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Hát igen…régen láttuk már egymást. Olyan
régen volt, hogy azóta a 10-et 11-re cseréltük,
és hagytuk elolvadni a havat.
Na de sebaj, a Tintamaszatolók igyekeztek minden
tudásukat bevetni azért, hogy kárpótoljanak Titeket a
hasonló veszteségekért.
Tudósítottak a nagyszabású Jótékonysági Gálánkról,
készítettek interjút, meg olyan időjárásjelentést,
amely egész évre biztos előrejelzést ígér, sőt a
horoszkóp sem akármilyen. S ha még ez sem lenne
elég… jó hírem van: a bevezetőm vége épp oly
gyorsasággal közeleg, akárcsak a félév vége.
Zárszóként még annyit, hogy vakációban betartani a
napirendet (reggel: a vakáció örömére való ébredés,
délben: pihenés a vakáció tiszteletére, és este: na, nem
kell túlzásba vinni, elég csak egy röpke gondolat arról,
hogy holnap nem csörög a vekker)!

Vigyázz, kész, lapozz!!!

B.e.e
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József. Gratulálunk!

Hírrovat
Gnándt Gréta (VII.B) II.helyezést ért el októberben a
"Szatmár csillaga" elnevezésű megyei könnyűzenei
fesztiválon. Paul Carina (XII.A) III.díjas lett a novemberben
megrendezett "Muzica inimii mele" nevű középiskolák
közötti megyei fesztiválon.
*
Gratulálunk Bondici László XII.A, Lakatos Tamás XI.A
osztályos diákoknak, Mandici Szilárdnak és Simon Erikának,
iskolánk volt diákjainak, valamint felkészítő tanáraiknak:
Nevelits Gyöngyvérnek es Ványi Emesének, akik a
Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen elért
eredményeikért minisztériumi elismerésben részesültek.
Díjaikat november 29-en vették át Bukaresteben.
*
A Teleki Oktatási Központ által szervezett Bethlen Gábor
történelmi vetélkedő döntőjét Szovátán rendezték meg 2010
december 20-23 között. Iskolánkat Szeibel Gréta, Zancu
Erika, Licz Emanuelle, Tóth Imola, Kósa Mónika (XI.E) és
Kegyes Dávid (XII.A) képviselte, akik az előkelő II.
helyezést érték el. Gratulálunk diákjainknak és felkészítő
tanáruknak Ács Muhi Csillának.

December 13-án került sor az oly régóta szervezett
jótékonysági gálaestre, melyből a tanári kar és szinte minden
diák kivette a részét. Szavalatokat hallgattunk meg, a román
színjátszócsoport „Poveste de crăciun” (Karácsonyi mese)
című jelenetét láthattuk, és az ötödikesek pásztorjátékkal
készültek. Fellépett iskolánk magyar illetve román kórusa is,
a német és angol katedra is külön előadással készült. Az
Artemis énekkar mellett a tanárok kórusát is hallhattuk. A
bevételből a pincesor rendbetételére kerül sor. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónknak, és
gratulálunk a tanároknak és diákoknak a remek munkájához.
*
Január 15-én került sor a szatmárnémeti Északi Színházban
megrendezett Szatmárnémeti Bartók Béla Hagyományőrző
Kulturális Egyesület bemutatkozó gálaestjére. A színes és
tartalmas, zenében és táncban gazdag előadáson iskolánk
kórusa is szerepelt, Nagy Bernadett IX.C osztályos tanuló
pedig verset szavalt.

*
Szombaton, január 15-én zajlott a fizika tantárgyverseny
megyei szakasza, melyen diákjaink kitűnően
teljesítettek. Első díjat kapott Danku Júlia (IX.A) , Lakatos
Tamás (XI.A) és Saitos István (XI.A), második díjas
lett Kerekes Anna (IX.A) és Megyesi Attila (X.A), Ilonczay
Tekla (XI.A) pedig harmadik díjban részesült. Dicséretet
kapott Képes Tamás (IX.A), Gázsa Gergő (X.B), Liskai
Ferenc (X.C) és Gereben Norbert (XI.A). Gratulálunk az
eredményekért a diákoknak és Boga Katalin, Juhász Paula,
Mártin Csilla felkészítő tanároknak.
*

*
Pénteken, 21-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából
iskolánk osztályai fekete-fehérben ünnepeltek. A
templomkerben sor került Kölcsey Ferenc szobrának
megkoszrúzására, melyen minden osztály képviselői jelen
voltak. Később harangszóra, egyidőben énekeltük és
szavaltuk el a himnuszt, és minden osztály saját kultúrasarokkal és rövid összeállítással készült.

