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„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 

az bennem marad, én őbenne.” (Jn 6,56)
Mikor megnyitottuk a 2019-2020-as tanévet, 
a szemem előtt hősök jelentek meg, akik a 
legnehezebb és a leghosszabb utat választják, 
akikben ott van az izgalom, ott van a félelem, 
ott van a tudásvágy, vagy voltak olyanok: 
„na, megint egy unalmas tanév”. De ahogy 
visszanézek az elmúlt évre, tele volt kalanddal 
és felfedezéssel. Én is az ismeretlennek vágtam 
neki, kalandvággyal, és örömmel. Óriási 
kihívás elé álltam, és Jézussal a szívemben, 
hiszen ő bennem is jelen van, elindultunk 
Ithaka felé. Ki ez az Ithaka? Konsztantinosz 
P. Kavafisz fogalmazza meg versében, idézek 
belőle: 

Ha majd elindulsz Ithaka felé,  
válaszd hozzá a leghosszabb utat,  

mely csupa kaland és felfedezés.(…) 
Legyen minél több nyári hajnalod,  

mikor – mily hálás örömmel! – először  
szállhatsz ki sose-látott kikötőkben.  

Állj meg a föníciai pultok előtt,  
válogass a jó portékák között,  

ébent, gyöngyházat, borostyánt, korallt,  
és mindennemű édes illatot,  

minél többet az édes illatokból.
Járj be minél több egyiptomi várost,  

s tanulj tudósaiktól szüntelen.  
Csak minden gondolatod Ithaka legyen;  

végső célod, hogy egyszer oda juss,  
de ne siess az úttal semmiképp.  

Inkább legyen hosszú, minél hosszabb az út,  
hogy évekkel rakva szállj ki a szigeten,  

az út aratásával gazdagon,  
s ne várd, hogy Ithaka majd gazdagon fogad.  

Neki köszönöd a szép utazást,  
mit nélküle sosem tehettél volna meg,  
hát mi mást várhatnál még Ithakától?
Nem csaphat be Ithaka, ha szegény is;  

a szerzett tudásból s tapasztalatból  
máris megtudhattad, mit jelent Ithaka.

Azt hiszem, az elmúlt tanév nagyon hosszú 
volt, sok haragvó Poszeidónt küzdöttünk 
le együtt közösen, gondolok itt a digitális 
oktatás nehézségeire, a FAVÉT kihívásaira, 
az érettségire, a reggeli felkelésekre, amelyek 
mint Küklopsz tornyosultak előttünk. De 
haladtunk Ithaka felé. Közben számtalan 
helyen megálltunk: a fizikai világ szépségeinél, 
a földrajz lenyűgöző tájainál, a történelem 
hőseinél, a kémiai világ csodáinál, a nyelvek 
adományainál, a betűk nyelvtanánál, a számok 
útvesztőinél, a betlehemi jászolnál, a kereszt 
lábánál, és az üres sírnál. Mindezeken túl jó 
volt látni, hogy Jézus bennetek volt, ahogy 
haladtatok egyik kikötőből a másikba, ahogy 
befogtátok a szeretetet a vitorláitokba, ahogy 
beengedtétek Jézust a hajóitokba, és mikor 
néha lehunyta szemét, nem vesztettétek el a 
reményt. 

Csak így tovább! Hiszen a nyár után újabb 
kalandok várnak ránk, már alig várom ☺. 
A Jóisten áldását kívánom a Szent Imre 
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és 
Kollégium minden tanárára, dolgozójára, 
diákjára és családtagjaik számára. És nem 
mondom, de tudjátok, hogyan fejezném be…. 
ÁÁÁmen.

Nagy Csaba atya 
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Az ünnepi szentmisét Nagy Csaba atya, 
Bákonyi János atya és Kocsis Dániel 
atya végezték. Mindhárman bátorítot-
ták, buzdították végzőseinket, hogy eb-
ben a nehéz helyzetben is találják meg 
a krisztusi utat, és ne féljenek, hanem 
hittel és bizalommal vágjanak neki az 
előttük álló feladatoknak.

