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Zorba az istenek körül 
Kezdetben csak a végtelen tátongó űr, a Khaosz létezett. A szelek még nem kavarták 

habosra a borszínű vizeket, s a halas tenger zúgó hullámai sem ostromolták a föld pere-
mét. A levegő megfagyva, várakozón ácsorgott, magában hordozva valami megfoghatat-
lan, de érezhető feszültséget: itt valami készül. 

Aztán egyszer csak valahonnan előtört a fény. Bevilágította a teret, s az óriás oszlo-
pok fehér fénye csillant meg a mennyezet aranyló részletein. Feltöltődött a terem, élettel 
teli, zsongó zaj fedte el az izgalomtól vacogó fogak koccanását. Néhány mély lélegzet, só-
haj, és a szerkezet beindult. 

Az Olümposz  legújabb lakói  suhantak 
végig a színpadon lágyesésű ruhakölte-
ményeikben, örömteli perceket sze-
rezve a nagyérdeműnek, aki heves 
tapssal  illette az önmagukat bátran 
felfedő  ifjú örökösöket. Aztán a neve-
tés kacér múzsája által megihletett 
vendégművészek tettek azért, hogy a  
sokaság önfeledt kacagása töltse be a 
teret. Ezt követték a tógás kis csopor-
tok üdítő, lelkes szösszenetei, amelye-
ket a gitár, dob, furulya ütemes rap-
szódiája váltott fel. Aztán kör, dobba-

nás, és a piroslón szaladó szalagok játékosan libbentek a táncosok derekán. 
 Újra felgyorsult a szívdobogás, remegtek az oszlopok, és a színpad mögül előtűnt 
tucatnyi , fehér ruhás nimfa és hérosz, mígnem pár izgalomteljes perc után előlépett közü-
lük az est Afroditéja és Adonisza. 
 Öröm és nevetés , hangyabolyként nyüzsgő tömeg, tolakodás és csend. Már csak 
egy apró lámpa pislákolt, és az üresen tátongó székek bámulták csupán az elárvult színpa-
dot. 

       Nagy Bernadett és Koncz Kriszta 
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Tanulmányi kirándulás kölcseys módra 
Rákóczi-vári akusztika,  széphalmi  „feketelevesező”, tokaji  borkóstoló. Ugye tudjá-

tok, miről beszélek? Ha esetleg nem, akkor ide süssetek: kirándulni voltunk. Méghozzá 
nem is akárhol, nem is akármikor! 

Egy busznyi kölcseys barangolta be Sárospatakot, Széphalmot a Magyar Nyelv Nap-
jának hétvégéjén. Tanárok, diákok mind együtt. Felidéztük kicsit a múltat, emlékeztünk a 
régiekre, és közben természetesen szórakoztunk is. Megnéztük a sárospataki Rákóczi-
várat, bujkáltunk a szűkebbnél-szűkebb járataiban,a torony tetejéről csodáltuk a  
gyönyörűszép tájat, és elénekeltünk egy kuruc népdalt is a várban, csak hogy leellenőriz-
zük, tényleg olyan jól szól-e ott az ének, mint ahogyan azt mondják. Ezután jártunk a Sáros-
pataki Református Kollégium könyvtárában, amely hivatalosan is a világ legszebbjei közé 
tartozik. 

Estére aztán elfoglaltuk a jó meleg szálláshelyünket, amely éppen jól  jött az átfázott 
csapatunknak. Nevetés, éneklés, gitárszó, éjszakába nyúló beszélgetések , egy rövidke  kis  
alvás, és már indultunk is tovább. 
               Azt hiszem, bátran mondhatom, hogy a következő megállónk, a széphalmi Magyar 
Nyelv Múzeuma aratta a legnagyobb sikert körünkben. Különleges hely, nem egy megszo-
kott múzeum, ahol csak bámulod a kiállított tárgyakat, hanem interaktívan, a modern 
technika segítségével részt vehetsz gyönyörű anyanyelvünk felfedezésében. Néha csak 
ámultunk,hogy mennyire gazdag és színes a magyar nyelv, hogy például  egy „felkapja a 
vizet”-re hány meg hány szinonimát lehet találni. 
              Múzeumnézés után irány Tokaj-hegyalja! Igen, Tokaj-hegyalja és igeeen:bor. Bejár-
tunk egy egész borospince-labirintust, tele hordókkal , beleszagoltunk az aszúkészítő üzem 
bódító levegőjébe, és egy kis kóstoló során megtanultuk, hogy is kell szakértő módon ízlel-
getni a bort. 
 Nagyszerű  hétvége volt,  és vidámsággal teli. Remélem, aki még nem járt Sárospa-
takon s környékén, az most kedvet kapott rá. Ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el 
egyszer arra a vidékre,mert hangulata és mondanivalója van . 

 

Koncz Kriszta 

 

U.I. :  Engedjétek meg, hogy 

eláruljam a hétvége egyik jel-

mondatát:„Ha te látod a fény-

képezőgépet, akkor ő is lát té-

ged.” Ezt érdemes lesz megje-

gyezni.:D 
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Tintapötty 
   Picuravató  
 

 A IX. alkalommal megrendezett picuravató nagy sikert aratott ebben az év-
ben is. A díszteremben tartott műsort a VIII. A és B. osztály diákjai vezették. 

Az osztályok először osztályhimnuszaikat énekelték el a közönségnek, valamint készültek egy elő-
adással, amelynek témája egy népszokás bemutatása volt, amin a szülők, tanárok, illetve a diákok 
jókat nevettek. Az V. osztályos picuroknak megrendezett mesevetélkedő villámkérdésekből, tanárok 
arcképeinek felismeréséből, és az általuk kihúzott meseszereplő bemutatásából állt. A feladatokat 
mindenki nagy kreativitással és ötletességgel teljesítette. A szokáshoz híven kölcseyssé avatták őket, 
valamint az utána következő buli sem maradhatott el, ami mindenki számára remek szórakozásnak 
bizonyult.  
 