Az angol tantárgyverseny megyei szakaszán Erdei Doloczki
Csilla (XII.C) második helyezést ért el.
*
A kémia tantárgyverseny megyei szakaszán Képes Tamás
(IX.A) és Maier Kurpé Erik (IX.A) dicséretben részesült.
Felkészítő tanáruk Átyim Erzsébet. Gratulálunk!
*
Az Implom József helyesírási verseny megyei szakaszán
Tóth Imola (XI.E) II. helyést ért el, és Szabó Csilla (X.B) IV.
lett. Ők képviselik majd iskolánkat az országos
szakaszon. Felkészítő tanáraik Bagosi Ilona és Téglás
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Adventi fények Prágában
December első napjaiban egy rendkívüli társasutazásban volt részem.
Prágába mentünk, hogy ott töltsünk egy hosszú hétvégét. Az utazást Kürti Tünde
tanárnő szervezte a Challenge Travel utazási irodán keresztül. Nemcsak
Szatmárnémetiből, de Nagykárolyból, Nagyváradról és Sepsiszentgyörgyről is
jöttek diákok és felnőttek egyaránt. Egy idegenvezető is csatlakozott hozzánk, akitől
rengeteg érdekes legendát és mendemondát hallottunk a konkrét dolgok mellett.
Egy kora reggeli sétát tettünk Pozsonyban, ahol megnéztük a főbb
nevezetességeket, mint például a Trinitáriusok temploma. Aznap Kutnahorába is
ellátogattunk. Jártunk a Szent Borbála katedrálisban, de a leglátogatottabb
nevezetessége egy apró kápolna, melyet „Csonttemplom‖-ra kereszteltek. Ott,
meghökkentő módon, minden emberi csontból van kialakítva.
Már nagyon vártuk, hogy megérkezzünk Prágába, a cseh fővárosba. A
hotelben vacsoráztunk, majd néhányan kipróbáltuk a szálloda szaunáját,
úszómedencéjét, jacuzziját.
Szombaton
megcsodálhattuk
Prága
turistalátványosságait. A Károly-hídon csoportképet készítettünk,
és megsimogattuk Nepomuki Szent János szobrát, ami
állítólag szerencsét hoz. Felmentünk a várhoz, ahol
láthattuk az őrségváltást. Bementünk a Szent Vitus
székesegyházba, ami kívül belül leírhatatlanul gyönyörű.
Sajnos a Szent György bazilikába és az Aranyutcácskába
nem mehettünk be.
Utaztunk villamossal és metróval is, mire
megérkeztünk a Vencel-térre, ahol a Nemzeti Múzeum is
található. Itt voltak felállítva az adventi bódék. Alma, fahéj,
sült kolbász és megannyi finom illat lengte be a teret. Mindent szikrázó hó borított,
egyszerűen mindenhonnan utánozhatatlan mesebeli hangulat áradt. Itt mindenki
kénye kedve szerint vásárolgathatott. Még az Óvárosba is elmentünk, amelynek a
közepén Husz János emlékszobra áll. Itt található a Tyn-templom, a prágai
városháza az Orlojjal, ami tulajdonképpen egy óra, melynek felső részében lévő
ablakában minden órában elvonulnak az apostolok.
A hazaúton meg akartuk tekinteni Karstejn várát, de a rossz útviszonyok
miatt nem sikerült. Ehelyett újra Pozsonyba mentünk, és az ottani adventi vásárba
is ellátogattunk.
A buszon két versenyt rendeztek a szervezők, amelyeken minden utas
kiválóan teljesített.
Mindent egybevetve, engem lenyűgözött Prága hangulata, a Szent Vitus
székesegyház és a kacskaringós kisutcácskák.
B. Réka
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Az ablakban könyöklés művészete
Először is, az ablakban könyöklés művészete egy összetett dolog. Szükséges hozzá egy
magasan lévő ablak, ahonnan csodálni lehet a tájat.
Ehhez a művészethez nagy kitartás szükséges, sok idő és kíváncsiság. Sőt van néhány
betartandó szabálya is.
Az első és legfontosabb az, hogy amikor az ablakban könyökölünk, nem kiabálhatunk a
természetbe, nem dobunk le dolgokat, és semmi olyat nem teszünk, amellyel
befolyásolhatnánk az alattunk zajló világ alakulását. Mert úgy a legélvezetesebb, ha csak
hagyjuk, hogy a dolgok történjenek maguktól.
Másik fontos szabály, azt a
kérdést veti fel, hogy az adott
helyen való könyökölés
megengedett vagy sem. Mert
vannak olyan helyek, ahol ez az
ártalmatlan tevékenység nem
megengedett, mert más egyének,
ezen a helyen már megszegték
az imént említett első és egyben
legfontosabb szabályt.

Na, hát én is ilyen helyen
próbáltam kivenni részem
ezen művészet
gyönyöreiben, annak
ellenére, hogy már többször
is figyelmeztetést kaptam.
Egyszer annyira
belemerültem ennek a
művészetnek az élvezetébe,

mi zajlik a hátam mögött. Mire feleszméltem, már jött is a megtorló büntetés ezért a
cselekedetemért.
A büntetésem az lett, hogy meg kell írnom ezt a fogalmazást, melyet sok töprengés előzött
meg.
De a csodálatos látvány, amely elém tárult az ablakban való könyökölés művészetnek átélése
közben, szerintem megérte ezt a nehéz és fárasztó büntetést. Remélem még sokáig tudom
élvezni ezt a művészeti ágat, amelyben elmerülve észrevettem, hogy az emberek úgy mennek
el egymás mellett, hogy észre sem veszik egymást.
Megyesi József

Háztartási tippek kezdő és haladó háziasszonyoknak
Ma a fakanálforgatás művészetébe nyerhetünk betekintést. Első lépésként, kedves
hölgyeim, kapcsolják ki a tévét - a szappanoperájuk így nem látott részét később
megnézhetik az interneten (a számítógép-kezelésről egy másik cikkben) - és keressék
meg a lakásukban a konyhát. Arra az esetre, ha ennél a pontnál problémák lépnének
fel, tartsák kéznél házuk alaprajzát. Ha megtalálták, lépjenek oda a
szekrényhez, és addig húzogassák a fiókokat, amíg nem találnak egy
hosszú, barna rudat a végén egy kis lapos koronggal. Segítséget nyújthat
a tárgy megtalálásában azon információ, hogy a fakanál az esetek
túlnyomó részében fából készül..Vegyék középső- és mutatóujjuk közé a
fakanál nyelét, és a hüvelykujjuk segítségével forgassák körbe-körbe.
Látják, milyen egyszerű?!
H. Edina
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„Jótékonykodik― minden korosztály…. Lássuk tehát, hogy élte meg kis és nagy diák….

