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  Kedves Böngésző! 
 

    Itt vagyunk, új külsővel, új tartalommal. Annyi 

 mesélnivalónk van, hogy azt sem tudjuk, honnan 

 kezdjük... hiszen magunk mögött tudhatunk egy 

 kirándulásokkal, izgalmakkal, nevetéssel és termé-
szetesen tanulással teli nyarat.  

      Igen, persze, az iskolakezdés mindig nehéz... Az 

  idei pedig különösen. Új falak és új szabályok… De   

túléltük, osztályt festettünk és berendezkedtünk,  

 megszoktuk azt is, hogy nincs internet az infólaborban,  

  és hogy az udvarhasználat szomszédaink jókívánságait  
vonja maga után. A könyvtárlátogatás is nehézkes, ám mi-

kor végre betoppanunk, annyi  könyvet halmozhatunk fel, 

hogy a fejünkön regényekkel egyensúlyozva távozunk. Rá-

adásul még mindig kapunk enni… Kell ennél több? 

                 Jó olvasást hát! 

        Lilla 

Petőfi-remix 

- Hova jártok iskolába, drága? 

- Hát, hol ide, hol oda. 

- Azt kérdeztem, hogy melyik 

iskolába jártok? 

- Mind a kettőbe. 

- Két iskolába jártok egyszer-

re? 

- Igen, hol a régi Kölcsey új 

szárnyába, hol a régi Refi régi 

szárnyába. 

- És mondjátok, drága, hol van 

ez a sokszárnyú iskola? 

- Mind a kettő a sarkon. 
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                  Hírrovat 

 
A hetedik alkalommal megrendezett, nemzetközi-
vé szélesített Partiumi Ady Endre szavalóverse-
nyen november 19-20-án iskolánkat Marián Ágnes 
(X.A) és Korponai Anita (XII.A) képviselte. A 44 ver-
senyzőt számláló színvonalas megmérettetésen 
mindketten helytálltak, Marián Ágnes dicséretet 
kapott. 
 
A negyedik alkalommal rendezték meg a Petkes 
Gergely Matematikai Emlékversenyt Nagykároly-
ban. A versenyen Oláh Róbert (X.B) és Lakatos Ta-
más (XI) első helyezést ért el, Mile László (XII) má-
sodik lett, Sándor Péter (XII) harmadik díjat kapott. 
Dicséretben részesült Dancu Júlia (IX), Sajtos István 
(XI), valamint Gereben Norbert (XI). Gratulálunk! 
 
KOMSA TAMÁS X.B-s III. díjat nyert az október 21-
23 között Sepsiszentgyörgyön lezajlott rangos or-
szágos mesemondó vetélkedőn. 
 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén 
is Mákvirág-díjjal jutalmazta a kiemelkedő tanul-
mányi eredményekkel rendelkező középiskoláso-
kat. A Kölcseyből hárman is megkapták a díjat: 
Bondici László (XII.A), Lakatos Tamás (XI.A) és 
Doloczki Lilla (X.B). Gratulálunk! 

Szegény tini nem bírja nikotin nélkül ... 
 
           Nem akarok álszent lenni, szóval már az elején bevallom, hogy én is elszívtam életem során kb. 2 szál ci-
git, mert kíváncsi voltam, hogy milyen lehet. Érdekelt, miért vannak annyian és ilyen nagy mértékben oda érte… 
de nem lettem felvilágosult. Az tény, hogy a tinik mindent ki akarnak próbálni, mert kíváncsiak, és felnőttnek 
szeretnének tűnni, de azt végképp nem értem,  miért döntenek ennek érdekében oly sokan a bűzös ruha, haj, 
és undorító, rothadt fogak, s a rossz szájíz mellett. 
           Számomra az a tény, hogy egy 16-18 éves "gyerek” nem bír ki  6-7 órát nikotin nélkül, érthetetlen és fel-
háborító. Nem a szervezetének kell a nikotin, hanem az "imidzsét" próbálja minél menőbbé tenni. 
           Legtöbben azért dohányoznak, mert szeretnének valakinek vagy valakiknek "megfelelni”, emberi kapcso-
latokat kialakítani, viszont ezek mind hazugak! Ráadásul, aki dohányzás segítségével próbál barátokra szert ten-
ni, az szánalmas és később még sok csalódást fog átélni.  Szánalmas az, amikor valaki a budiban szívja azt az egy 
szál cigit dugiban, vagy ahogy kilép az iskolából, rágyújt...16 évesen. Az ilyeneknek gyenge a személyiségük, és 
életük során mindenki, aki teheti, manipulálni fogja őket. 
           Mikor oda “kell mennem” az iskolában, úgy jövök ki a wc-ről, mint egy bűzösborz, mert egyesek nem ké-
pesek élni 16-18 évesen cigi nélkül. 
           Sokan felháborodnak, hogy más iskolákban meg van engedve a dohányzás, nálunk pedig nem. Mondha-
tom, szép, mikor a folyosón az üde, szép lánykák bűzbe burkolóznak, és ettől ők menők!                       
           Nem hiúság, de az egyszerűen hallatlan, hogy a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumtól, ahova elvileg értelmes 
diákok járnak, egy kocsma szolgáltatásait várják el egyes diákok. 
                                                                                           Petra 

A vértanúk emlékére 
 

Hiányzik az életemből az az ambíció, ami az aradi 
13 vértanúban megvolt.  
Hiányoznak a világból a gyermekkorról szóló törté-
netek. 
Hiányoznak a pillanatképek, a mesék, a fényképek. 
És mindezek után kérdem én: ki nem fázik? 
Hisz legbelül kevés az olyan ember, aki melegséget 
érez, és nem egy vérszomjas hóhér…  

       
     Gy. Stefi 
 
   Október 6. az emlékezés gyászos napja... a feke-
te-fehér, halk szavú emlékezésé, a szélfújta gyer-
tyalángé. 
Egy olyan nap, mikor egyenesen állunk, mikor a 
csengő is tisztelettel szólal meg, mikor rácsos ab-
lakú osztályok hazaszeretetről írt verseket hallgat-
nak. 
  Mi idén is ünneplőbe öltöztünk, ismét emlékez-
tünk, és némán álltunk akkor is, amikor fülünkbe 
fújta a szél az illetlen hangokat... ám mi csak az 
emlékezés szavait hallottuk, a tizenhárom áldoza-
tának búcsúdallamát.  