Megkérdeztünk néhány V.osztályos diákot, hogyan is éreztek magukat, és mi volt a véleményük a 
picuravatóról: 
 
Hajdú Dorottya Yvette:  
  ,,Számomra a mesevetélke-
dőben az eszperente szöveg 
megalkotása volt a legnehe-
zebb, de a többi feladat ötle-
tes és frappáns volt. A taná-
rok felismerésében volt még 
egy-kettő, akinek vagy a ne-
ve vagy a tanár által tanított 
tantárgy meghatározása je-
lentett gondot. Tetszik itt a 
Kölcseyben, és remélem lesz-
nek még ilyen remek összejö-
vetelek, mint amilyen a 
picuravatónk volt.” 
 
Kegyes Dávid Valentin: 
  ,,Nekem a picuravatóban a kérdések tetszettek a legjobban és az eszperente nyelv számomra is 
elég nehéz volt. A legjobban az osztályhimnuszok tetszettek, köztük leginkább a VIII.B. osztályé, va-
lamint az előadások is nagyon feldobták a hangulatot, hisz viccesek voltak.  A legjobb előadás szerin-
tem a VIII.A. osztályé volt, de a többi is nagyon jól szórakoztatott.” 
 
Megkérdeztük még Fehér Laura magyar szakos tanárnőt, aki ekképpen nyilatkozott: 
 ,,A mesevetélkedő számomra kicsit kaotikus volt, néha felfordulás volt a színpadon. Az osztályok 
bemutatkozása nagyon feldobta a hangulatot, és lekötötte a nézők figyelmét. A VIII. osztály jól meg-
állta a helyét, de egy tanács nem árt nekik:  máskor jobban és ügyesebben rendezzenek meg egy 
összejövetelt.” 
         Imre Karola és Sipos Yvette 
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Hihetetlen, de megtaláltam 
 

 Évtizedekkel ezelőtt történt az, hogy megtaláltam, vagyis jobban mondva társaimmal 
együtt megtaláltuk, az Örök Fiatalság Vizét. Tudom, hogy ezt nehezen fogjátok elhinni, és 
abban is kételkedni fogtok, hogy én most 60 éves vagyok, pedig ez igaz. Csak azért nézek 
úgy ki, mint egy 13 éves, mert rendszeresen iszom a már említett csodavízből. Elmesélem 
nektek, hogyan szereztem meg az Örök Fiatalság Vizét. 
 Minden 47 évvel ezelőtt történt, mikor még tényleg 13 éves voltam. Egy átlagos isko-
lai nap volt. Mivel egy kis ideig nem volt fűtés az iskolában, fáztunk, de minden egyes hideg-
ben töltött nap megérte, hiszen így leltünk rá a csodavízre. 
 Miközben a fűtést javították, feltörtek alattunk néhány parkettlécet. Barátaim: Áron, 
Tomi, Mark, Edi és jómagam pedig előszeretettel hasítottuk fel a padlózat többi darabját is, 
mígnem egy csodálatos világ tárult elénk, melynek neve Póniföld volt. Amint megláttuk a 
sok legelésző, teázgató és beszélgető pónit, egy percig sem haboztunk, azonnal lementünk 
az iskola alatti titkos világba. 
 Ez a világ csodálatos volt. A pónik ugyanolyan életet éltek, mint mi, emberek. Tudtak 
beszélni, iskolába jártak, főztek, tanultak, de szigorúan betartották a póni hagyományokat 
és szertartásokat. Egy ilyen szertartásra hívtak meg minket is, amely arról szólt, hogy va-
rázsföldjük tiszteletén nagy lakomát csaptak. Az est fénypontja, pedig az volt, amikor a tűz 
körül eljárták a póni táncot és elénekelték a póni éneket, mely így szólt: Póniföld, Póniföld, 
Póniföld, éljen Póni Köztársaság, éljen Póniföld! 
 A ceremónia után Póniföld bölcsei annyira megszerettek minket, főleg Edit, akinek a 
humorát imádták, hogy megajándékoztak bennünket örökké érvényes jogosultsággal arra, 
hogy igyunk az Örök Fiatalság Vízéből. Máris kezünkbe nyomtak egy kulacsot telis-tele eme 
mágikus vízzel.      
 Az első kortyot az önként jelentkező Márk itta meg. Miután ivott belőle, olyan erőre 
kapott, hogy meg tudta emelni a Pónimaláját. A második kortyot Tomi itta meg. Ő az ital 
után rögvest tehetséget kapott, és történeteket írt a Póniifjoncoknak. A kis csemeték, pedig 
olyan hálásak voltak, hogy szobrot állítottak neki. A harmadik kortyot Áron itta meg, akire 
úgy hatott a víz, hogy rengeteg értelmet kapott, és lexikonokat kezdett írni az Örök Fiatal-
ság Vizéről. Póniföldön híres író is lett, és millió póni rajongott érte. Edi pedig a víz hatására 
kékké vált, és azt hitte magáról, hogy hupikék törppé változott.  

 A bölcs pónik elmondták nekünk, hogy az első 
kóstolásnál ezek természetes mellékhatások. Később 
újra elmentünk Póniföldre inni az Örök Fiatalság Vizé-
ből. Így történhetett meg az, hogy mind az öten 13 
évesnek nézünk ki, akkor is, ha valójában 60évesek 
vagyunk. 
 Elfelejtettem említeni, hogy én az az Örök Fia-
talság Vizének hatására olyan ihletet kaptam, hogy 
megírtam ezt a fogalmazást. 

                                                                                                          
Kádár Hannelore VII. 
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„Az Únió sem látott még ilyen csodát eddig 
Hat osztálynyi gólyamadár utazott Tasnádig. 
Elleptük a strandot mint a törökök a várat, 

A termálvíz gyógyította elzsibbadt bokánkat. 
Osztályunkat összerázni gyűltünk össze ide, 

Zászlót varrtunk,verset írtunk, úsztunk mint a pihe. 
A csoportkép bizonyítja, mindenki vidám volt, 
Ettünk mint a farkasok, a házi koszt hiányzott. 