A jótékonykodásról
Mi jut eszébe az embernek egy jótékonysági gáláról? Szmokingos úriemberek és nagyestélyis
hölgyek ülnek szépen megterített asztaloknál, és unalmas beszédeket hallgatnak végig, majd
– valószínűleg mert annyira örülnek, hogy vége van - megírnak egy óriási összegről szóló
csekket. Tessék? Hogy ez nem egy Hollywood-i film? Ez esetben én kérek elnézést.
December 13-án a szatmárnémeti filharmóniában bebizonyosodott, hogy a segítség
lehet önzetlen, a szeretet feltétel nélküli, a munka örömteli. A színpadon történteket mindenki
nyomon követhette. Diákok, tanárok felváltva
és együtt táncoltak, énekeltek, szavaltak, nem
kevesebb, mint négy nyelven csillogtatták meg
tudásukat. Láthatunk pásztorjátékokat, kicsik és
nagyok előadásában, kántáltak, kolindáltak,
tanárkórusoztak, keringőztek,
hópehelytáncoltak. A műsor az elejétől a végéig
érdekes volt, jól megszervezett, színvonalas.
Egy egész délutánt kitöltött úgy, hogy a
nézők—elmondásuk szerint - egyszer sem
érezték hosszúnak, unalmasnak, nem éreztek
vágyat az ásításra sem. Hangjegyek és vidám
csilingelés szárnyán repült el az este, a végén pedig mindenki felemelő érzésekkel a szívében
hagyta el az épületet. Ám amit nem láthattak a nézők, az a hosszas, néha nehézkesen haladó,
össze-vissza rohangáló, mégis mindenki számára örömöt okozó felkészülés volt. Már
hónapokkal az előadás előtt megkezdődött a munka. Az igazgatónő fejéből kipattant az ötlet,
és az ember már azon vette észre magát, hogy szívvel-lélekkel próbálja kiénekelni azt a fránya
magas hangot, kívülről szeretné tudni azt tízoldalas versikét, ki akarja tanulni a színház
csínját-bínját, és bármilyen nyelven is
íródott a szöveg, ő tudta, a fejébe fogja
tömni. Egyszóval nagy volt a lelkesedés,
mind a tanárok, mind a diákok körében.
A tanárok meglepetéssel is szolgáltak
nekünk—és bár ez a végére már inkább
egy szép és mindenki számára ismert
dolog volt, azért mi nagyon
meglepődtünk. (Itt szeretném megragadni
az alkalmat, hogy gratuláljak a tanári
kórushoz!) A lázas készülődés az utolsó
napokban a tetőfokára hágott. Az iskola
egy megvadult hangyabolyhoz hasonlított
leginkább. Mindenki rohangált, mindenki keresett valakit. Az utolsó egyeztetések, az utolsó
próbák, az utolsó zöld kéznyomok felragasztásának ideje volt ez. Kezdett körvonalazódni,
hogy ebből már túl nagy katasztrófa nem sülhet ki, sőt egyenesen jónak tűnt az, amit így
összehoztunk.
Elérkezett a várva várt nap, a tombolajegyek eladva, a fellépők jelmezben, a
(folytatás…)
karácsonyfa feldíszítve. Indulhat a műsor!
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(folytatás...)
Mint már említettem, az előadásokban nem volt hiba, a műsor szépen rendben ment a
színpadon, a színpad mögött… hát, maradt a fejvesztett rohangálás. Ám volt egy pillanat,
amikor elcsendesedett a gitár, az ének, a táncos lábak megálltak, mindenki megnyugodott,
és rábízta magát a technika ördögére - bár ezt talán rosszul tettük, hisz eléggé átvert minket
- és mégis talán ez a tíz-húsz perc várakozás volt az egész este fénypontja, amikor
mindenki együtt énekelt, mikrofonok, hangszerek nélkül. Képzeletben megfogtuk egymás
kezét, és együtt énekeltünk az iskoláért … a jövőért.
H. Edina

Izgalmak ötödikesként
Pár nappal az előadás előtt lázasan készülődtünk. Minden apró mozdulatot kidolgoztunk, a
legapróbb hibát is kijavítottuk.
Csütörtökön megtartottuk a ruhapróbát és pénteken a főpróbát. Az ottani sikerünk után
biztosak voltunk, hogy az előadás is ilyen jól fog
sikerülni, sőt még jobban. Eljött az előadás napja. Mi
egy szűk szobában öltöztünk át, alig fértünk el, de
végül sikerült. Mindenki izgult, viszont örült is, mert
ilyen lehetőség nem mindennap adódhat. Csendben
gyakoroltuk szerepeinket, mikor megjelent egy fotós
és percekig fotózott minket. Lassan mi következtünk.
A szívem majd kiugrott a helyéről. Láttuk, amint a
fellépők sorra készülődnek, és kilépnek azon a nagy
ajtón. Néhány perc, és mi jövünk. Hihetetlen érzés
volt, mikor néztem osztálytársaimat az előadás
közben, majd félszemmel a közönséget fürkésztem, és már alig vártam, hogy én következzek.
Észre sem vettem, és vége volt.
Azt a tapsvihart sohasem fogom elfelejteni!
P. Ivett

