (Lásd: A rendőrség elfogta az öreg nénit, aki kegyetlenül fejbe vágta retiküljével a 

gyanútlan zsebtolvajt, aki ép munkáját végezte). 

 Az örökösök nagy megdöbbenéssel értesültek Don Gél haláláról. Fia, aki mostantól a család feje lett, 

mindenesetre vett magának egy kerámiagyárat. Már a régi, elavult felszereléseket is kicserélték. Teherautó 

számra hozták a papírt és a különféle nyomtató alkalmatosságokat. Még nem tudom, miért kell ilyesmi egy 

kerámiagyárba, de biztos vagyok benne, hogy bármit is tesz azt szigorúan a közösség érdekében cselekedte. 

Hiába, az alma nem esett messze a fájától. 

           Hart Edina 
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Tanárinterjú 

 R.:  Milyen érzés pont abban az iskolában ta-
nítani, ahol a Tanárnő nemrég még diák volt? 

Fehér Imola: Szerintem az egyik lehető legjobb. Ezért 
is húzott vissza a szívem, amikor megtudtam, hogy 
van egy szabad hely, és hogy ide jöhetek . 

Nagyon pozitív élmény volt a régi tanáraimmal is egy 
kicsit közelebbi viszonyba kerülni, megismerni őket, 
mint embert. 

Olyan jó ismerni az osztályokat. Néha mondjuk furcsa 
bemenni pont a saját osztályomba, és nem rögtön beül-
ni a saját helyemre, hanem elől a táblánál állni. 

De nagyon szeretem, és nagyon örülök neki. 

R.: Miért éppen a tanári pálya,( XII. végén dőlt el pon-
tosan vagy már sokkal korábbi elhatározás)? 

F.I. : Régről jött, mivel az egyik nagymamám  tanító-
nő volt, és olyan jó érzés volt, hogy amikor kicsi vol-
tam és sétáltunk, köszöntek neki; ez is tanítvány, az is 
tanítvány, és mindenki kedvesen mosolygott. 

Ez a pozitív  gyermekkori élmény befolyásolt, meg 
úgy éreztem, hogy a tanár szimpatikus nekem, mint 
ember. 

VII. osztály végén eldöntöttem , hogy marad a nyelv 
és az irodalom, és akkor jöttem ide, humán szakra. 

Milyen jó megismerni valakit. Valamennyire olyan, mint bemenni egy házba… Átlépsz a küszöbön, 
és ráeszmélsz, hogy még az előszoba is százszorta érdekesebb, mint ahogy képzelted. 

A riporter szerep épp ezért olyan izgalmas, mert számtalan ember "előszobájába” nyerhetsz betekin-
tést. 

Én egy elbűvölő Tanárnőt ismerhettem meg, aki mindig mosolyog, és mindenben keresi a szépet, a 
művészit. A tanítást is feladatnak és kihívásnak tekinti, mintsem munkának. És hogy kiről van szó?... 

Gyere kopogj be!... 
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Ha az emberben kialakul, hogy „mit tudok”, akkor mi-
nek erőltetni olyat ami nem az én asztalom?.. 

R.: És ha a sors nem úgy hozta volna, hogy tanár, akkor 
elméletben mi lett volna  a következő opció? 

F. I.: Az első opció negyedéven alakult ki nálam, úgy 
igazán, amikor elkezdtem írni, - és amikor az ember ír, 
és alkot, valamit létrehoz, akkor annyi pozitív élmény 
van, olyan jó hogyha visszajelzéseket kap - hogy  sze-
rettem volna úgy fimolaként betörni az irodalmi térre, 
ami ugye nem egy könnyű feladat… 

Másik variáns lett volna az irodalmi fordítói. 

Meg végül is bármi. Ha találkoznék egy olyan terület-
tel, ahol boldogabb lennék, és az emberek is boldogab-
bak lennének körülöttem, akkor akár váltanék… 

R.: Irodalom…Kedvenc író vagy költő? 

F. I.: Be kell valljam régen többet olvastam, mostaná-
ban inkább a szakirodalmat lapozgatom. 

Kedvenc költőm József Attila, írtam is neki két, úgy-
mond dedikált verset. Írók közül, nem tudok kiemelni 
egyet, aki úgy igazán kedvenc lenne. 

Kedvelek valakit, aki úgymond még nem futott be (a 
művészneve quentin).  Ő egy amatőr művész, akinek 
nagyon szeretem a stílusát, és lehetőségem volt, hogy 
megismerjem, mint ember. Sokkal másabb ez így, mint-
ha az mondanám mondjuk, hogy Proust, és én is eltű-
nök az idők nyomában vele együtt. 

Mindig azt szeretem, amit olvasok, azt meg tudom sze-
retni, ha meg nem, akkor nem olvasom. De attól még 
nem mondom, hogy az nem jó. 

R.:És Más művészeti ágakban?... 

F. I.: A művészet, mint olyan manapság nagyon tág 
fogalom lett. 

A zenét nagyon szeretem, éjjel-nappal hallgatom, ha 
tehetem. Másrészt a rajzot kedvelem nagyon. Nem tu-
dok ugyan olyan jól, de ha van egy kis időm, vagy ép-
pen unatkozok én is nekilátok. Ezért nem szoktam rá-
szólni a diákra, ha mondjuk órán rajzolgat. Meg elkezd-
tem üveget festeni, ami most nagy újdonság számomra. 