Leszállt az est, az égbolton apró lámpák gyúltak, 
Kiültünk csillagot nézni s fogaink vacogtak. 
Muzsikáltak Nekünk a volt Kölcseys diákok, 

Mi hajnalig táncoltunk mert nem vagyunk zsiványok. 
Másnap hamar jött a reggel, mindenki fáradt volt 
Az iskola udvarára a gondolat rózsát is varázsolt. 

Búcsúzóul játék után úsztunk még egy párat , 
Aztán pedig innen is szedhettük sátorfánkat. 

Köszönjük a Köfedisznek, szervezőknek, mindenkinek 
Nem utazunk Afrikába, itt maradunk Kölcseysnek.” 

 
 A tasnádi strand területén gyűltek össze a 2011-2012-es tanév gólyái, hogy sok-sok 
játék segítségével ismerkedjenek új osztály és évfolyamtársaikkal. 
 Mindenki vidám volt és bizonyította, hogy nem hiába lett Kölcseys diák, hiszen min-
den próbát sikeresen, ötletben gazdagon és kreatívan sikerült teljesítenie. 
  Az, hogy fürdésre, úszásra is lehetőség nyílt csak színesítette a programot, és növelte 
a jókedvet.  
 Nagy élményt jelentett a volt kölcseysek koncertje a most kezdő gólyáknak. Minden-
ki hajnalig táncolt, s a hosszúra nyúlt éjszaka után csak a reggel érkezett túl hamar. 
Mindent egybevéve, nagyon sikeres, vidám gólyahétvége volt. 

         Veres-Kupán Emese 
 

Gólyahétvége 
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Filmajánló 
 

Nők férfiak nélkül: egy újabb radikális feminista szösszenet, 
avagy művészet magas fokon? 

 A címben elhangzott kérdésre egyszerűen választ kaphatunk, ha megnézzük a zseniá-
lis iráni fényképésznő, Shirin Neshat Shahrnoush Parsipour írónő hazájában betiltott regé-
nye alapján rendezett filmjét.  
 A történet az ’50-es évek Iránjában játszódik, ahol az adott történelmi háttérnek csak 
az alaphangulat megteremtésében van szerepe, igazából a szereplők sorsát látszólag csak 
kismértékben befolyásolja. Természetesen egy forradalmi lázban égő ország nem a legmeg-
felelőbb hely a nők számára, ahol jogaik amúgy is a sárba vannak tiporva (ami a legszomo-
rúbb, hogy amióta Irán teokratikus állam, még siralmasabb a nők helyzete). A mélyen vallá-
sos Faezeh is úgy gondolja, hogy ez nem éppen a legjobb idő arra, hogy az utcán sétáljon, 
és hogy intézzék csak el a kialakult helyzetet (ami- nehogy azt higgyétek, hogy el akarom 
titkolni –az 1953-as államcsíny, melynek folytán a sah pártiak, némi amerikai és brit befo-
lyással eltávolították a megválasztott miniszterelnököt Mohamed Mosszadeket) a férfiak, 
ami amúgy is joguk és kötelességük. Nem úgy Faezeh barátnője, Munis, egy rendkívül sza-
badon gondolkodó, önállóságra törekedő nő, aki részt szeretne venni a politikai életben, és 
hazájáért akar harcolni. Ebben viszont megakadályozza fundamentalista bátyja, aki erőszak-
kal férjhez akarja adni, fittyet hányva Munis minden törekvésére és céljára. A lány inkább 
öngyilkosságot követ el, mintsem behódoljon (már film első pár percében), így a folytatás-
ban valóság és fikció elegyeként ismerhetjük meg három nő életét és Munis alternatív sor-
sát.  Zarin - akit egy magyar színésznő, Tóth Orsolya játszik - a film legtragikusabb sorsú sze-
replője. Prostituált, aki undorodik saját magától és az őt körülvevő világtól. Talán a legmeg-
rázóbb jelenet, amikor Zarin egy közfürdőben véresre súrolja saját testét, hogy megszaba-
duljon az őt megbélyegző érintések emlékétől. Farrokhlagha egy igen művelt, nagyvilági nő, 
aki gyönyörű hangjával csodálatos karriert futhatott volna be, ám aki férje, a zsarnokoskodó 
katonatiszt árnyékában kénytelen élni.  
 Négy sors, négy tragédia, egyetlen menedék. Zarin egy idegösszeroppanás után el-
szökik a városból, talál egy kertet, egy gyönyörű, háborítatlan, a külvilágtól elzárt helyen. 
Később kiderül, hogy ez a hely Farrokhlagha tulajdona, aki férjétől menekült ide. Faezeht, 
miután megerőszakolták, Munis hozza ide és hagyja itt, ő pedig visszamegy a városba, ahol 
végre a részt vehet a nép harcában. A kert, bár menedékül szolgál, mégsem szűnik meg a 
feszültség, Zarin itt sem találja meg a lelki békéjét, Faezeh szerelme Munis bátyja iránt nem 
szűnik meg, Farrokhlagha pedig vágyik vissza a nagyvilági, értelmiségi társaságba.  
 Bár valóban egy ízig-vérig művészfilmről beszélünk, mégis mindenkinek ajánlom, hisz 
a témát, amit feldolgoz, mindenki számár fontos ismerni. És talán pont abból a szempont-
ból élvez előnyt más hasonló témájú filmekkel szemben, hogy a rendező bravúros megoldá-
saival, a filmen végig vonuló metaforasorral és a realitás és képzelet egybefonódásával szí-
vünket-lelkünket megrezegtető hatást kelt.   
  

         Edina 
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Miért választottam az építész hivatást? 