6

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium diáklapja

2011 január

Interjú Mártin Csilla tanárnővel
Nehéz volt úgy interjút készítenem egyik leg-leg-leg Tanárommal, hogy ne sírjam el magam, amiért elmegy, pedig ...- te jó ég – csak másfél éve ismerem. Nagy zavaromban eleinte úgy éreztem magam, mintha egy vallatószobában lennék. Kivételesen megfordult a
helyzet, és én voltam a vallató.
Először legkedvesebb élményéről kérdeztem az iskolával kapcsolatban, s rögtön
eszébe jutott végtelen sok vicces, felejthetetlen vagy éppen sokkoló szituáció. Mint például
az „IPÁ-s‖ eset: „Első osztályom érettségire készült, s én nagyon izgatott voltam, hogy sikerül
nekik. Egész nap az iskolában ültem, bátorítottam őket, mikor egyszer feltűnt, hogy valaki hiányzik.
Azt mondták a többiek, hogy el se fog jönni, mert úgysem megy át. Ekkor felhívtam és közöltem vele, hogy most azonnal idejön... s addig-addig győzködtem, míg eljött. És mit ad Isten, átment az
összes vizsgán. Én hamarabb tudtam meg, mint ő, és írtam is neki egy SMS-t, hogy gratulálok.
Erre ő felhívott, és beleordított a telefonba. Életemben nem hallottam még ilyen boldognak valakit.
Nagyon jó érzés volt, hogy nekem sikerült rávennem, hogy eljöjjön.
Egy másik vicces történet Negreşti-ben esett meg velem. Románul kellett tanítanom, s
emiatt azt hitték, hogy süket vagyok. Pedig csak azért kérdeztem mindig vissza, mert nem értettem,
mit mondanak.
Az is szép emlék nekem, hogy kb. a pályám első hat évében, minden órán nevetőgörcsöt kaptam. Lehet a fáradtság miatt, vagy még nem tudtam uralkodni eléggé az arcizmaimon.
A tanári pálya kívülállónak unalmasnak tűnhet, mert ugyanazt el kell mondani többször
egymás után. Szerintem egyáltalán nem az. Minden osztály, minden diák teljesen más egyéniség,
és mindenkihez másképpen kell hozzáállni. Igazából a suliban érzem otthon magam. Szeretem a
változatosságot benne. Mindig újabb és újabb programok, amelyeken nem csak részt veszünk, de
előtte annyit agyalunk azon, hogy jól sikerüljön. Ugyanakkor az az élmény, amikor érzed, hallod,
látod, hogy figyelnek rád, hogy elül az alapzaj, és mindenki a te szavaidra kíváncsi, semmivel fel
nem cserélhető.
És itt vannak a Kölcsey Kupák, kirándulások, korcsolyapályák...Utolsó osztályfőnöki óra az
osztályomban...Vagy amikor először léptem be a Kölcseybe, mint tanár...Vagy amikor a volt fizikatanárom megkért, hogy tegezzem, s ezután két hétig köszönni sem tudtam neki...Ja, és az iskolai
menza szerintem nálunk a legjobb... nemcsak a kaja miatt”
A nevelés kapcsán felmerült, hogy az egyetemen igazából azt, hogy hogyan kell tanítani
és egyben nevelni, sosem mondták el. „Van aki tanárnak születik, benne van, hogy nevelő és
tudatosan nevel. Én sosem tudtam lelkifröccsöt tartani, mindig igyekeztem a saját cselekedeteimmel
arra ösztökélni a diákokat, hogy pontosak, becsületesek, igazságosak legyenek. Csak abban reménykedem, hogy magának a tanárnak a személyisége hat a diákokra.”
A búcsú. „Még nem „realizáltam” teljesen a dolgokat, hogy pontosan mi lesz ezután, és
hogy lesz. A karácsonyi műsorkor felötlött bennem, hogy talán ez lesz az utolsó iskolai rendezvény,
amin részt veszek. S ezt nehéz volt könnyek nélkül kibírnom. Néha megállok a táblánál és rájövök,
hogy legközelebb hogyan tudnám ezt jobban, érthetőbben elmagyarázni, aztán eszembe jut, hogy
hoppá, lehet, hogy nem is lesz legközelebb.”
A búcsúzás sosem volt könnyű dolog, most sem az, dobálózhatnánk itt nagy szavakkal,
hogy : „Búcsúra szükség van az új találkozáshoz‖ meg, hogy: „Ne légy szomorú, ha
búcsúzni kell‖. De szerintem, ha mindenki mélyen magába néz, senki se fogja teljesen
őszintén azt állítani, hogy ő nem szomorú.
(folytatás...)
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Ez hülyeség, mindenki szomorú, ha búcsúzni kell. Ha olyan embertől, akit szeretsz és
tisztelsz, akkor meg pláne nem repesel az örömtől. Naná, hogy szomorú vagy, de ez ellen
nem lehet mit tenni, egy idő után rájösz, hogy nem jó ötlet mindent erre feltenni. Viszont
akkor, abban a pillanatban dühös vagy, teljesen mindegy, hogy kire, nevezhetjük Sorsnak,
vagy akárminek. A lényeg, hogy dühös vagy, szerencsétlennek érzed magad, és nem érted,
mindez miért pont így történt. Számtalan más kérdés is felvetődik benned. De végül arra a
következtetésre jutsz, hogy semmi sem tart örökké, és jobb, ha elfogadod úgy ahogy van.
(Ha valakinek ez nekrológnak tűnne, az tartsa észben, hogy Barabásra még a holtak
is feltámadnak, ahogy azt egy előző lapszámunkból megtudhattuk.)
Ezúton is köszönjük a Tanárnőnek, hogy megismerhettük, s ezt a röpke időt együtt
tölthettük.

Üzenőfal: „Halkszavú és kevés beszédű. De ez csak a felszín, én olyat is tudok,
ami elsőre nem szembetűnő. Nem túl bátor, de nagyon határozott. A krucsában az „ásznegyvenre‖ nem biztos, hogy rámondja a 3-at, de ha férjhez menésről van szó, egyből
tudja, hogy mit kell tenni. Úgy vezet autót, mintha a volánhoz született volna, és ha ki akar
rúgni a hámból, akkor megiszik egy fél pohár Martinit. Amit kimond, az „mondva van‖ és
ha valamit megígér, akkor az mindig úgy van!( Kivétel mikor elalszik... de mivel
találékonysága nem ismer határokat, ilyenkor taxival üldözi a vonatot.) Nekem rengeteg
hozzá fűződő kellemes emlékem van, és csak remélni tudom, hogy amikor majd
becsomagolja az életét két bőröndbe, talál olyat, amit érdemes magával vinni.