 

       

 

Lilla 
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Van az úgy, hogy költöznie kell a családnak. Nem akarna, de kell. Ott kell 

hagyni az ismerős falakat, a folyosót, hol mindent meg lehetett beszélni, az udvart, 
melynek levegője, hol édes volt, hol kissé kesernyés a történtek miatt, de mindig ott-
honos, bíztató, bátorító. 

           Nagyon nehéz megválni valamitől, amit a sajátodnak tudtál, óriási veszteség-
ként lehet megélni. A lakás, az épület, a családi ház a tied, nem eladó, nem kiadó, 
nem tartozhat máshoz, csak hozzád. Úgy véled, jogosan; dühöngsz, ha más igényt 
tart rá, mert a tied, nem veheti el tőled senki. Itt nőttek fel a nagyszüleid, a szüleid, 
rokonaid nagy része, itt kell felnőnöd neked is, máshol elképzelhetetlen. És egyszer 
csak mégis menni kell, és mindent otthagyni. Ha pompásabb, előkelőbb, melegebb, 
nagyobb lakást kínálnak fel, még akkor is nehezen vigasztalódik az ember, de ha 
rosszabb körülmények várják, még keserűbb és nagyobb a   megélt veszteség. 
           Igen, menni kell, otthagyni a falakat, a követ, a téglát, az épületet, de nem kell 
lemondani egyetlen családtagról sem. Vajon felvállalná-e bárki is a fordítottját, már-
mint hogy marad a kő, de kopik, fogy a lélek, csonkul a család... maradhatunk, de 
nem mindannyian, családtagoktól kell megválni. Biztos vagyok benne, hogy így át-
gondolva, mérlegelve a dolgot, mindenki százszor az épületről mondana le, mint 
bár egyetlen családtagjáról is. 
           Igen, nekünk is költöznünk kellett, de együtt költöztünk, együtt maradtunk, a 
Kölcsey zászlaját egyként, méltósággal és emelt fővel követve léptük át az iskolának 
otthont adó újabb épület küszöbét. Igen, büszkén követtük a zászlót, mert mi mind-
annyian büszkék vagyunk arra, hogy Kölcseysek vagyunk. Ez a minőségünk nem 
falakhoz tapad, a falak, ha nekünk oly kedvesek is voltak, csak élettelen kövek.  Köl-
cseys mivoltunkat az iskola szellemisége adja. Ezt a szellemiséget pedig az ide tarto-
zó, itt tevékenykedő életek, lelkek, eszmék, tettek, sikerek alakították ki az évtize-
dek során. Munkát, tudást, kitartást, emberséget, becsületet jelent tanár és diák ré-
széről egyaránt. Ereje belülről fakad és olyan erős, hogy elkísér egy életen át. 
Új kihívásként kell megélnünk az előttünk álló feladatokat, amelyek segítenek ben-
nünket, hogy ne tunyuljunk el  A feladat pedig minél nehezebb, annál jobban össze-
kovácsol egy közösséget. 
          Tehát harcra fel, megmaradásunkért küzdenünk kell, félelemre nincs okunk, 
mert erős fegyver van a birtokunkban, kemény, kitartó munka, tudásvágy, bátorság, 
hit és az összetartozás érzése.         
          
         Veres Kupán Emese 

Egymásért vagyunk 
 

„Mutasd, mutasd meg, hogy tied 
Az erő, a bátorság, az ész 

Hogy a jövő magad vagy és 
A jövő nem hal meg soha.” 

                            (Szilágyi Domokos) 
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Na, de mit gondolnak a költözésről a nyolcadikosok? 

„-Kit néztek olyan nagy figyelemmel, valami jó csaj van a láthatáron ? 

 - Á dehogy, ezeket a kis ötödikeseket nézzük, szegények még azt sem tudják hova csöppentek. 

 - Hát akkor itt az ideje, hogy bemutassuk nekik az iskolát. 

 
- Hova jártok iskolába, drága ? 

- Hát, hol ide, hol oda. 

- Azt kérdeztem, hogy melyik iskolába jártok? 

- Mind a kettőbe. 

- Két iskolába jártok egyszerre? 

- Igen, hol a régi Kölcsey új szárnyába, hol a régi Refi régi szárnyába 

- És mondjátok drága, hol van ez a sokszárnyú iskola? 

- Mind a kettő a sarkon 

- Melyik sarkon, lelkem-gyermekem ? 
- Itt, egymással szemben fekvő sarkokon. 

- És mondd csak, drága, tornatermetek van? 

- Itt nincs, de ott van. 

- És itt akkor az udvaron tornáztok? 

- Nem, itt van udvar, de nem használható, ott használható, de nincs udvarunk. 

- És ebédelni hol szoktatok, aranyom? 

- Hát ott szoktunk, mert itt van egy nagy ebédlő, de ott van egy kicsi, és inkább oda megyünk, 

mert ott nagyobb a vendégszeretet, meg sok jó ember kis helyen is elfér, meg ha előtte sétálunk, 

megjön az étvágyunk 
- És mondd csak, aranyom, a szomszédok milyenek? 

Ezek nagyon vallásosak! Igaz, hogy elvették az iskolánkat, de minden nap etetnek bennünket. 

Azok meg nagyon jóérzésűek. A múltkor is állunk nagy szomorúan, ünneplőbe öltözve az udva-

ron, hát rögtön megsajnáltak bennünket, és dobtak hozzánk kiflit, almát, hátha éhesek vagyunk, 

fütyöltek, kiabáltak, hogy felvidítsanak, sőt még egy labdát is bedobtak közénk, hátha játszani 

szeretnénk. Jobb szomszédot álmunkban sem mertünk volna remélni, nagyon szeretnek minket. 

Ellátnak minden jóval, mi szem szájnak ingere. 

- Jézus Mária, veled meg mi történt? 