Egyetemajánló 
 - Kis segítség a nagy döntéshez - 

 Tizenegyedik osztálytól  készültem az építészmérnöki pályára. A művészi pálya érdekelt 
(színművészeti egyetemben gondolkodtam), mégis szerettem volna valami 'kézzel foghatót', prak-
tikus szakmát. Számomra fontos, hogy alkotó munkát végezzek, és gyakorlati úton kamatoztassam 
a tudásomat. Az építész szakma nekem egyensúlyt jelent a művészet és az egzakt tudományok kö-
zött.  Az egyetemi évek alatt elkerülhetetlenül egy új nézőpont alakult ki bennem. Másféle érzé-
kenységgel figyelem a körülöttem levő világot,  a szakmai témákon túl más témakörökbe ( filozó-
fia, antropológia, plasztikus művészetek) is betekintést nyertem.  Arra törekszem, hogy egy komp-
lex tudást sajátítsak el. A történelem során többször volt rá példa, hogy ácsinasokból, zenészekből, 
szobrászokból lettek építészek. A szakma sokszínű mestereket sorakoztat fel, viszont odaadást, 
türelmet és elhivatottságot követel. A feladat nem könnyű, de úgy gondolom, megéri kitartani.  

 A felvételi vizsgára szabad kézi rajzból  és ábrázoló geometriából* kellett felkészülni. Ez a 
két tárgy az iskolában tanultaktól független, szorgalommal és gyakorlással bárki számára elsajátít-
ható (tehát az se ijedjen meg, aki úgy érzi, hogy a suliban rajzórán nem teljesít tökéletesen). 
A egyetemen a gyakorlati és elméleti tárgyak ugyanolyan arányban vannak. Nagy hangsúlyt fektet-
nek a tervezésre, egy félévben legkevesebb egy, legtöbb négy tervvel kell  megbirkózni, ami heti 
10-12 óra iskolai konzultációt és sok, gyakran éjszakában nyúló otthoni munkát jelent. Az elméleti 
tárgyak számonkérésére csak vizsgaidőszakban kerül sor.   
 Legtöbbször 2-3 fős csoportokban kell dolgozni. Ennek az az előnye, hogy már a kezdetek-
től meg kell tanulni (!) másokkal együttműködni és érvelni. Tehát az egyetemi évek alatt kispályán 
játsszuk el azt, amit később a gyakorlatban megtapasztalunk: egy építésznek együtt kell dolgoznia 
több szakági mérnökkel, jogi hatóságokkal,stb. Ugyanakkor mindig jó mások rálátását megismerni, 
és az sem mellékes, hogy nem egyedül húzod az igát. 
 A félévközi költség átlagosan drágább (megfizethető), mint a többi egyetemen. A könyvek 
mellett meg kell venni a lapot és a ceruzát, sokat kell nyomtatni, makettezni és másodévtől szük-
ség van egy olyan számítógépre, ami bírja a tervezői programokat.  
 A statikai tárgyakhoz szükség van a gimnáziumban elsajátított racionális tudásra. Nem fel-
tétlenül a matek és a fizika anyag a számottevő, hanem a gondolkodásmód, amit ezeken az órákon 
kifejlesztettetek. Tapasztalatom szerint művészeti szakos diákok könnyen átmennek a felvételi 
vizsgán, mivel nagyon jól rajzolnak, de utána hamar lemaradnak, mert nehéz dolguk van a mérnöki 
tárgyakkal. 
 Az egyetem Romániában hat év osztatlan képzés, Magyarországon és többnyire nyugaton 
választható öt év osztatlan vagy bolognai rendszer szerint 3+2 év. Én a Kolozsvári Műszaki Egyetem 
Építészmérnöki és Urbanisztika szakára felvételiztem ( U.T Cluj, Facultatea de Arhitectura si 
Urbanism). Öt év alatt lehetőségem volt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épí-
tészmérnöki karán egy évet, és a olaszországi Università Degli Studi ‘G. d’Annunzio’ Chieti e 
Pascara egyetemen pedig fél évet eltölteni. Személyes tapasztalatom alapján a budapesti egyete-
met tudom ajánlani, mivel itt az építészmérnöki karon minőségi, a realitáshoz legközelebb álló épí-
tészképzés folyik.  
További kérdésekre szívesen válaszolok. Jó pályaválasztást kívánok! 

          Komsa Réka 

(* síkbeli és térbeli alakzatok helyzetének és egymással való viszonyának ábrázolása) 
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 Ha ide akarsz jönni, gondold meg kétszer. Ismételd meg a műve-
letet még kétszer, s ha még ezek után is kitartasz a fentiek mellett, akkor sok 
szeretettel várunk ebbe a majd 100 éves épületbe, valahol a Horea közepén. 
 Jelenleg 19 szak kínálatából választhatsz kínaitól kezdve héberig. Amit az egyetem honlap-
ján (http://lett.ubbcluj.ro) nem mondanak el, de jobb, ha tudod: Francia, spanyol és olasz szakon 
egyelőre csak haladó csoport van. Ez nagyjából annyit jelent, hogy írni, olvasni, beszélni... majd-
nem folyékonyan kéne... 
A Literatură comparată néven futó szak az egyik legizgalmasabb a palettáról (szerény vélemé-
nyem szerint). De… mert mindig van egy de… semmi esetre se válaszd, ha nem boldogulsz eléggé 
a románnal. 

Román szakot ellenben, még akkor sem ajánlatos választani, ha esetleg román nyelvzseni 
vagy. Nem szeretik a magyarokat: sem átengedni, sem úgy egyébként.  
Ha érdekelnek a keleti vagy az északi nyelvek, bátran tessék válogatni. Nem lehet 3 év alatt meg-
tanulni japánul, de mindent el kell kezdeni valahol. 
 A magyar szak: kicsit olyan, mintha hazamennél. Messze a legjobb banda az egész egyete-
men. 
 Jó, ha szeretsz olvasni. Még jobb, ha lézerszemed van és tudsz 100 km/h sebességgel ol-
vasni. Az általános szlogen, hogy mindent meg lehet szokni, de jobb, ha nem teszed.  
 A többiről… Gyere és tapasztalj! 