“ (Sárándi

Annamária)

„Kedves Mártin Csilla tanárnő!
Meghallottam, hogy a Tanárnő elköltözik Új-Zélandra, aminek nagyon nem örültem.
Elkezdtem gondolkodni, hogy vajon nem én voltam túl csintalan és rossz, vajon nem
tanultam eleget, hogy a világ végére kergettem... de aztán rájöttem, hogy nem erről van
szó. A Tanárnő ismer és tudja, hogy nem vagyok egy érzelgős típus, és elég szétszórt is
vagyok, ami az írásomban is meg fog nyilvánulni.
Sok szép régi feledhetetlen emléket őrzök, ami a tanárnővel kapcsolatos: a ping-pongozás,
amiben majdnem kikaptam, a sok felelés elméletből, és hogy mindig pont én voltam a
hunyó, a versenyekre való felkészülés, és még sorolhatnám. Új-Zélandon néha tessék
elmenni ping-pongozni, és olyankor tessék rám gondolni. Ha ott is a tanárnő-szerepet
tetszik folytatni, ott még keményebben és szigorúbban tessék a diákoktól az elméletet
kikérdezni, mint amilyen türelemmel belőlem tetszett kicsikarni. Számtalan emlék marad
most bennem kimondatlanul, de a múlt az elmúlt, s a jövőt kell nézni.
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Nagyon remélem, hogy ameddig ebbe az iskolába járok, még meg tetszik minket látogatni, sőt
„melegen ajánlom‖.
Utolsó mondatom az, hogy inkább felelnék elméletből XII. végéig, csak a tanárnő ne menne el!
Én csupa jót és szépet kívánok a Tanárnőnek az életben. ‖ (Magdás Walter)

„ Kedves Csilla!
Váci Mihály gondolataival kezdeném:
„ Széjjel szóródni - eső a homokbansivatagnyi reménytelen dologra
s ha nyár se lesz tőled-s a táj se zöldebb:
- Kutakká gyűjt a mély: - soká isznak belőled!‖
Mindig számíthattunk Rád, a magad csendes, komoly, szemlélődő módján mindenütt ott
voltál, ahol szükség volt Rád: ha kellett, autót vezettél, a Kölcsey Alapítvány rendezvényein
szerveztél, nyugodt, szívós kitartással „bevasaltad‖ mindenkitől a beszámolókat az iskola
évkönyvébe, a honlapra… és bár nehezedre esett, saját bevallásod szerint, meg kellett
tanulnod NEM-et mondani is.
Munkádban lelkiismeretes, felnőttel és diákkal barátságos; kedvességeddel
megnyerted a fizikát kevésbé kedvelőket is – „osztani magad:- hogy így sokasodjál;

‖

kicsikhez hajolni:- hogy így magasodjál; ‖…én nem búcsúzom! (Szeretettel)
(Bálint Zsuzsa)

„Mártin tanárnő hatodik osztály óta tanít minket. Régebben szóvá tette egyszer, hogy
sajnálja, hogy neki nem egy ilyen osztálya volt. Ő maga is szeretett volna egy ilyen
„mozgalmas‖ életű közösségbe tartozni—nyilatkozta. Nyolcadik osztályra szerves része lett
az életünknek. Nem vagyunk benne biztosak, hogy mostanra nem változott-e meg a
véleménye rólunk. Sajnáljuk, hogy elmegy, mégis örülünk, hogy egy fél évet is az
osztályfőnökünk lehetett .‖ (Dobai Bernadett)

Az interjút készítette: Sz. Csilla
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nă
mâ Această pagină se doreşte a fi o promovare a elevilor talentaţi. În acest
o
r

număr, ne-am dezvăluit, o mică parte a creaţiei lor.

Îmi imaginez...
Bună, sunt o piatră. Când m-am născut, am fost aruncată în spatele teiului mare, din curte. Am fost
necăjită pentru că nu mă căuta nimeni. Nici copii nu se jucau cu mine.
Cum trecea timpul, stând de mult lângă tei, am învăţat să şi văd, nu numai să privesc.
Fără să-mi dau seama a sosit iarna. Zăpada măruntă şi deasă a acoperit oraşul. Vântul se simte în largul
lui, spulberând zăpada care cade puzderie peste tot. Mi-a fost foarte frig; teiul a spus să mă ascund sub
zăpadă dar nu am vrut, mi-am dorit să văd, să observ.
Mantia argintie a zăpezii a scos pe străzi copii cu săniuţe şi patine. Au apărut şi primii oameni de
zăpadă. Copii sunt voioşi şi nu simt frigul care le-a desenat pe obraji bujori roşii ca focul.
Copacii din parc şi teiul mare, cu ramurile împodobite cu cercei de promoarcă iar soarele este tot mai
mult prizonier al norilor care seamănă cu perdea mare şi grea de pluş plumburiu.
Ziua este scurtă, întunericul vine mai repede, iar spre seară natura pare mai dezlănţuită pentru că se
porneşte o horă în ritm ameţitor a fulgilor de nea.
Fetiţa din casă se uita la dansul minunat al steluţelor de zăpadă. Privirea îi căzu asupra mea. Curioasă,
a ieşit, m-a ridicat din zăpadă, şi acum admir totul din cutia mea. Frigul pătrunzător al iernii desenează
pe geamurile caselor tablouri de gheaţă de o frumuseţe rară.
Acum, doar câte un trecător rătăcit şi bătătorite sunt semne că viaţa se desfăşoară în adăpostul
locuinţelor unde miroase atât de bine a scorţişoară şi gutui. Sfârşitul focului din sobe îmi aminteşte de
focurile de artificii care mi-au încântat privirea şi mi-au adus un strop de fericire. Aici, la gura sobei,
privind focul mi se topeşte inima de piatră, mi se-nveseleşte sufletul pentru că începe să se deapene
caierul amintirilor şi curg poveştile minunate aşa, cum numai ele ştiu să curgă
... că sunt o piatră din colecţia mea.
F. Diana

Trupa de teatru
Prieteni sau duşmani
„ Nu face pe trista,
Oricum scoţi din mine artista.
Uneori mă faci să fiu tristă,
alteori mă faci ghinionistă.
Sunt vremuri foarte grele,
dar trecem şi noi peste ele.
Când mă gândesc la tine,
Îmi vin în minte
amintiri rele şi grele.
Tu eşti exact ca meteorologia,
nemiloasă ca furtuna,
eşti exact ca soarele
strălucitoare ca apele. ‖
R. Gergő