- Amikor ááát akartam menni az iiiiiiskolából aaaaz iiiiskolába a fefefefjemre esett egy 

tétététégla… 
- Na, már csak ez hiányzott, hát borzasztó ez a zűrzavar, látszik, hogy közeledik a világvége! 

 

- Két szárny, két szárny az még mind semmi, de két igazgatónő!!! Hát nekünk, fiúknak, vé-

günk, nekünk befellegzett. Tudod, milyenek a nők, elnyomják a férfinemet. 

- Hol van itt az esélyegyenlőség? Legalább az igazgatóság fele férfiból kellene álljon, az lenne 

a demokratikus, ez így anarchia, teljes női uralom, teljes férfi diszkrimináció....... 

- Na, jobb lesz, ha indulunk selyemharisnyát és magassarkú cipőt  vásárolni! 

.......( kis idő múlva visszajönnek ) 

- Nah, beöltözünk nőnek, vagy tűrjük továbbra is büszkén , férfiasan a női elnyomást ? 
- Én nem akarok úgy kinézni mint egy csaj! 

- De akkor mi legyen a harisnyákkal ? 

- Jó lesz álarcnak bankrabláshoz ! 

- Jó meleg kesztyűnek télire! 

- Nekem jobb ötletem van… fonjunk belőle lengőhidat a két épület közé!” 
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                   Gólyabál 
 

   A gólyabál… Igen. Volt. Lesz. Van. Egy olyan nap, amikor „kicsik” és „nagyok” együtt iz-
gulják, tapsolják, kacagják végig az estét. Olyan órák, mikor gólyák tucatja vonul izgatottan 
a színpadra első „hivatalos” bemutatkozásuk alkalmával.  Olyan pillanat, mikor csak egy va-
laki fejére kerül korona.  
   Ám valami közös: együtt vagyunk, Kölcseysek, és mindent beleadunk, hogy a „Gólyabál” 
rólunk szóljon, de főleg a kilencedikesekről, az új nemzedékről és egyben utódainkról. Hi-
szen ők lesznek azok, akik évek múlva elszaladnak hajzseléért, ha kiürül a készletünk, vagy 
épp belekeverik az akváriumba a húskonzervet. Ők fognak a színfalak mögött tűért szalad-
gálni, vagy lufit fújni végkimerültségig. De azok is ők lesznek, akik olyan estét teremtenek 
nekünk, amilyen az idei 2010-es Gólyabálunk volt.  
   Persze a szervezők feladata közel sem csak erről szól… az már csak borotvahab a tortán. 
Ők azok is, akik megtanítják táncolni a kilencedikeseket, és annyit mindent szerveznek, 
aminek felsorolása újabb gólyabált igényelne. 
   Az idei remekül sikerült. Mikor felcsendültek az első akkordok, egy pillanat alatt mindenkit 
magával ragadott az est hangulata… Bál volt ez, igazi bál, hosszú ruhákkal és lélegzetelállí-
tó keringővel.  S bár az est nagy részében a hölgyek uralták a színpadot, a táncban mégis 
biztos kézzel vezettek a fiúk. 
   A versenyzők nemcsak tán-
coltak, de találgattak is… be-
széltek anyacsavarról, a csa-
varról és a lyukas csavarról, 
valamint megtudtuk, hogyan 
teljesítenek maffiózóként vagy 
Ádámként a paradicsomban.  
   Az időutazás a 20-as, 70-es 
évekbe kalauzolt minket, és 
napjaink stílusa is bemutatásra 
került. A 60-as évek, bár nem a gólyák jóvoltából, de szintén szerves része volt a Gólyabál-
nak, hiszen a Szatmári Északi Színház társulatának tagjai a Beatles-t varázsolták a szín-
padra a kedvünkért (na, meg műsorvezetőnk kedvéért). 
   A versenyzők több hetes próbáinak meglett a gyümölcse, hiszen azt est végén Bálkirály-
nőt és Bálkirályt választott a zsűri, mégpedig Diószegi Dalmát és Karikás Krisztiánt. 
   Volt még Loga Dance bemutató, Kallós Zsolt ismét feldobott minket játékos táncos össze-
állításával, és iskolánk egyik volt diákja, Gergely Gábor is megnevettetett  a Kölcseyre sza-
bott standup comedyjével. 
   S ha már gólyabál, természetesen a kilencedikesek voltak a figyelem középpontjában. Az 
A osztály táncolt és énekelt, és „világhírű DJ” kísérte az előadást, míg a B osztály megmu-
tatta, hogy nem hiába infó osztály, és hogy imádnak szórakozni. A C és D együtt vezetett 
minket a klasszikus mesék (kevésbé klasszikus stílusú) világába. Az E osztály hagyomány-

őrzése igazi régi hangulatban részesítette 
a nézőközönséget, az F pedig vicces 
pantomimmel készült. 
  Ennyi volt hát, itt a vége, fuss el véle… 
és ahogy a C és D osztály mondaná: 
„Boldogan éltek, míg meg nem haltak!” 
       
     A szervezők, a KÖFEDISZ nevében          
                                                                                                           
     Lilla 
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     A Barabásozó Homo Sapiens egy nagyon különleges 
állatfaj. Rendszertanilag a Homo Sapiensek csoportjába 

sorolható, ám elég sok eltérést mutat bármelyik ide tar-

tozó fajtól.  
     Külsőre nagyon könnyű összetéveszteni a Homo Sapi-

ens Comunnal, de a tapasztalt szem nagyon hamar ki-

szúrja a különbséget. Az év háromszázötvennyolc napjá-

ban olyan, mint egy átlagember, azt leszámítva, hogy 
mondatainak zöme úgy kezdődik, hogy: ”Egyszer Bara-

báson…”, „Emlékszel, a múlt Barabáson…” egészen a sa-

többiig menően. Szegény védtelen fajtestvérei ilyenkor 
azt kérdezik magukban, hogy mikor lesz ennek vége, de már tudják is rá a választ: 

jövő Barabáskor... s akkor kezdődik elölről. Mert amikor eljön az idő, a nyár utolsó 

fele, a csillaghullások ideje, a barabásozók kirajzanak óriási hátizsákokkal a hátu-
kon, és széles vigyorral az arcukon. 