        G.B.R 

Mit is kell tudni a kolozsvári Filóról? (hivatalos nevén 
 BBTE Bölcsészettudományi kar) 

Közhelyesen nyitok: nem könnyű a döntés. Sokak számára fogas kérdés 
lehet, hogy hova tovább, leginkább azok számára, akik sokoldalúak. Egy fontos 
tanács: ne úgy válassz pályát, hogy azzal sokat lehet keresni, mert—sajnos - 
ma egyáltalán nem biztos, hogy az holnap is úgy lesz. Azt válaszd, amiben 
tényleg örömödet leled. Itt idézném az egyik kedvenc pedagógusomat, aki bú-
csúzásként a következő sort írta: “... mi tudjuk, hogy minden reverzibilis”. 

Személy szerint a vegyészmérnöki pályát tűztem ki célul. Abból indultam ki, hogy az egye-
düli, amit igazán szerettem, és viszonylag még tudtam is, az a kémia volt. Még egy dolgot tud-
tam, elsős korom óta tanár vagy tanító akartam/akarok lenni. Hogy így miért nem a sima vegyé-
szetet választottam? Mert egy mérnökiben több lehetőség van, ha esetleg a tanítás nem jön ösz-
sze. 

Akinek vegyészettel kapcsolatos gondolatai vannak, adhatok némi útmutatót. Fontos az, 
hogy tudjunk legalább alapszinten integrálni (alsóhangon megsúgom, én itt tanultam meg), mert 
igaz ugyan, hogy csak első éven van matek, de a mérnöki tantárgyaknál mindig visszaköszönte-
nek a számolós feladatok, és hát mérnöki tantárgy minden félévben van. Ha ezt mellőzni szeret-
nénk, akkor válasszuk inkább a sima vegyészetet, amiből az alapképzés mellesleg csak 3 év, mér-
nökin pedig 4. Mielőtt bárki félreértene, nem akarok senkit lebeszélni erről, hiszen lehetőségből 
több van az egyetem befejezése után, de több, nehezebb és még a heti óraszám is kb. 10-el 
több, mint a vegyészeknek… megesett a heti 40 óra is.  

Amire még szeretnék kitérni: a laborok. Kötelezőek, a hiányzás pótolandó, másképpen 
nem engednek vizsgázni. Ebből nincs engedmény. Nem is baj, mert itt végre látjuk is, mit  

 

 Hol volt, hogy is lesz...? 
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tanulunk. Ezek a legérdekesebbek, és mindenki ezeket élvezi leginkább. Jól esik azért 4 óra mun-
ka után látni, még ha kezdetleges formában is, például az aszpirint.  

 A tanárok nagy része jófej, a többi elviselhető… vagy muszáj elviselni. A magyar csopor-
tokban kevesen vagyunk, 10 és 20 között mozog. Ennek köszönhetően a hangulat meglepően 
családi. Mindenki jóban van mindenkivel, nincsenek kiközösítettek, háttérben szorítottak. Szinte 
mindent megbeszélünk, és együtt csinálunk. Őszintén, mindenkit csak bátorítani tudok, még ak-
kor is, ha ez a komoly és nehéz egyetemek hírében áll. Azt azért mégis jó tudni, hogy egy év után 
lehet még váltani… sőt, akár 40-50 évesen is. 

Bátorításként néhány mondat. Nem olyan rettenetes, mint amilyennek hangzik. Ijesztget-
ni lehet a szesszióval, a maga 500 oldalas könyveivel, amit mellesleg meg lehet tanulni 5 nap 
alatt, (bár ez az 500 oldal általában nem több 200-nál),. Mindez csekély ár ahhoz képest, amit 
maga ez az életforma ad. Az egyetemen a diák a „tápláléklánc” legalja, senkit nem érdekel, hogy 
éppen mi van veled, nem hívja fel senki a szülőt, hogy a kedves utód ma nem jelent meg, vagy 
éppen szétrobbantott egy elszívó fülkét. (Megtörtént, hogy nem pont úgy -nagyon nem pont úgy
- hagytuk magunk után a labort, ahogy éppen találtuk.) 

 Az életformáról pár szót, vagy inkább csak kulcsszavakat: szülők csak telefonon léteznek; 
a város nagy és ismeretlen, csupa kaland és újdonság; belül és kívül is színes, új emberek, napi 
rendszerességgel; lefekvés esetenként reggel 6-kor ébresztő 7-kor; csak egy egyetemista tud iga-
zán értékelni egy üveg zakuszkát, vagy a csirke ízű fűszerkeveréket, amit a szalmakrumplira szór, 
hogy legalább húshoz hasonló íze legyen; ritkán van óra 8-tól, ami mindenkinek örömére szolgál, 
és még sorolhatnám, de a lényegen nem változtat. 

 Egy biztos, ha azt akarod, hogy ez a pár év úgy teljen, hogy emlékezz rá, méghozzá 
úgy, hogy de jó is volt, akkor csak annyit tanácsolok, hogy ne ülj otthon, légy ott, ahol csak lehet, 
vágj bele mindenbe, amibe csak lehetőséged nyílik, de mindent csinálj maximális teljesítmény-
nyel. Ami talán még fontosabb: ez az az időszak, amikor nem kell félned semmitől.  
          Good luck. 

        Detti 

 Gondolom, ti is egyre többször találkoztok a kérdéssel, hogy ,,mi leszel, ha nagy leszel?ˮ. 
És ha ti nem is stresszelitek magatokat a válaszkereséssel, hát megteszik helyettetek tanáraitok, 
szüleitek, testvéreitek. Mikor pedig végre rászánjátok magatokat, hogy kicsit nyomozzatok a po-
tenciális egyetemek után, nem találtok mást mint hangzatos és modern kifejezések. No de mi 
rejlik ezek mögött? Néha ezt csak akkor tudjuk meg, amikor ráébredünk, elpazaroltunk egy évet 
arra, amit nem is akartunk. ,,Pedig olyan jól hangzott a neveˮ, vigasztaljuk magunkat. Hogy kis 
útmutatást és bíztatást nyújtsak nektek, szeretnék egy pár szót szólni a jómagam által választott 
egyetemről. 
 Immár második éve koptatom a Kolozsvári Műszaki Egyetem Automatizálás és Számítógé-
pek karának padjait. De hogy lány létemre miért választottam egy ilyen szakot? Egyszerű oka 
van. Valahogy mindig is szerettem az újításokat, a technika folyamatosan változó világát, ugyan-
akkor a matematikát és a fizikát sem vettem meg, hanem rendszeresen műveltem őket. Ez elég 
volt hozzá, hogy tízedikes koromban eldöntsem, bizony én ezen az egyetemen szeretném folytat-
ni tanulmányaimat. Elárulom, hogy egyáltalán nem bántam meg. 