„Az igaz ember hitét, meggyőződéseit nagy 
katasztrófák sem képesek sarkaiból kifordíta-
ni” – írta Jókai Mór a 19. században. Amikor 
szeptemberben elkezdődött az utolsó szen-
timrés évetek, fel sem merült bennünk an-
nak a lehetősége, hogy a tanévet nem a meg-
szokott rendben, módon fejezzük be; hogy a 
személyes nap mint napi találkozás helyett a 
digitális világba kerülünk és a kapcsolattartá-
sunknak ez lesz a lehetséges formája. 
Bár felhangzott a Gaudeamus dallama, elhe-
lyeztük helyetekre az új útra induláshoz el-
engedhetetlen tarisznyát, mégis hiányérze-
tünk van, hiányzik jelenlétetek, mosolyotok, 
hamiskás pillantásotok. De Placid atya saját 
példájával megtanította nekünk, hogy a leg-
kilátástalanabb helyzetekben is az Úristen se-
gítségével hitünket, meggyőződésünket meg-
tarthatjuk, erősíthetjük. 

Minden ember születésével elindul egy úton; 
az utak lehetnek párhuzamosak, keresztezhe-
tik egymást, eltávolodhatnak egymástól. 
Márai Sándor így ír erről:
„Az utakat sokáig nem érti meg az ember. 
Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha 
széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, ba-
rázdás, meredek. Az utakat sokáig csak al-
kalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek 
segítségével elmehetünk a hivatalba vagy 
kedvesünkhöz vagy a rikkantó tavaszi erdőbe. 
Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értel-
mük van: elvezetnek valahová. Nem csak mi 
haladunk az utakon, az utak is haladnak ve-
lünk. Az utaknak céljuk van. Minden út ösz-
szefut végül egyetlen közös célban. S akkor 
megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bá-
mészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet 
a sok út szövevényében, csodáljuk a sugáru-
tak, országutak és ösvények sokaságát, me-
lyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanah-
hoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. 
De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, 
közvetlenül a cél előtt.
A Ti utatok itt a Szent Imrében 12, 8 vagy 4 
éve kezdődött, és most véget ér. A közösen 
megtett út hol egyenes volt, hol görbe, gö-

Kedves Végzős Diákok, Osztályfőnökök, kedves Szülők, 
kedves Kollégák!

Ballagás

Kedves Gyerekek!

Szeretettel köszöntelek Benneteket gyermek-
napon, ezzel az áldással szeretném elmondani, 
mennyire fontosak vagytok nekünk, és köszön-
jük, hogy Isten megajándékozott Veletek ben-
nünket.
Régi magyar áldás:

Áldott legyen a szív, mely hordozott, 
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt, 
Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény, 
Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 
És melegítse fel szívedet.
Hogy lehess enyhet adó forrás 
A szeretetedre szomjazóknak, 
És legyen áldott támasz karod 
A segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad 
Minden hozzád fordulónak, 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod, 
Légy vigasz a szenvedőknek. 
Légy te áldott találkozás 
Minden téged keresőnek.
Legyen áldott immár 
Minden hibád, bűnöd, vétked. 
Hiszen, ki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged!
Őrizzen hát ez az áldás, 
Fájdalomban, szenvedésben, 
Örömödben, bánatodban, 
Bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod, 
Őrizze meg kedvességed. 
Őrizzen meg önmagadnak, 
És a Téged szeretőknek.

Tormássiné Kapitány Ágotha igazgatónő

Ballagás – 2020
„István hitével,
Gizella szeretetével,
Imre tisztaságával”