     Táplálkozási szokásaik szintén figyelemre méltóak. Az éhségérzetüket nem a 

gyomruk jelzi, hanem duda vagy tülk, ekkor fogják étkészletüket és odabattyognak 
a táplálékforráshoz. Nem feltétlenül a domináns egyedek táplálkoznak először. Mi-

nél gyorsabb valaki, annál hamarabb eszik. 

     A barabásozók sokat adnak a tisztaságra, és ez nem csak az alfahím háromfázi-

sú mosogatómódszerében nyilvánul meg, hanem abban is, hogy képesek akármi-
lyen hideg vízzel fürödni naponta többször is. Igen szoros kapcsolatban állnak a 

természettel, nem csak akkor, amikor egy-egy túra alkalmával szó szerint eggyé 

válnak vele - mondjuk nyakig süllyednek az iszapba vagy fennakadnak egy galago-
nyabokron-, hanem úgy általában mindig. Kedvenc szabadidős elfoglaltságaik közé 

tartozik a kártyázás, és természetesen egymás szívatása. 

 No, de komolyra fordítva a szót, Barabás a barabásozóknak 
 már jelképpé vált, a felhőtlen szórakozás, a természetszere-

  tet, a barátság jelképévé. Ezt elmesélni aligha lehet, 

   inkább jövőre gyertek ti is, és nézzétek meg! 

         

       Hart Edina 

Barabás 
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 2010 tavaszán részt vettünk az Aranka György anyanyelvápoló versenyen Kolozsvá-

ron. Itt hirdettek meg egy bizonyos zsoboki nyári tábort, ami nagyon felkeltette az érdeklő-

désünket. 

Elérkezett a nyár, július 12-e, és mi ketten a “vajon-milyen-lesz” izgatottságával 

érkeztünk a kolozsvári állomásra.  A szervezők barátságos fogadása ellenére mi félő 

bátortalansággal ültünk fel a vonatra, ami aztán eljuttatott minket Zsobokra. Viszont a 

mosoly azok arcán, akik tavaly is részt vettek a táborban,  elárulta, hogy nem fogjuk 

megbánni, hogy eljöttünk. 

Egy gyermekotthonban szállásoltak el minket. Három Csíkszeredából érkezett 

lánnyal kerültünk egy szobába, akikkel rögtön nagyon megszerettük egymást. Alig vártuk, 

hogy megtudjuk, milyenek is lesznek azok a bizonyos előadások, amelyeken részt fogunk 

venni. Attól féltünk, hogy szódásüvegtalphoz hasonlító szemüveges emberkék felolvassák 

majd nekünk a helyesírási szabályokat. Hát  tévedtünk!  

Olyan nagyszerű emberek meséltek nekünk a magyar nyelvről, és játszottak velünk 

együtt anyanyelvi játékokat, mint Kerekes Barnabás, magyarországi tanár, Kelemen 

Csongor színművész, Bordi András a Magyar Rádió munkatársa. Minden nap gyorsan telt, 

annyira jól éreztük magunkat. Hihetetlen mennyiségű információt tudtak ezek a különleges  

emberek a fejünkbe préselni úgy, hogy észre sem vettük. 

 A hét végére megszerettük az egész társaságot, és azt kívántuk bárcsak 

újrakezdhetnénk  az egész hetet, hogy újra együtt kirándulhassunk Boncidára, 

megsüthessük életünk első kürtős kalácsát, részt vegyünk a játékokon, és énekelhessünk a 

Duna Tv-nek, akik végigkísérték a hetünket. 

 A nyár  egyik legnagyobb élménye volt ez a tábor, és reméljük még eljutunk jövőre 

is, hogy további felejthetetlen élményekkel gazdagodjunk. 

                                                                                               Varga Csenge és Marián Ági  

                                                                                                                    X.A 

ZSOBOKI  ANYANYELVI  TÁBOR 
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   A nyári vakáció záróakkordjaként iskolánk né-
hány diákja Olaszországban járt. Kísérő tanáraink 
Pataki Enikő, Kovács Erika, Kürti Tünde, Franczia 
Réka, Sárándi Annamária és Mártin Csilla voltak, 

szóval bőven el voltunk látva felügyelettel. 

           Annak ellenére, hogy az utazás fárasztó 
volt, miután beköltöztünk a mobilehome-okba, 
rögtön lementünk a tengerpartra. A Mare E 
Pineta camping meglehetősen nagy, de szeren-
csére a mi szállásaink közel voltak a parthoz. Idő-
járás tekintetében is szerencsések voltunk, mivel 
egész idő alatt meleg, napsütéses időnk volt. 
Ilyenkor mindenki a parton volt, a vizet kedvelők 
úsztak, a napozni vágyók sütkéreztek, és a spor-
tolni szeretők sem unatkoztak, annyi sportolási 
lehetőség volt. Első nap nagy hullámokat fogtunk 
ki, és ezt maximálisan ki is használtuk, alig akar-
tunk ebédelni menni. A napsütéses napokat nem 
csak a parton töltöttük, hanem a camping me-
dencéihez is ellátogattunk. 
           Egyetlen borús nap volt, de az sem veszett 
kárba, mivel akkor San Marinoba, Olaszország 
enklávéjába utaztunk. Nagyon érdekesnek tartot-
tuk a pici államot, amely nagyrészt turizmusból 
él. Ez lehet a magyarázata 
annak, hogy mérhetetlen 