Na de hogy ne áruljak zsákbamacskát, konkrét tényeket fogok elétek tárni: a két félévben 
összesen 5 féle matek van, ezen kívül programozás C-ben, fizika és elektrotechnika, illetve a szak-
tantárgyunk, aminek a neve nagyon hosszú és lefordíthatatlan, de nagyon érdekes az, amit takar. 

Kampányszöveg alá UT 
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 Orvosi?! Akkor MOGYE! 
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem az országban az egyetlen magyar nyelvű 
orvosi egyetem. Az egyetemről röviden annyit, hogy jók az oktatók, a régi motorosok szívó-
sak, most sok a fiatal tanár, sokan tértek vissza az alma materhez külföldről. Ez persze nem 
változtat a tényen, hogy az egyik legkeményebb egyetemek egyike, lévén, hogy orvosiról be-
szélünk. Kivételesen szép, rendbe szedett egyetem, nagyon hangulatos, és kevés jobb dolog 
van, mint egy órás szünetben (ha szerencsés vagy) sorba állni egy meleg kávéért. A városnak is 
megvan a maga varázsa, nyugodt, de mégis él - mondjuk, ehhez hozzájárul a néhányezer diák, 
aki itt tanul. Számos lehetőség van, úgy az egyetemen, mint a városban is - értem ezt tovább-
képzésekre, kikapcsolódásra, még több kikapcsolódásra, művelődésre és néha-néha kis diák-
munkára. 
    Ajánlom főleg azoknak, akik nem akarják elhagyni szülőföldjüket, nem ijednek meg a kihí-
vástól és egy kis megmérettetéstől, azoknak, akik szeretnek magyar környezetben időzni és 
tanulni. Sok sikert kívánok a felvételizőknek. 
 
        Anonymus orvostanhallgató  

A nevem Sándor Dorottya és másodéves hallgató vagyok Ökológia és körn-
yezetvédelem szakon (BBTE, Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár). Egy év elvég-
zése után azt mondhatom, hogy  megszerettem, amit tanulok, mert lassacskán 
ráébredtem arra, hogy a sok fölöslegesnek tűnő dolog, amit tanítanak vol-
taképpen az alapos képzést szolgálja, s így van értelme. A tanárok fiatalok, köz-
vetlenek, többnyire segítőkészek. Ami a jövőt illeti, az egyetem elvégzése után el lehet helyez-
kedni biológia tanárként, kutatóként, különböző laborokban és a környezetvédelemben. Min-
dent összevetve, ajánlom ezt a szakot mindenkinek, aki szereti a biológiát és a természetet és 
van benne elég kitartás és szorgalom ahhoz, hogy a kevésbé kellemes tantárgyakon is átvere-
kedje magát. 

Ökológia és környezetvédelem  

 Kezdeti nehézségek voltak, nem is kevés. Új hely, új emberek, új nyelv, főleg az új nyelv. 
Nekem mai napig csak jó emlékeim vannak a csoport- és évfolyamtársaimról, viszont az első 
matekórákon elég csúnyán néztem, hogy most mi történik. Aztán én is, ugyanúgy mint más, 
hozzászoktam az új szakszöveghez, és a liceumi jegyzetek tűntek furcsának az év végére.  
 Bár kicsit nehéz volt az elmúlt év, minden perce megérte. A felvételi nem vészes, aki ki-
csit is komolyan vette a mateket a liciben, annak biztosan sikerül. Én mindenkinek csak ajánlani 
tudom, aki szeretne többet tudni a számítógépekről, ezek felépítéséről, az alapvető áramkörök-
től kezdve a legkülönbözőbb programokig. Az első féléves tantárgyak zöme kicsit elvont, de nem 
kell megijedni. Jelenleg mindegyik tantárgyam arról szól, amivel a jövőben is foglalkozni szeret-
nék, azaz számítógépek és számítógépes rendszerek. Programozunk mindenféle nyelvben, pro-
jekteket készítünk, különböző szoftverekkel dolgozunk, egyszóval megismerjük az számítástech-
nika minden bugyrát. 
 Ha esetleg kérdésetek van, bátran írjatok (e-mailt vagy a Facebook-on). 
  
 

          Garda Ingrid 



12 

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium diáklapja        2011 november  

A Call For English Tea Club 

 We had one. I still have its taste in my mouth. No doubt, it must be rendered continuity. 
The idea of learning English through acquisition (=without having to focus on grammatical struc-
tures or putting too much effort into being accurate) was put to practice and everybody seemed 
to be enjoying it. 
 We launched English Tea Club – a series of free time activities – on the 31st of October. 
Yes, Halloween. We had no intention whatsoever to put you off, on the contrary, we thought the 
festival would provide us with the right context for a first meeting… deep in the cellar of an old, 
ramshackle and draughty building. Anyway, we carved jack-o’-lanterns into pumpkins, had some 
serious conversation about our greatest fears and we even plucked up the courage to dance the 
famous Thriller-dance of Michael Jackson. Well, we had a nice attempt at least. 
 Using English in may fun ways could really be an abundant source of motivation. This is 

our main objective. If you consider yourself a self-starter, English Tea Club could be a completely 

different medium for you to 

experience the language as 

compared to class activities at 

school. JUST COME AND SEE! 