La începutul acestui an şcolar, am aflat despre constituirea
unei trupe de teatru în limba română. Îmreună cu colegii mei,
am hotărât să ne înscriem la preselecţie. Doamnele profesoare
ne-au ajutat la pregătiri şi totuşi, în ziua preselecţiei am avut
emoţii extraordinare. Cei care şi-au învins emoţiile şi s-au
remarcat printr-un talent, au devenit fericiţii aleşi în trupa de
teatru. Din acel moment a început munca grea, dar plină de
satisfacţii. Profesoarele Luca Laura si Kaitar Roxana au ales o
piesă de Crăciun şi îndată am început să ne pregătim pentru
prima noastră producţie pe scenă în cadrul spectacolului de
Crăciun, organizat la Filarmonica ―Dinu Lipati‖. Piesa
prezentată ―Poveste de Crăciun‖, a impresionat nu doar prin
temă, ci mai ales, prin prestaţia echipei. După probele lungi şi
obositoare, în ziua spectacolului emoţiile şi-au făcut din nou
prezenţa, fiindcă eram în faţa primei noastre provocări. Munca
grea a dat rezultate, fiindcă piesa noastră a avut un effect
deosebit asupra spectatorilor.
Cu toţii ne-am bucurat enorm, ca urmare ne-am propus
să luăm parte la concursul de teatru al liceelor şi să participăm
la un concurs internaţional. În acest scop ne vom implica cu
multă seriozitate sperând că pe viitor să avem rezultate
remarcabile la viitoarele provocări.
K. Petra
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Zene..vagy mi?
„A zene az kell!‖
Hiába kutatom fel az összes zenéről szóló idézetet, verset, írást , dalt, csak ez az egyetlen
mondat az, ami úgy igazán rátapint a lényegre. A zene az kell, és kész!
Nem tudom, ki hogy van ezzel, de én egy napot sem bírnék ki zene nélkül. Annyira a
napjaim része , annyira ott van mindenben a ritmus, a dallam, hogy már szinte úgy érezem,
valami nincs jól, valami meghibásodott, ha nem szól a zene.
Na de várjunk csak egy kicsit! Mit nevezünk mostanában zenének? És egyáltalán zene-e
az, amit annak nevezünk?
R&B, house, rap, disco, pop, rock, hip-hop…Talán ezek a legelterjedtebb zenei stílusok.
Mindenkinek megvan a kedvence, és mindenki azt hallgatja, amelyik neki a legjobban
tetszik. Nincs is ezzel baj, csak éppen olykor-olykor jó lenne oda figyelni, van-e valami
értéke, harmonikus szépsége annak a zenének, vagy csak három össze-vissza mixelt hangból
és ugyanennyi szóból áll a ―remekmű‖…
Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy az ilyen kreálmányok nem jönnek jól egy
buliban vagy szórakozóhelyen...De csak ott és akkor. Mert szerintem a zene sokkal több
annál, mint egy pár egymás után következő hang. A zenének szólnia kell valamiről, és adnia
kell valamit.
Ki érezte már, amikor meghallgatott egy dalt, hogy az mintha teljesen róla szólna? Igaz,
milyen jó érzés? Vagy olyan volt-e már , hogy egy dal ―segített‖ valamiben , megtanított
valamire? Mert ha igen, az is szuper dolog .
Na, és mi a helyzet a klasszikusokkal vagy a népzenével? ―Az ciki!!!‖
Nem, nem az! Beethoven Moonlight szonátáját ajánlom egy ―Láv dö véj ju láj ― helyett. Vagy
keressetek rá Palya Bea, Sebestyén Márta nevére, egy
kicsit visszanyúlni a gyökerekhez! Nem kell mindig,
nem kell egész nap…de néha-néha ez sem árt, az üde
magyar dallam, a minőségi muzikalitás.
Remélem elgondolkodtok ezen…És abban is
bízom, hogy ez a kis ―kampányszöveg a zenéért‖ nem
volt hiábavaló, és néhányatoknak bogarat ültetett a
fülébe.
K. Kriszta

Rabja vagy!
Tagadhatatlan, halad a nap. Ha akar, magával ragad. Agyad
maradna? Hasztalan. Az csak szalad, s csattanva hasad a hajnal majd
lassan a falvak alatt a Nap aranyat havaz a talajra. Ajkad azalatt halk
szavakat hallat. A Nap hagyja, hadd hallassa ajkad ama szavakat, arca ravasz s vad angyal
alakja alatt szalad, szalad, szalad...
N. Berni
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Humoroszkóp, avagy mit jósolnak a tintamaszatok
2011-re
KOS
Ebben az évben óvakodjon a kisállat-kereskedések látogatásától, a
telefonfülkék használatától, a fénytan mélyreható tanulmányozásától, és
a szamócás palacsinta evésétől, mert ezek a tevékenységek nagymértékben megnövelik azon
eset sajnálatos bekövetkezésének esélyét, miszerint az atmoszféra felsőbb rétegein áthaladva, a
súrlódást elhanyagolva, és a gravitáció törvényének alávetve magát egy féltégla akadályozza
meg abban, hogy ballagási fényképén tökéletes frizurája legyen.

BIKA
A 2011-es év előhozza önből a tudóst. Arra teszi fel életét, hogy bebizonyítsa: a zöld algák
igazából kékek, ráadásul érző lények. A növények országa (még csak véletlenül sem
Oroszország) eme nagyra becsült képviselőinek köszönheti, hogy most már a néma gyerek is
látja a fától az alagút végén a sánta korsót.

IKREK
Nagy veszély leselkedhet minden papír-írószer kereskedés ajtaja mögül, mivel a türkizkék
filctollak igen zavaróan hathatnak aurájára. Kiváltó oka lehet a gyakori szempillarángásnak, a
csípőspaprika fogyasztás után érzett sürgető vágynak, valamint monomániák (lásd: Magyar
Értelmező Kéziszótár 418. oldalának tizenharmadik sorában) fellépésének.

RÁK
A Merkúr, Vénusz, Jupiter, Mars, Szaturnusz, Neptunusz, Uránusz együttállásának
(érthetőbben: kollinearitásának) következményeként a teavirág szó kimondása rossz hatással
lehet ön és környezete kollagén lebontására, míg a toalettkacsa szó használata elősegíti
képességei fejlődését a közkedvelt hullahopp terén.