nagy vendégszeretettel fogadtak minket, sőt a 
legtöbb eladó még a magyar nyelvet is törte a 
kedvünkért. Ennek nagyon örültünk, és jókat ne-
vettünk rajta. 
            Egy nap eldöntöttük, hogy megnézzük a 
tengerparti napfelkeltét és mivel az ottaniak úgy 
informáltak minket, hogy a Nap már hajnali 4-5-
kor kezd kibújni, mi éjfélkor már hűségesen a 
parton szobroztunk. Természetes, hogy a nap 
csak 7-kor kezdett kibújni, de mi nem adtuk fel, 
és egész éjjel a parton fagyoskodtunk. Jól felöl-
töztünk, és mikor már nagyon fáztunk, vissza-
mentünk a szállásunkra egy gyors teára. Érdemes 
volt annyit várni és fázni, mert a tengerparti nap-
felkelte látványa káprázatos. Az ég különböző 
színekben tündökölt, míg az első napsugarak be-
aranyozták az egész láthatárt. Esténként a város-
ban sétáltunk, valamint a házak teraszain össze-
gyűlve élveztük egymás társaságát. 
              Kellemesen lazultunk, míg el nem érke-
zett a hazautazás reggele. Ekkor összepakoltunk, 
kitakarítottunk, majd útnak indultunk. Ezzel nem 
ért véget az olasz kaland, mert Velencét is útba 
ejtettük, ahol mindenki életreszóló élményeket 
gyűjtött. Hihetetlen és csodálatos... így jellemez-
ném Velencét röviden. Tengernyi sok ember volt 
a nagy, díszes tereken és a keskeny utcákon, ez 
adta meg azt a feledhetetlen velencei hangula-
tot. 
             A hosszú  út hazafele viszonylag hamar 
eltelt, mert nagyon fáradtak voltunk, így hát so-
kat aludtunk. 
             Itthon eső és hideg fogadott, de ahogy 
visszagondoltunk a napsütötte olasz tengerpart-
ra, rögvest jobb kedvünk lett, és ez azóta is így 
van. 
                                Petra 

Olasz riviéra 
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   Hadadoztunk 

 

    Persze… mindenki tudja: új barátokat sze-

reztünk, felejthetetlen élményekkel gazdagod-

tunk, meeeg rengeteg szépet láttunk, és ter-

mészetesen nem kell mindent elhinni, a taka-

ró nem zöld mintás volt, hanem barna kockás, 

a sarkában apró pöttyökkel tarkított…….. 

Szóval! Miért is volt a  Kölcsey Alapítvány ál-

tal szervezett hadadi tábor olyan nagyszerű?  

    Annak ellenére, hogy szinte végig zuhogott 

az eső, fikarcnyit sem panaszkodhatom! Hi-

szen úgy gondolom, a rendelkezésünkre álló 

időt teljes mértékben kihasználtuk vagy kihasználtatták velünk. A hét első felében Márk

-Nagy Ágota ötletes drámai gyakorlatai tették színessé a nedves hétköznapokat, melyek 

keretén belül megismertük egymást – ki az, aki a színházért, Metallicáért vagy éppen a 

mákos gubáért rajong. Vakon megbíztunk egymásban még akkor is, ha a bal helyett biz-

tonságosabb lett volna egy másik irány…mondjuk a jobb; alkottunk sok kezű, -fejű, -lábú, 

-farkú lényeket, improvizáltunk, s ha kellett, beugrottunk. A hét második felében még 

jobban kiélhettük alkotási vágyainkat, s előkaparászhattuk kreatív énünket. Nezezon 

Enikő volt az, aki bevezetett minket a kézművesség rejtelmeibe, s aki agyagtömbjével 

együtt elhozta és nekünk adta azt a jé-ezt-én-csináltam érzést, ami egyre több és jobb al-

kotást vont maga után. Kitanulhattuk a nemezelés valamennyi csínját-bínját és azt is, 

hogyan gyúrjuk kitartóan, keményre, három órán keresztül 7 cm átmérőjű 

nemezlabdácskánkat. 

    Egy szó mint száz, a lényeg, hogy együtt csináltuk, hangulatosan…felejthetetlenül!:)   

 

           

          Huszti Brigitta 

KÖNYVAJÁNLÓ 
 

ELEONOR H. PORTER 

AZ ÉLET JÁTÉKA 

 
     A  XIX. század közepébe vezet bennünket Eleonor H. Porter 

gyermekregénye, amely nemcsak gyermekeknek szól, hiszen 

minden felnőtt példát vehetne a regény főhőséről, Pollyannáról. 

     A regény egy angol, protestáns közösségben játszódik, ahol 

mindenki hasznos életet él. Ide kerül a kis árva Pollyanna, aki-

re ezentúl a szintén hasznos életet élő Polly kisasszony fog vi-

gyázni. Pollyanna megérkezésével felforgatja nemcsak a kas-

tély, de az egész kisváros életét, az elhunyt édesapjától tanult 

játékkal. A játékot a nehézségek leküzdésére alkalmazza, lé-

nyege: minden bajban és történésben megtalálni azt, aminek 

örülni lehet. 

     A regény a határtalan, mindent legyőző szeretetről szól. Barátságok alakulnak ki, és 

régi titkokra derül fény. Szívből ajánlom mindazoknak, akik úgy érzik, hogy nem tudnak 

örülni az élet szépségeinek, és azoknak is, akik egy méltán nagy sikerű könyvet szeret-

nének a kezükben tartani.  

           Réka 
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 A IX.-es osztályok első hetei legfőképpen az ismerkedés, beilleszkedés körül forogtak. 

 Az idei gólyák számára nagy segítséget nyújtott mindezekben a kétnapos hadadi gólya-
hétvége. 
 Minden résztvevő a szórakozás reményében érkezett a szálláshelyre, a hadadi Degenfeld 

kastélyba. Senkinek sem kellett csalódnia, mivel az érkezés után néhány játékkal „melegítettünk 

be” a hétvégére. Ezt követően az osztályok csapatokba szerveződve vettek részt stafétajáté-

kokban, kincskeresésben (ahol kiderült, hogy minden osztály szereti a „Kis karácsony, nagy kará-

csony”-t), majd a nap záróakkordjaként a mostani, valamint a már végzett diákok koncertjére 

bulizhatták végig az estét. A karaoke sem maradhatott el, ahol feltűnt néhány ígéretes hangja a 

Kölcseynek, és ahol a tanárok csoportja is részt vett (nem kevés sikerrel). 

 Aztán, egy át nem aludt 

éjszaka után minden osztálynak 

reklámfilmet kellett készítenie 

egy megadott tárgyról, valamint 

egy ehhez kapcsolódó plakátot, 

amelynek alapanyagait a kincskere-

sés alatt gyűjthették be. Fergete-

ges előadások születtek, és a pla-

kátok között is volt néhány ki-

emelkedő darab. A most első alka-

lommal megrendezett gólyahétvé-
ge maradandó élményekkel gazda-

gította a résztvevőket. 