A 2020-ban ballagók és érettségizők szá-
mára több szempontból is emlékezetes 
marad ez az év. Az iskolai élet a szoká-
sostól eltérő akadályokkal és nehézségek-
kel szembesítette őket, de szerencsére így 
sem kerültek távol a segítő szavaktól, a ta-
náraiktól és tanóráiktól. Így a ballagás sem 
maradhatott el, bár új formában, és kicsit 
kevesebb résztvevővel, de annál nagyobb 
szeretettel zajlott le. Ezúton is köszönjük 
mindazok segítő munkáját, akik lehetővé 
tették, hogy ez a ballagási videófelvétel el-
készüljön!
Virágok, illatfelhő, izgatott rokonok, még 
izgatottabb végzősök helyett egy marok-
nyi ember volt jelen az ünnepi alkalomból 
feldíszített iskolai kápolnánkban, ballagási 
virágok és tarisznyák társaságában. 
Elsőként Tormássiné Kapitány Ágotha in-
tézményvezető búcsúzott végzős diákja-
inktól, majd Dankó Csenge 11.b osztályos 
tanuló üzente felvételről a ballagóknak, 
hogy „Isten karja sosem túl rövid. Gondol-
jatok arra, hogy annak ellenére, hogy ez a 
ballagási ünnepség nem tud iskolai keretek 
között lezajlani, lábatok nyoma mindig ott 
lesz a Szent Imre padlóján.”
Ezután Popovics Eszter 11.c osztályos ta-
nuló szavalt, ezt követte Zsohár Zsófia 
12.b osztályos tanuló megható, érzelmes 
búcsúzója a végzős évfolyam nevében az 
iskolától, kollégiumtól, tanáraiktól és osz-
tályfőnökeiktől. 
Vidám, kedves képek idézték vissza az el-
telt 12, 8 és 4 év élményeit, küzdelmeit, 
boldog perceit.

Ballagás
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röngyös, de volt útszakasz, amely lejtett. Az 
úton soha nem voltatok egyedül, mellettetek 
voltak a társaitok, szüleitek, tanáraitok. Az 
úton gazdagodtatok szellemiekben, erősöd-
tetek hitetekben, születtek mély barátságok, 
futó szerelmek. A kisgyermekekből immá-
ron felnőtt fiatalokká váltatok, s életetek so-
rán az első nagy útelágazáshoz érkeztetek.A 
ballagás olyan ünnep, amely lezárja életetek 
egy szakaszát, lehetőséget ad visszatekinteni 
és előre nézni. Visszatekinteni a megtett útra, 
számba venni az elért eredményeket, mérle-
get készíteni, mit adtam, mit kaptam. Az itt 
töltött évek során tanítóitok, tanáraitok a tu-
dás átadása mellett segítettek nektek elfogadó 
és figyelmes közösséget teremteni, töreked-
tek arra, hogy megtanítsanak Benneteket a fe-
lelősségteljes döntések meghozatalára, hogy 
felelősséget vállaljatok egymásért, hogy elfo-
gadóak és nyitottak legyetek. 
A közös út most véget ér. A visszatekintés 
mellett keresitek jövőtök útjait, amihez bá-
torság kell, hiszen nagy reményekkel indul-
tok az ismeretlen felé. A sikereken túl kudar-
cok is várnak rátok, amelyek erősítenek majd 
Benneteket, de bízzatok magatokban, hittel 
merjétek jövőtöket alakítani. A jó döntések 
meghozatala után küzdjetek céljaitok meg-
valósításáért! A küzdelem értelméről így vall 
Wass Albert: „Megtanultam, hogy mindenki 
a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, 
hogy a boldogság a meredély megmászásá-
ban rejlik.”
Tanárként, anyaként olyan sok mindentől 
szeretnélek megóvni Benneteket. Szeretnék 
számtalan tanácsot adni, de tudom, minden-
kinek magának kell élni a saját életét, mel-
lettetek állhatunk, segíthetünk, de helyettetek 
nem élhetünk.
Búcsúzásként megosztom Veletek azokat a 
gondolatokat, amelyeket én fontosnak érzek 
saját mindennapjaim megélésében:

 » Mindennapi kapcsolatban maradni az 

Úristennel. Megköszönve az életet, a sok-sok 
örömet, amit ajándékként kapok; a nehézsé-
gek leküzdéséhez erőt kérve, hogy ne adjam 
fel a küzdelmet. Kívánom, hogy maradjatok 
mindig az Isten tenyerén!

 » Elfogadni azokat az embereket, akik tár-
sként mellém kerülnek életem során. Vannak, 
akiket én választok és nem okoz nehézséget 
az elfogadásuk, vannak, akik életem útján 
társaim lesznek, de nem egy hullámhosszon 
vagyunk. Ne feledjétek a krisztusi szeretetet, 
éljétek!