OROSZLÁN
A csillagok most tervezett utazásának (ha eddig nem tervezett ilyesmit, akkor vegye ezt burkolt
kozmoszbeli fenyegetésnek) kedvező alakulását jósolják. Ne keseredjen el, és ne rohanjon
poggyászvesztve szállodájából, ha sztárvendégként csótányok használják műkorcsolyapályának
a fürdőszoba csempéjét, vagy levesében legyek keringőznek a Für Elise dallamára, hisz a
matracában mályvacukrot sütögető bolhákkal együtt remek hallgatóságnak bizonyulnak, ha
szerelmi bánata adódna.

SZŰZ
Élete megszokott kerékvágásába most kenguru talpnyomok vegyülhetnek, hisz
számítástechnikai hozzáegyáltalánnemértésének köszönhetően interneten rendelt áfonyás
fogselyme helyett egy oridzsinál ausztráliai kenguru érkezik megadott lakcímére. Ám ne
aggódjon, a fogyasztóvédelmi hatóságok a rendelkezésére állnak, és a lehető legrövidebb időn
belül (72 hónap) kivizsgálják ügyét, és kedvenc erszényesünk légvonalban ugrik vissza a szép
Ausztráliába.
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MÉRLEG
A Mars félreérthetetlen célzást tett arra, hogy jól bevált, olcsó, mazsolás, gránátalmás, családi
kiszerelésű csokija helyett ezentúl a fent említett bolygó csokisított változatát tegye
bevásárlókosarába. A Jupiter persze hevesen tiltakozott, ezért ki is tört köztük egy kisebb fajta
égiháború… de ne menjünk bele a részletekbe. Elég az hozzá, hogy fegyverként az ionizáló
hajszárító éppoly zseniálisan működött, mint Ülő Bika spirituális füstkarikái.

SKORPIÓ
A Szaturnusz holdjainak állása szerint ön egyértelműen utcai száncsengőzőnek született. Ha
eddig félt beteljesíteni ezt a vágyát, akkor itt az alkalom, hogy erőt vegyen magán. Ne izguljon,
ha rokonai, barátai teljesen elmebetegnek tartják, és jól titkolt célzások segítségével (például
kényszerzubbony a skorpiómintás kopogtatón) próbálják eltéríteni világmegváltó terveitől. De
ne aggódjon, hamarosan ők is felfedezik majd hivatása előnyeit: testalkatának szépsége egy
botsáskáéval vetekszik majd, gyomortérfogata merőben lecsökken, alkalmazkodva új takarékos
életfilozófiájához.

NYILAS
Eme esztendőben esedékes esemény egy elefánt általi eltaposás, elkerülése egyszerű eljárás:
epret egyen eleget, egyenesen ezreket, elméjét egyengesse energikusan, epiláljon esztétikusan.

BAK
Óriási megtiszteltetés éri, hiszen önre bízzák a hagyományos Kecske Fesztivál megszervezését
(ehhez csak kismértékben járult hozzá az a tény, hogy rokoni kapcsolat fűzi a fent említett
állatfajhoz). Bár ön jól tudja, hogy a nyugdíjas kecske is megnyalja a sóbánya falát, és egyik
mekegő rokon sincs oda a karácsonyi kiárusításokért (de megy, ha viszik), hajlamos lehet
elkövetni azt a hibát, hogy a kecskére bízza a káposztatöltést. Ám, ha sikerül megszerettetnie
ezekkel az állatokkal a hosszú, szúrós, kés alakú, kés méretű tárgyakat, akkor a
kecskeszakállasnak is tele lesz a hasa, és a káposztamotívum is megmarad .

VÍZÖNTŐ
Az újév kecsegtető lehetőséget hozott életébe. Régi, elnyűtt, megunt, 1312,5 egéralátétnyi, négy
fürdőszobás, öt hálószobás, úszómedencés lakásását egy sokkal naturálisabb, tágasabb,
szellőzőbb otthonra cserélheti. A nyomasztó fehér falak helyett designos, graffitis felületek
várják. ÚJ, folyóra néző lakása nyáron pancsolási lehetőségeket biztosít, s télen klasszikus
kandalló-berendezés mellett melegedhet. Csak szerezzen be egy füldugót, hogy pihenését ne
zavarják meg a feje feletti hídon áthaladó teherautók.