 Az évfolyam- kirándulás 

után gördülékenyebben folytató-

dott a tanulás. Mivel sok új, vidéki 

diák állt be a kölcseysek sorába, úgy gondoltuk, megkérdezünk néhány embert, hogy megtudjuk, 

ki milyen nehézségekkel küzdött meg az első napokban, hetekben. Volt olyan, aki minden gond 

nélkül vészelte át a kezdeti időszakot, de olyan is akadt, akinek nehézséget okozott "megszokni 

a rendet", kiismerni a tanárokat, beolvadni az eleinte kissé furcsa, gomolygó városi életbe, 

ugyanis a vidéki tanulók véleménye szerint: " Más a tanítás a Kölcseyben, és más a falusi iskolák-

ban". Érdeklődésünk során arra is fény derült, hogy a nebulók igencsak megkedvelték tanáraikat, 

és csak néhány esetben használtak egy-egy "szigorú" vagy esetleg "gonosz" jelzőt rájuk. 

 Az újoncok máris magukénak tudhatnak 

vicces és drámai történeteket egyaránt. 

            A fentiek ismeretében bátran állíthat-

juk, hogy élményekben gazdag, izgalmas, fe-

lejthetetlen évek elé néz a teljes évfolyam, és 

pár évtized múlva mosolygó arccal emlékszik 

majd vissza a Kölcsey falai között eltöltött 

időszakra. 

     

N. Berni és K. Kriszta 

(IX. C. osztály)  

Mi a helyzet a gólyákkal? 
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A gólyahétvége egyik próbája a játszani vágyó gólyákat különös cselekedetre késztette. 
Rövid szöveget kellett írjanak a következő szavak felhasználásával: koleraveszély, paszulyfő-
zelék, dezoxiribonukleinsav, marslakó, nudli, fagyöngy, Toldi Miklós, "Mert én megérdemlem!". 
Íme hát a két különös történet: 

Kreatív agyszüleményeink,  
avagy a jobb féltekénk munkálkodásai 

„A koleraveszély idején Toldi Miklós elindult 
szerencsét próbálni. Útközben találkozott 
egy marslakóval, betértek egy fogadóba. Va-
csorára paszulyfőzeléket és nudlit ettek. Az 
egész fogadó hányt, mert a nudliban dezoxi-
ribonukleinsav volt. Toldi a kórházban megis-
merkedett Marikával, aki ugyancsak beteg 
lett a kajától. Éppen karácsony volt, ezért a 
kórház fagyönggyel volt feldíszítve. A fa-
gyöngy alatt elcsattant az első csók. Erre 

Miklós azt mondta: „Mert én megérdemlem!”  

 

  Toldi Miklós kalandos útját Bak Imre, Bé-
res Anikó, Borlán Tímea, 
Csaholczi Gergő, Haidu Renáta, Kallos Balogh  
Dóra, Kőrösi Enikő, Pekli Alida, Polcz Helga 
és Szabó Andrea írta. 
 
 

„Élt egyszer a koleraveszély idején egy Tol-
di Miklós nevű biológus, akit nagyon foglal-
koztatott a dezoxiribonukleinsav. Minden 
reggel paszulyfőzeléket és minden este 
nudlit evett. Ő nem hitt a földünkívüliekben, 
pedig a monda szerint ez a marslakók ele-
dele volt. Ám egy karácsony este aztán a 
fagyöngy alatt véletlenül megcsókolt egy 
marslakót, és rájött, hogy mégis léteznek. A 
marslakókkal és a DNS-sel kapcsolatban 
folytatott kutatásai miatt megkapta a Nobel - 
díjat és azt mondta: " Mert én megérdem-
lem!".” 
 
És akik a Nobel-díjas Toldi felfedezését leje-
gyezték: Kecskés Petra, Bak Szunita, Vinkler 
Petra, Hajdu Kriszta, Buier Regina, Koncz Krisz-
ta, Kürti Dóra, Bócsi Dorottya, Dancu Júlia, 
Dorgai Erika és Hart Edina. 

Filmajánló - Eredet 
 

„Az agyad lesz a tetthely. Az álom valóság.”  
 
          Az Eredet (Inception) amerikai–brit koprodukcióban 
készült sci-fi–akciófilm, melynek írója, rendezője és pro-
ducere Christopher Nolan. A főszerepben Leonardo 
DiCaprio látható, aki az álom állapotában tolvajként 
értékes titkokat lop el a tudatalatti mélyéről.  
          A profi tolvaj bármit el tud lopni. Minél nagyobb 
mester a szakmájában, annál kevésbé lehet előtte akadály. 
Dom Cobb a legjobbak között is az első: ő mások álmait 
szerzi meg. Amikor áldozata éjszaka az álomfázisba jut, ő 
belopózik, és a legnagyobb értékekkel távozik. E tudás 
tette Cobbot az ipari kémkedés legkeresettebb bűnözőjévé 
és örökké menekülő, magányos férfivá. És most kap egy 
esélyt, hogy helyrehozza az összes régi hibáját, és vissza-
szerezze az elveszett életét: Saito, egy nagyon gazdag és 
befolyásos mágnás, egy különleges feladattal bízza meg.  
          Ezúttal nem lopnia, hanem profi csapata segítségével egy gondolatot kell elültetnie 
valakinek a fejében. A kiszemelt célpont Robert Fisher, egy hatalmas üzleti birodalom 
örököse, aki saját maga is profi és olyan veszélyes, amilyenről Cobb még csak nem is 
álmodott. Saito célja, hogy a sajátjára nézve veszélytelenné tegye a rivális cégbirodalmat.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_film
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sci-fi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Akciófilm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Forgatókönyvíró
http://hu.wikipedia.org/wiki/Christopher_Nolan
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Petőfi-remix, avagy miről szól A helység kalapácsa 
 

Tüzesen süt le a nyári nap sugára, 

Az ég tetejéről a templom tornyára. 