Singing, dancing, doing craft, 

painting, hanging around with 

your friends and speaking Eng-

lish are all just some pieces of 

jewellery in our alabaster box. 

Open it up and check it for 

yourself!!! 

Orbán Emőke teacher 
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Poetry within our walls 
 IF 

by Kallós Tamás 
 

If you could have one wish, 
What would it be and why? 
I give you five minutes to think. 
Come on! Give it a try. 
If you could have one wish, 
Just imagine what could you do, 
You could be anyone in the world, 
Even doctor Who! 
 
lf you could be one superhero, 
Who would you be and why? 
Maybe Darth Vader or Superman? 
And you would be able to fly! 
If you could be a superhero, 
I'm sure you wouldn't be at school. 
Superheroes save the world, 
You know it, that's the rule! 
 
If you could be anywhere now, 
Where would you be the most? 
Probably somewhere in a quite place, 
On a relaxing warm coast. 
If you could be anywhere now, 
I'm sure you wouldn't be here. 
You would be at home, chatting on Facebook 
While drinking a cold beer! 
 
If you could be young again, 
Would you do it, or not? 
Childhood was the best part of your life. 
Have you forgot'? 
If you could be young again, 
What is the first thing you would do? 
Would you be learning harder? 
Or play Call of Duty 2? 
 
If you could wish for all these, 
Life would be like heaven. 
You wouldn't have to stay at school, 
And wake up at seven! 
But for school, 
I couldn't have written this poem. 
We all had this homework, 
So now, we have to show them! 

  IF 
by Bernadett Koroknai 

 
Someday, if you can breath, easy, 
And think free about the past 
If you can't judge a person's story, 
If you smile at everyone sincerely 
People will know you as the idiot 
Made up in the book of Dostojewski; 
But that doesn't matter for you 
Because you're doing well in your virtue. 
 
If your dime doesn't mean a dime for you, 
If your family is every treasure that counts for you, 
Dreams can be reached, disasters forgotten, 
Luck will follow you, bad mouths can't threaten. 
The life that you have reached for now 
Just relax, it's the one everybody dreams about 
You're on the good way, don't change 
Don't let space think and hesitate. 
 
Being a good person, doesn't mean you're weak, 
If your soul can reach the highest peak, 
Of harmony and wisdom 
You're one who can really understand them, 
Those who give all, but want nothing instead, 
Who work hard to feel good at the end 
You're a good man if you understand 
And you'll be the man in the end. 

  IF 
by Barabás Levente 

 
lf you can be yourself 
Without aching and mistaking, 
Not complaining about those who see you 
Never thinking it through, 
Just saying those words:"I hate you!!" 
 
If you can keep your mind clear 
Without having the problem of fear, 
The fear of losing it 
And if you can keep it all 
Say to yourself:"Thanks!", that's all. 
 
And if all these "if"-s 
Never came to your mind, 
For God's sake, snap out of it, 
'Cause you ain't fake. 
Just one of a kind! 
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               Armadió felhívta a figyelmemet az emlékező szivacsra. A memory foam felveszi testem dom-
borulatait, mélyedéseit… kicsit olyan, mintha a semmiben lebegnél… vagy a felhők között. Tudod, azok a 
habos, furcsa mintájú felhők, melyekben mindig megbújnak az elefántok és a tejszínhabos csodatorták, 
csak kicsit meg kell billenteni a fejed, hogy észrevedd, és finom ujjakkal rést kell metszeni a lelkedet öle-
lő borostyánindákon. 
       A legfurcsább az egészben, hogy eltűnik minden… a szoba fehér fényben fürdő mahagóni székei, a 
bézs csipkefüggöny és a ferdén felakasztott kelta szimbólumok is. Mintha ott sem lettek volna. És az uj-
jaid, melyek pillanatokkal ezelőtt még a szivacsba mélyedtek, hirtelen a semmit markolják. 
       Aztán elkezdődik. 
       Azt hinnéd, emlékeket látsz majd; talán ötéves önmagad köszön vissza piros pöttyös szoknyában 
futkározva, vagy a legszebb karácsonyod. Csupa olyan dolog, amire emlékezni akarsz, nem hiába: akkor 
boldog voltál. Vagy legalábbis úgy rémlik. De az emlékező szivacs máshogy működik, egész különösen: 
ízeket érzel, melyek egyszerre ismerősek és ismeretlenek, aztán gyermekkor-illatot… fahéj és margaré-
ta. Érzed a talpad minden sejtjével, porcikájával a tengerparti homokot, amin akkor álltál, mikor azt hit-
ted, nincs többé józanész, s mikor porba hullottak az álmaid. De azt is érzed, amikor az álmaid megszü-
lettek, hallod a dallamot; érzed az esőt a bőrödön... ugyanazt az esőt, ami akkor esett, mikor először 
megcsókoltak. Hogy honnan tudod, hogy ezer meg ezer bőrigázás közül pont ez volt az? Csak tudod, és 
kész.  
       Mintha meghalnál, hogy aztán újra megszüless. És a végén, mikor felébredsz, tudod, hol rontottad 
el. Mindig tudod. Erre emlékszel majd a legjobban. 
       Én is erre emlékeztem. Aztán egy napon, a memory foam után tizenhét nappal újra lettek álmaim. 
Olyan volt, mint minden más nyári nap: meleg és fülledt, az elmém üres. Írnom kellett volna, mint min-
den másik napon; a határidő kegyetlenül üldözött, türelmetlen karmaival a bokámba kapaszkodott. De 
béklyók tekeredtek a csuklómra… vagy borostyánindák, és az ollómat elkoptatta a Semmi. Mert Semmi 
voltam, és csak a tévútjaim rajzolódtak ki világosan, akár egy koporsóreklám. 
       Hogy mi történt? Eleredt az eső. És ahogy a hideg cseppek az aszfaltra koppantak, belecsobbantak a 
tócsába és beszivárogtak a cipőm talpának repedésein, hirtelen megint lettek álmaim.  
       Azon az éjszakán a memory foam sajnos csalódást okozott, minthogy a matrac felőli oldalán, a fo-
nákján kezdett emlékezni. Először észre sem vettem, csak azt nem értettem, miért nem működik. Türel-
metlenül összeszorítottam a szemem, újra érezni akartam a habfelhőket, zuhanni akartam, a szelet 
érezni és az örvénylő tengerbe csobbanni. És ahogy ott feküdtem, arra várva, hogy az „emlékezés” elra-
gadjon, olyan dolgokat is látni kezdtem, amit eddig soha: a fagylalt alakú beázást a plafonon, a könyvek 
szivárványszínű elrendezését a polcomon. Piros, narancs, sárga, zöld, kék, indigó… ibolya. Eszembe ju-
tott az ibolyaszínű ceruzám, amit három évesen kaptam egy Micimackó-jelmezes görkorcsolyástól, mert 
nekiadtam a mézeskalácsom. És miközben ezen járt az agyam, meghallottam, hogy a matrac suttogva 
nyikorog. S nemcsak nyikorgott, de mintha mozgott volna. Talán… lélegzik. 
       Ellenőriztem a lelkem borostyánindáit, és a megtaláltam a rést: nagyobb volt, mint valaha… élet-
alakú. 
       Csak akkor vettem észre a memory foam különös viselkedését, mikor belemarkoltam a puha szivacs-
ba. Becsuktam a szemem, és régi dallamokat dúdolva a matracot figyeltem, s ezalatt a lelkem boros-
tyánja egyre szebb és ritkább lett. Végül egész különös sejtésem támadt: élet lehet a matracban.  