 » És aki végig kísér születésünktől egész 
életünkön át: önmagunk. Nem könnyű megis-
merni és elfogadni önmagunkat. De tudjátok, 
hogy értékesek vagytok, az életetek ajándék 
mások számára. Kamatoztassátok a kapott 
talentumaitokat! Babits Mihály szavaival 
szeretnék elköszönni tőletek: 
„Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nin-
csen célja és értelme, mert cél és értelem em-
beri fogalmak. A világnak nincs rájuk szüksé-
ge. A világ több, mint minden emberi. Hiszek 
a világban, mert eszem el nem éri. Én hiszek 
a harcban, az ész harcában. Hiszek a művé-
szetben, mely kinyitja elénk a világot. Hiszek 
a lélekben, mely szereti a világot. S hiszek a 
békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágy 
a lélek. A szépségben, melyért kiáltoz az 
anyag. A szeretetben, melyért epednek a né-
pek. Ember vagyok, s hiszek az emberben.” 

Isten veletek!
Tormássiné Kapitány Ágotha  

intézményvezető

Ballagás
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tuális pletykákról és viccelődésről szóltak, 
hanem kezdtünk a jövőbe tekinteni, tervez-
getni, álmodozni. Szóba kerültek kérdések 
komolyabb témákban is, amiket megvitatva 
igazán megismerhettük egymás világlátását. 
A barátságok napról napra egyre erősebbek 
lettek, szavainkkal és tetteinkkel formáltuk 
egymást. Itt már nem lehetett poénra venni  a 
tanulást sem. A végzős évünk kezdetén a fo-
lyosók a szalagavatós táncok zenéitől visz-
szhangoztak, rengeteget próbáltunk a nagy 
napra. Miután az osztályfőnökünk feltűzte a 
ruhánkra a zöld SZIKG-s szalagot, minden-
kinek egyértelművé vált, hogy mi érettségiz-
ni fogunk idén. A korlátok mögött beszéltük 

meg, ki hol szeretne továbbtanulni, kinek 
hogy áll a jogsija. Felnőttek lettünk. Március 
13-tól viszont nem járhattunk iskolába. Nem 
így terveztük a szentimrés éveink végét, de 
elfogadtuk, hogy ez most máshogy alakult. 
Se ballagás, se bankett. A sokhetes izoláltság 
után örömmel mentünk be érettségizni, mert 
végre újra láthattuk az osztálytársainkat. 
Hogy milyen volt szentimrésnek lenni? Ha 
az eddigi szavaimból nem derült volna ki, 
nagyon szerettem ide járni. Rengeteg életre-
szóló barátom lett, és azt hiszem, fel lettem 
készítve az életre. Hálás vagyok, hogy ilyen 
közösségben válhattam felnőtté.

Lipcsák Ágnes 12.a

Nehezebbnek bizonyult ez a feladat, mint 
gondoltam. 12 évet összefoglalni és leírni le-
hetetlen, mivel mindig bevillan egy emlék, 
egy közös vicc, esetleg egy irodalom órán be-
kiabált poén vagy egy délutáni kávé.
A mai napig sokszor eszembe jut az, amikor 
anyukám megkérdezte, hogy melyik iskolá-
ba szeretnék járni, hezitálás nélkül mondtam, 
hogy a Szent Imrébe. Tehát 2008-ban kezd-
tem meg szentimrés pályafutásomat. Az alsó 
tagozatos éveim nagyon gyorsan elteltek, 
észre sem vettem, és már a verébavatón ül-
tem a kápolnában. Már a kisgimnazista éve-
ink alatt kialakultak maradandó barátságok, 
viszont sokan iskolát váltottak, jöttek-mentek 
az osztálytársak, évfolyamtársak. 
Kilencedikben jó pár új taggal bővült az osz-
tályunk, de nem tűnt olyan félelmetesnek ez 
a változás, mivel sokan akkor már 9 éve is-
mertük egymást, s tudtuk, hogy nem egy tel-
jesen idegen környezetben kezdjük majd el 
a tanévet. Számomra ez a gimnáziumi 4 év 
volt a legemlékezetesebb. Együtt nőttünk fel, 
formáltuk egymást és jobb emberek lettünk. 
Egy csodálatos csapat alakult ki, amiért na-
gyon hálás vagyok. Egy legkedvesebb em-
léket nem is tudnék kiemelni, mert minden 