„Ej, mi a kő, tyúkanyó? Engem a templomba zártak be!” 

Mondá a kovács és folytatá eképpen: 

„Miután pár tervem füstbe mene, 

Fa leszek, ha nem mászom a kötélen le” 

Imigyen cseleksze, és beszéle eképpen: 

„Hogy szabadságom végre meg van már, 

Szerelmesem lágy ölelése remélem vár. 

Bár sejtem én, hogy a kocsmában van nagy dinom-dánom, 

Megyek, s megnézem hány legény van talpon a határon.”* 

Gondolá Fejenagy, s belép a kocsmába, 

De Uram Atyám, tátva marad bíz a szája, 

Hisz bokorra szállt a madárka, 

S a kántor talán Erszók szíve vágya. 

Eképpen gondolá magában: 

„Egy gondolat bánt engemet,  

Erzsókom szíve tán másé lett.” 

De nem sokat jár a szája, 

Fogja a kántort, s üti-vágja. 

Talpra kántor, jő a kovács, 

Itt az idő, fuss ha vele kiállni nem vágysz. 

És hogy ezek után a kántor sorsa mi lészen, 

Elmesélni nincs nekem tehetségem. 

Ha  a kedves olvasó kíváncsi, 

A Petőfi-kötetet tessék fellapozni, 

Onnan A helység kalapácsát kikeresni, 

És azt azon melegébe elolvasni! 

 

(*Utalva a Petőfi és Arany  

közti szoros barátságra) 

      

 Hart Edina 

          Cobb csapatával vállalkozik a feladatra, de szükségük van egy új építészre, ezért 
segítséget kér apósától, mentorától Miles professzortól, aki egyik fiatal és tehetséges 
hallgatóját ajánlja neki: Ariadnét.  
          Hamarosan kezdetét veszi a macska-egér játék, ami során a csapatnak 10 óra áll 
rendelkezésre, hogy bejussanak a célpont elméjébe, elültessék a gondolatot, és élve 
kijussanak.  
          Remélem, a kíváncsiságot kellőképp felkeltette ez a rövid ízelítő. Ajánlom 
mindenkinek, aki többre vágyik, mint amit a hagyományos akciófilmek nyújtanak. 

 

                                        Petra 
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A helység kalapácsa másként 
- monológ pástétom műfajban - 

 

Nem ég a Nap melegétől a kopár szík sarja, sőt még tikkadt szöcske-

nyájak sem legelésznek rajta, hanem egyszer volt, hol nem volt egy 

templomkerten túl, az egérlyukakkal díszített falakon is túl, még a 

porszemcséken is túl, volt egy Fejenagy. Horkolt. Bezárták. Hát tehetek én róla? Csak 

azt mondom: Nyugalom... Miért kell csak így hasztalan felborzolni az idegszövetek 

dentritjeit. Mondom, mondom. 

Horkolt. Jaj, tudom, hogy már mondtam, szóval horkolt miközben a pókok ízle-

tes légycombot szopogattak… a mennyei muzsika megszakadásával elkezdődik. Izgal-

mas. Ez túl izgalmas… nem bírom… ez… mármint… rájön, hogy bezárták, s arra , 

hogy mi történik ,és szinte alig-alig pánikol, és gyötrőőődik... igen, ezt csinálja. 

   Közben a kocsmában az ő boroskás, csöppet sem borostás, pírtól bódított Er-

zsókja asszonykodott a kocsmaküszöb magaslatán. Nem érti, egyszerűen nem érti… 

hát ez is fontos! Hú… szóval: Jön törzsvendég, Bagarja csizma csinál, csinál csizma, 

művész, zenész, lányok, tánc, kedv jó, kántor szenved, bájokat kutat, Harangláb nyug-

tat, tettre bíztat. 

 Tudom... hát azt hiszed ezt én akartam… nem látod, hogy szenvedek. Nem ér-

tem, miért kellett rám erőltetni ezt, mikor nem bírom a levágott füles történeteket… 

Gyerünk megcsinálod, képes vagy rá. Írd már, írd már. 

 Fejenagy kiszabadulva  a templom szent szobrai közül, mit talál mikor hevesen 

belép az ajtón… mit? Mi az, ami felzaklatja?...maszatos a kilincs. Ja, és a kántor az ő 

szerelme előtt szerelmetes szerelmes vallomását  fejtegeti serényen. Ez felháborítja, 

ütni-vágni kezd. Jesszusom, milyen ijesztő tekintettel mered rám ez a víziló. Igen, 

igen hol is tartottam ... Rómeó és Júlia balkon-jelenete , aztán Hamlet ijedtsége ... jaj 

tudom már, bezárják őket a kalodába. Milyen szomorú történet… igazából, nem tu-

dom miért zaklatott fel annyira. 

 Nem értem miért rémlik az, hogy amazontermészetű Júlia kirángatja Rómeót 

és előtte még az a bíró is intézkedik, na meg az a fránya borsószem, amelyiket megta-

lálják a matracok alatt. Ez olyan nehéz. Bárcsak egyszerűbb lenne az élet és nem len-

nék ski… ski… hápci… sápadt! 
          

         Huszti Brigitta 

  Igen, az agyunk jobb féltekéje dolgozik... ez lehet az ok, amiért magyarórán nem csak 

írunk, de elírunk. 

  Így születtek a Szigeti veszedelem kapcsán eme fényes gyöngyszemek! 

 
 Rusztánból:  Brusztán, Gusztán, Prusztán és Musztár (jó hogy nem mustár) 

Radivojból:  Fradivoj, Rodiboj, Radihai, Radivics és Radivoly 

Juranics helyett: Djuranics, Juricsán (Gyurcsány kísértette a szerzőjét) 

Demirhámból:  Demir-hám, Demjénhám és Demjérján, Demirhámm 

Hamvivánból:  Hambibán, Hammviván, és persze a legjobb, Hannibál 

Delimánból lett Deli Mán, De Limán 

Deli Vid helyett  Delivér 

Kerecsenit pedig Krencseire kereszteltük 

 

  Hát igen… volt párbaj, lett bárbaj… Hajrá, Kreativitás! 
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  Érettségiztél, de még mindig azon töp-

rengsz, hogy melyik egyetemre iratkozz be. 