         
   Lilla  (az írás első díjat nyert az országos Irodalmi Kreativitás Versenyen) 

reatív pillanatok 
Borostyán 
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Monológ a kultúráról  
 Mi ez a hülyeség? Cikk valami számolós egyetemről? Hiszen nem értem a szavak felét. És 
kit érdekel, hogy hány órája van egy vegyésznek? Egyébként is könnyű dolga van: összeönt 

két színes löttyöt, és bumm… robban. Úgyis ez a lényeg, nem? 
  És mi ez a feminista zagyvaság? Ez a film még a házi olvasmányoknál is unalmasabb. Nincs 
benne világító lézerkard, ultramodern űrhajó és egyetlen atombomba sem robban fel véletlenül.  
  Na meg könyörgöm, miért kell irodalmi novellát is berakni, amiben furcsa szavak vannak 
(mint a borostyán), és a fél oldalt is meghaladja? Tényleg azt várják tőlem, hogy újságot olvassak? 
Hiszen még „lájkolni” sem lehet… papírra nyomtatott betűket olvassak internetes „kommentek” he-
lyett? Na, ne viccelj!  
  Micsoda? Jelentkezzek szerkesztőnek? Hülyének nézel? Ez már régen nem menő. Menj csak 
vissza a múltszázadba, ha újságot akarsz, mert ma már nincs ilyen, elfelejtetted? Egyébként is, az 
egésznek nincs semmi értelme, a Facebookon minden pletykáról időben (vagy idő előtt) értesülsz, és 
mindent megtalálsz, ami fontos: bikini bemutatót, flashmob-szervezést a fagyhalál ellen, sőt, porba 
is tiporhatod az embereket felháborodott, durva sértéseiddel. Hát nem egyszerű? 
  Micsoda? Hogy neked NINCS FACEBOOKOD? Hát mi vagy te? Nem ember, az biztos… 
  

 
 Hogy én gondolom-e ezt? Aligha. Ám megteszi ezt helyettem 799 másik diák (ha te kivétel 
vagy, kérlek, jelezd a XI. B osztályban, ígérem, megjutalmazlak… adok csokit, és beveszlek a szerkesz-
tőségbe). 
 
 Ez a „normális”? Lehet. 
 Ezt teszi mindenki? Biztosan. 
 Ezt kell tenni, mondani, gondolni, írni, érezni mindenkinek? Ebben már kételkedem. 
 
 Olvasni rettentően nehéz, nem igaz? Egymás után meg kell vizsgálni a betűket, visszakeresni 
a halvány emlékképek közül az a, dzs, sz betűt, össze kell olvasni, megérteni (jobb esetben nem is 
kell felcsapni a Magyar Értelmező Kéziszótárt)… és mindezt kemény TIZENHÁROM OLDALON keresz-
tül (a többi kép). Hát nem borzasztó?  
 S ugyanilyen nehéz három mondatot írni a kedvenc könyvről, két szóban értesíteni a gólya-
bálról vagy rábökni egy faviccre egy vicces könyvben. Persze, hiszen a rendelkezésre álló három hét 
igen kevés (=21 nap=504 óra=30240 perc… a másodpercet most kihagynám). Miért is kevés? Ja, igen, 
fel kell tölteni 1425 képet a tegnapi kutyasétáltatásról, legalább 147 ismeretlen új barát képeit kell 
megcsodálni, és akkor még nem is beszéltünk a „beszélgetésről” (tudod, eredetileg az a cselekvés, 
mikor kettő vagy több ember hallótávolságon belül a magyar nyelvet használva mondatok segítségé-
vel kommunikál). 
 Tehát újságot írni egyértelműen lehetetlen vállalkozás. Butaság. Egyszerűen nem fér bele, na! 
Jobb is lenne az egész 250x16 oldalt a szemétbe hajítani… De azért remélem, megbocsátasz, ha én 
mégsem így teszek. 
           Lilla 

 

U.I.: Szeretnék elnézést kérni minden olyan személytől, aki úgy érzi, tévesen ítéltem. A cikk célja nem 

a sértés, sem a közösségi oldalak leszólása, csupán az újságírás hanyatlásának hangsúlyozása. Min-

den közösségi oldalra vonatkozó megjegyzés csupán a szóban forgó diákok újságírás iránti érdekelt-

ségét hivatott alátámasztani. 

„ 

” 
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