Igazából én nagyon szeretem a művészetet nézni, de 
még inkább kipróbálni az érzést, hogy milyen amikor 
én is alkotok valamit, bármi legyen is az. 

És az élet-művészetet, azt is nagyon szeretem. 

R.: Ha már művészet…Mi a Tanárnő ars poeticája? 

F. I.: Változik. Mert növünk, fejlődünk, tapasztalunk. 

Ahogy az egyik versemben fogalmaztam:  

„vagyok aki vagyok, 
leszek ami leszek, 
sosem állandó, 
változatlan jegyek, 
körbejárom magam, 
mégis ugyanaz az ábra, 
ha ismersz, ismersz, 
ha nem, 
mindez itt hiába…” 

R.: Vissza kicsit az iskolához… Van kedvenc diák? 

F. I.: Szerintem mindenkiben kialakul egy kedvenc di-
ákkép. Eleve úgy jöttem be az iskolába, hogy nekem 
ilyen nem lesz. Nem mondom, hogy ilyen nem alakult 
ki, de úgy alakítom, hogy minden diákban, (pláne aki 
megengedi, hogy meg is ismerjem), találjak olyan részt, 
ami nekem a kedvencem. 

A fontos az, hogy pozitívan álljon a dolgokhoz, és hogy 
merje megmutatni magát, legyen aktív. 

Persze igyekszem nem kivételezni, és az a célom, hogy 
pozitív élménye legyen az iskolával, és az én tantár-
gyammal is kapcsolatban. 

R.: A Tanárnő tanítási elve? 

F. I.: Nekem is voltak tanár-példaképeim, mintáim. A 
nagy kedvenc Marika néni (Koós Mária). Őt, mint ma-
gántanárt ismertem meg. Abszolút szigorú volt, renge-
teget várt el, de a javadat akarta. 

Én egy vidám ember vagyok, és szeretném erősíteni a 
diákokban a pozitív látásmódot, és azt, hogy érnek vala-
mit. 

Úgy kezdtem, hogy én meg akarom szerettetni a gyer-
mekekkel az angolt, hogy nem kell tőle megijedni, mint 
egy külső faktortól, hanem beleolvadsz, körülötted van, 
és szeresd meg, észrevétlenül tanulj. 

Azt sajnálom, hogy rövid a szünet, nektek is, nekünk is. 
Rohanunk, és közben nincs időnk beszélgetni egy ki-
csit. 

R.: Valami üzenet a diákoknak? 

F. I.: Legyenek önmaguk! Merjenek önmaguk lenni! 

És bármit is választanak, az olyan legyen, amit mosoly-
lyal tudnak végigcsinálni, mert különben egy monoton 
maraton lesz az életük!  

    

   A riportot készítette: B.e.e 
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Egy zsiráf képes a több, 

mint 1 méteres nyelvével a 

fülét pucolni. 

 

 

 

- A pók mikor a hálóját fonja, 

először csak 4 fonalat csinál 

meg, amiken „játszik”, bizonyos 

hangmagasságokat. Olyan frek-

venciája van a hangoknak, amik-

kel odacsalogatja a nőstényt. 

 

     A baglyokon kívül  

semmilyen madárféle 

 nem látja a kék színt. 

 

 

 

 

 Élete folyamán a leg-

többet szült macska 420 

kiscicát hozott a világ-

ra. 

 

 

A varjak azért kedvelték 

nagyon a moszkvai 

Kreml kupoláját, mert a 

kupolán remekül lehetett 

csúszkálni. 

 

 A cápák nem  

betegednek meg  

rákban. 

 

 

A szamár szeme úgy he-

lyezkedik el, hogy egy-

szerre láthatja mind a 

négy lábát. 

 

 

 

 A denevérek mindig balra 

repülnek, mikor elhagyják 

a barlangjukat. 

 

 

 A lepényhalak mindkét 

szeme egy oldalukon he-

lyezkedik el. Születésük-

kor normális, kétoldali az 

elhelyezkedésük, viszont 

felnőtt korukra az egyik 

 átvándorol a másik oldalra. 

 

A legrégibb borostyánba 

 zárt pók 125-135 millió  

éves lehet. 
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Érdekességek… Gondoltad volna? 

 A pókháló egy hihetetlenül 

erős anyag: a vastagságához 

viszonyítva jóval erősebb, 

mint az acél. Szakértők sze-

rint egy ceruzavastagságú 

Eszperente nyelvlecke 

  Tea: Egy serlegbe teszel levet, s bele leve-

leket. Ezt melengetheted kedvedre. Esetleg 

tehetsz bele egyebeket (kellemesebb lesz). 

Egyes emberek esetleg tejet tesznek bele. 

Eme "elegy" (nem keletre)(ENG) ez kedvelt 

csemege (reggel/este). Melegben nem kelle-

mes (nem szeretem), ellenben decemberben 

kezedet melengetheted vele.  

Zongora: Kedvelt zene-szerkezet, melyen 

fekete s nem fekete nyelveket leverve zeng-

zeteket kelthetsz. Lehetsz mestere, reme-

kelve ezreket delejezhetsz meg, s ehhez ne-

ved nem kell Ferenc legyen.  

Kávé: Ez egy cserje, melyet fekete emberek 

termelnek meleg helyeken. Fekete levet 

ereszt, melyet rettenetesen szeretek.  
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A Tintaszósz szerkesztősége szeretne külön köszönetet mondani az Eco Print nyom-

da munkatársainak, akik profi munkájukkal segítették az újság gyors megjelenését. 