Annyi érdekes szakma. Nagy a zűrzavar és 

te össze vagy zavarodva… De igen, sikerült, 

döntöttél, magyartanárnak tanulsz. Kérdem 

tehát, művész leszel vagy kritikus? Nehéz 

válaszolni. Megértelek! 

  Kerestem tehát valakit…  

 

A tanárnő próbálkozott saját művek írásá-

val?  

„ Prózával próbálkoztam. Ha jól emlékszem, a 

líceumban is született egy-két mű, aztán az 

egyetemen jobban rávezettek, és ott születtek 

novellák.”  

 

Ezeket a műveket más is láthatja, vagy csak 

saját célra íródtak? 

„Hát két írásom nyomtatásban megjelent, úgy-

hogy az nem csak az enyém, a többi igen. Azo-

kat magamnak tartom meg.” 

 

És ki a kedvence, mondjuk írói példaképe? 

„Én nagyon Kosztolányi-s vagyok. Tehát Kosz-

tolányi és Krúdy – ezt a két prózaírót tudnám 

említeni. És ha líráról beszélünk, akkor azt hi-

szem, hogy Pilinszky lenne az, aki számomra 

tud olyan újat nyújtani, hogy elolvasok egy köl-

teményt újra meg újra, és még mindig találok 

benne olyasmit, amit eddig még nem vettem 

észre.”  

És az elemzés mennyire nehéz feladat? 

„Van ennek egy teoretikus alapja, ez az elem-

zéstan, de az értelmezés az már más, az min-

denkinek sikerül , mert emberek vagyunk, és 

van véleményünk. Úgyhogy én azt mondom, 

hogy nem nehéz. De gyakorlat teszi a mestert.” 

 

Milyennek tekinti a tanári hivatást? 

  “Mindenképpen úgy gondolom, hogy egy ta-

nár, mikor ezt a pályát választja, egy életformát 

választ. De számomra ez legfőképpen egy kihí-

vás, hiszen ahány gyermek, annyi feladat, ezt is 

meg kell közelíteni, azt is. A tanári hivatás te-

hát kihívás és életcél számomra.” 

 

Mennyire cél az olvasás megszerettetése a 

diákokkal?  

“Számomra elsődleges. Az a nagy probléma, 

hogy nagyon sokan nem tapasztalják meg, 

hogy milyen érzés az, hogy eljutsz egy könyv 

utolsó lapjához. Az a semmihez nem fogható 

érzés, hogy végeztem, elérkeztem az utolsó 

szavakhoz és becsuktam. Ez egy olyan sikerél-

mény, amit semmi, de semmi nem tud helyet-

tesíteni.” 

 

Milyen eszközökkel próbálja ezt a tanárnő 

elérni? 

“Hát toppon kell maradnom, úgy a Harry Pot-

terrel, meg a többi hozzá hasonlóval. Ha egy 

Vörös postakocsival indítanék, vagy egy Isko-

la a határon-al, akkor valószínűleg az lenne az 

első: Hát, tanárnő, unalmas. Muszáj olyan 

könyvet ajánlani elsőnek, amelyeknek az első 

oldalán már történik valami izgalmas. Volt 

úgy, hogy Agatha Christie-vel kezdtünk, és 

Szabó Magda következett, és eljutottunk Ott-

likhoz.” 

 

Milyen érzés a Kölcseyben tanítani? 

“Jó érzés. Egy csomó régi diákomat viszontlá-

tom, akiket általánosban tanítottam, és maga a 

szó, hogy Kölcsey… ide diákként és tanárként 

is jó járni. Nem azt mondom, hogy nincs ne-

hézség, de hát alkalmazkodni kell. Sírásból 

nem élünk meg.” 

 

Milyen érzés épp ott tanítani, ahol diákként 

tanult? 

“Hát, érdekesnek nevezném. Ha az épület 

ugyanaz lenne, akkor még érdekesebb lenne. 

Azokat a tanárokat kell most kollégának tekin-

tenem, akik akkor tanítottak, de határozottan 

jó érzés, és megelégedéssel tölti el az embert.” 

 

Mi lenne a tanárnő zárómondata? 

“Szükségesek az új élmények, sőt, vadászni 

kell az  új élményeket, mert ötven év múlva 

ezekre emlékszünk. Az élmény az, ami csodá-

latossá teszi az életünket. ”   

   

Interjú Fehér Katalin Laura magyartanárnővel 

A riportot készítette: B.e.e. 
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                                   A Picuravató 

 

     Az V-VIII osztályok idén is megszervezték a Picuravatót. Az V. osztályosok nagy izga-

lommal várták, és merészen, jól felkészülten néztek szembe a rájuk váró feladatokkal a be-

avatási ünnepségen. Nagy figyelemmel nézték végig a nagyobbaknak elsősorban az ő 

számukra készített  előadásait. Az osztályok már hetekkel ezelőtt elkezdték a gyakorlást, 

osztályhimnuszok megírását vagy ismétlését. 

     Idén sem maradt el az V- esek vetélkedője, aminek humoros kérdéseit a VIII. osztályo-

sok állították össze. A vetélkedő nyertese a Delfinek csapata lett, és nyereményük egy tor-

ta volt.  A többiek muffint kaptak.  

     Az osztályok  jól előkészített műsorszámai egyaránt nagyon tetszettek tanárnak,  diák-

nak. A VI. egy tánccal készült, aminek nagy sikere volt, a két VII. pedig tanárbemutató pa-

ródiával állt színpadra. A VIII. osztály az iskola költözéséről szóló  jelenetet adott elő, 

amelynek poénossága azóta is beszédtéma.  

     A bulira pénteken került sor, és bár rövid volt, de jó hangulatban telt. Úgy vélem, az V- 

esek, büszkék lehetnek arra, hogy  Kölcseysek, és megállják helyüket eme falak között.  

Még nem is álmodják milyen gazdag  az iskolai élet programokban és szórakoztató verse-

nyekben, de ez a Picuravató jó kezdete volt a Kölcseys éveiknek. 

           Juhász Zita 
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