HALAK
2011 nem az ön éve. De ha megfogadja pár jó tanácsunkat, valahogy átvészelheti. Mit ne tegyen:
ne viseljen lilát, a lila agresszívvá teszi a kertjében élő, másodállásban kannibál foglalkozású
növényeit. Ne öntözze ötven százalékos tintaoldattal az útszélén talált kávészemet, mert abból
vagy égig érő banánfa lesz, vagy elözönlik a kommandós kung fu pandák. Ne nézze meg a Deep
Inpact című filmet hatodjára, még a végén elhiszi, hogy egy bogárhátú méretű űrhajó képes
megmenteni a világot. És végül, de nem utolsó sorban: soha többé ne olvasson horoszkópot.
* Abban az esetben, ha nem érti használt szavaink valamelyikét, kedvezményes áron juthat
hozzá a sikerlisták élén álló Asztrokisokoska című, 3939 oldalas könyvünkhöz. Ha most
megrendeli, ajándékba kap tőlünk egy első osztályú kristálygömböt. De ez még nem minden!
Leggyorsabb telefonálónkat egy cserélhető keménykötésű borítóval jutalmazzuk. Ne habozzon
hát!
* Ha kétségek merülnek fel önökben elménk épségének ügyében, akkor Edina és Lilla
feltevésük almája valószínűleg nem esik messze az igazság körtefájától.
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„Félévi dolgozat”
Az irodalmi levélben több módozat fordul elő. A szentimentalizmus érvényesül ki benne,
aminek köszönhető a klasszicizmus. Mint például Mikes Kelemen Törökországi leveleiben,
amiben egy egész élet történetét meséli el valamilyen módon.
Az irodalmi levél műfaji sajátosságai abban állnak, hogy jellemzi a hosszadalmasabb, vagy a
tömörség. Mikes elmesélte élete minden problémáit, vágyait addig ameddig meg nem halt.
Mivel a levél egy olyan epikus műfaly, amelynek során az író belehelyezi a lírai ént, ennek
következtében nagy valószínűséggel, hogy a levél azon fajok közzé tartozik, amely bizonyos
érzéseket fejez ki. A levél évszázadokkal ezelőtt íródott, ami elősegítette, kibontakoztatta
szerzőjét. Ezzel szemben olyan is előfordul, hogy melankólikus, elgondolkodtató, kétségbeejtő.
Ennek hála a levélírás nagyon elterjedt és sokan megkedvelték.
Témaköre igazán zárt, nem sokat mond el, nem jellemzi a nagy tömörség, de az a nagy
bővűség sem. A levél sok érdekes dolgot magába foglal, mint például az író belefoglalja életei
valódi történéseit vagy éppenséggel fikciót.
Valóság vagy fikció? Álltalában e kettő közzül a fikció a valószínűbb. Ezt szokták választani,
mivel az irodalomban amúgy is sok a kitaláció, ami tetézi, fokozza a hangulatot. Ennek hála a
levél igen felkapott mű lett. Eleinte a levélírás be volt tiltva, nem volt szabad ilyesmit írni, de
hála egy kedves hölgynek ezt a folyamatot is elindították. Nagy valószínűséggel nagy sikerrel.
Témái általában valamilyen eseményt foglal magába. Vagy híreket éppenséggel. A levél
álltalában sokmindent kifejező eszköz. A levél igencsak sok igényt vesz figyelembe, bár ezt
sokan nem veszik figyelembe.
A levél az kimutatja, látszik rajta az ember jelleme, tanítottsági szintja, azon, hogy-hogy van
megfogalmazva. Ebből rájöhetünk sokmindenre.
A klasszicizmus idején a levélírás igencsak elterjedt. A klasszicizmus elterjedésével együtt ez is
elterjedt. A levélírás olyan műfajjá vált. Mikes leveleiben igencsak sok volt az érzelmi kifejezés.
Leírta bánatait.
Az eddig elmondottak alapján azt mondhatjuk, hogy számunkra nagyon fontos ez a mű és
ennek műfaji sajátosságainak betartása. Ezen alapszik az egész struktúrája, értelmezése.

Idősétálgatás
Egész napos vénasszonypotyogásra van kilátás, ezért nem ajánlatos otthon felejteni a
zöldsávos tolltartót. Rövid időre előbújhat a szivacsok közül a palacsintasütő.
A hőmérséklet a sztracsatela fagyi és a kihűlőben lévő tükörtojás között alakul.
H. Edina
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Isten bohócai
élek, játék és tánc… hogy a bajt eloszlassa a derű
- Müller Péter „KEZDETBEN VOLT A ZENE, ÉS A ZENE ISTENNÉL VOLT, ÉS ISTEN VOLT A ZENE…‖
Minden ember szívében egy dal van. Ezt szerintem Te is érezted már.
De az feltűnt-e számodra, hogy a veled szembe jövő ismeretlen, vagy
akár a mindennap melletted levő barátod lelkében -és ne feledjük a
Te lelkedet-, többszázezer formában is lejátszódhat ez a dal. Ezért
annyira eredeti és értékes, mert mindenki másképp hallja, mindenki
másként érzékeli lelke dallamát.
Ez a dal sokszor boldog, örömteli, olyannyira is akár, hogy elérsz
ahhoz a pillanathoz, amikor bumm!, és akkor robban a lelkedben
minden pozitívum, árasztod magadból a jókedvet, ajándékozol
másoknak is, bőven, hisz sok van Neked. De megemlítem, nem
mindig van ez így. Van az életnek árnyoldala is. De még milyen
sokszor!... Ilyenkor esik jól, hogyha a bensődben levő szomorú,
félelmet árasztó, árny-dallam valami módon szertefoszlik, szétoszlik.
Vagy lehetőleg megszépül. Hogyan lehet ezt? Valakinek a segítségével. Valakinek, Aki felkér
táncolni, és átadja boldog hangjegyei közül a legszebbeket, hogy mindezzel meg tudd alkotni
BOLDOG dallamaidat. Ki ő? Nem lehet más, mint Akit úgy nevezel, hogy Társ.
Minderre, és sok más kérdésedre választ találsz Müller Péter „Isten bohócai című
könyvében‖. Örömmel ajánlom neked, ha varázslatos, megdöbbentő (és sorolhatnám még
ezernyi jelző kavalkádját) élményekre vágysz. További jó olvasgatást!
Gig

Átirodalom
A waleszi bárdok
Edward király, angol király
Utazik egy zsúfolt villamosnak csúfolt
szekéren
- Hadd látom, úgymond, mennyit ér a
Waleszi tartomány?
Van-e ott folyó és földje jó, pincéiben ital
elég?
Használt-e a megöntözés a szőlőtőkék terén?
Monda Eduard és a választ várja,
De végül is kiábrándultan látja,
A lovagok elmentek a kocsmába.
Lement hát a király, névszerint Eduard,
S nem csodálkozik azon, amit odalent lát.

Ti urak, ti urak,
Hát senki sem koccint értem pohárt?
Ti urak, ti urak, ne éljen Eduard?
Tokajit s pálinkát, s mi a száj mögött a májnak
kellemes,
Azt látok én, de ördög itt belül minden nemes.
Ti urak, ti urak,
Hitvány ebek, ne éljen Eduard?
Hol van, ki zengje tetteim? Elő egy Waleszi
bárd.
Összenéz a sok vitéz
A részeg walesz urak,
Orcáikon borrózsaként lángol fel a harag.
Szó bennszakad, hang fennakad, csuklás is
megszegik
Asztal mögül meg egy részeg vitéz emelkedik!
Itt van ki....rály ki tet...teid elzeeeeeengi mond az agg.
De ilyen állapotban csak az asztal alatt marad.
F. Ádám, VII.A
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