nevetés, beszélgetés, lelkigyakorlat a maga 
módján tökéletes volt és erősítette közöttünk 
a köteléket. Nagyon hálás vagyok azért, hogy 
a Jóisten 4 éve ezt a csapatot összeverbuvál-
ta. Talán, ha egy valamit mégis ki kéne emel-
nem, hogy ezt az eltelt 12 évet érzékeltesse, 
az egy irodalom óra előtti párbeszéd lenne. 
Az osztályból az egyik fiú leült mellém a szü-
netben, láttam rajta, hogy gondolkozik, így 
nem is szóltam hozzá, majd pár perc múlva 
rám nézett és azt mondta: „Rita…én régebb 
óta ismerlek, mint nem”. Sokszor rádöbben-
tünk az évek során, hogy együtt nőttünk fel.
Szerintem kijelenthetem, hogy eddigi életem 
legjobb döntését 8 évesen hoztam meg. Itt is-
mertem meg a legjobb barátaimat és számos 
értékes és különleges embert. Sokat gondol-
koztam azon, hogy miért is alakulhatott így 
az év vége (pont a mi egyedi, „mindent mi 
fogunk ki évfolyamunkkal”) és arra jutottam, 
hogy ez talán Isten terve. Mivel barátok va-
gyunk, nem kell elbúcsúznunk egymástól, 
nem kell teljesen lezárni ezt a fejezetet, biz-
tos vagyok benne, hogy ezek a barátságok 
egy életen át elkísérnek majd minket.

Németh Dorottya Rita  12.a 

Ballagás

Kiemelkedő tanulmányi munkájukért, verse-
nyeredményeikért, közösségért végzett pél-
damutató munkájukért köszönetét fejezte ki 
tanáraik nevében, és könyvjutalmat adott át 
a következő diákoknak Tormássiné Kapitány 
Ágotha igazgatónő:

Lipcsák Ágnes Mária  12. a osztályos tanuló 
Gyenge Ádám 12. a osztályos tanuló
Suller Zsófia 12. a osztályos tanuló 
Járai Gábor 12. a osztályos tanuló
Nemes Fanni 12. a osztályos tanuló
Véghseő Péter 12. c osztályos tanuló

Tilistyák Adél Evelin 12. b osztályos tanuló
Gaál Virág 12. b osztályos tanuló
Giba Richárd Zsolt 12. b osztályos tanuló
Mészáros Regő 12. b osztályos tanuló
Urbán Bence 12. b osztályos tanuló
Zsohár Zsófia 12. b osztályos tanuló

Hagyományainkhoz híven aranykoszorús 
szentimrés jelvényt is adott át Igazgatónő. 
Lipcsák Ágnes Mária 12. a osztályos tanuló
Urbán Bence 12. b osztályos tanuló 
részesült ebben az elismerésben.

Büszkeségeink

Búcsúzunk: Kedves tanárok, diáktársak...
2016 szeptemberében kerültem a Szent Imre 
Katolikus Gimnáziumba. 
Az egész iskola egy izgalmas új közeg volt, 
ahol már senki nem kezelt kisgyerekként. 
Ahogy visszaemlékszem, az iskolában leg-
többször a körfolyosókat körülvevő korlátok-
nál ácsorogtunk a szünetekben, ott beszélget-
tünk a legtöbbet.
Amikor kilencedikben a korlátra támasz-
kodva körbenéztem, mindenfelé ismeretlen 
embereket láttam.  Vágytam rá, hogy befo-
gadjanak, hogy elfogadjanak. Akkor még 
megszeppenve jártam a termeket, hiszen min-
den és mindenki új volt számomra. Persze 
ez csak a kezdet volt, ahogy teltek a napok, 
hetek, sikerült beilleszkednem. Nem kellett 
csalódnom, mert a tanév végére rengeteg új 
barátom lett, akik nagy hatást gyakoroltak 
rám. Időközben biológia-kémia tagozatos 
lettem, mert kialakult bennem az orvosi hi-
vatástudat. Tizedik szeptemberében már egy 

olyan közösségbe tértem vissza, ahol bátran 
önmagam lehettem, egyre magabiztosabban 
lépkedtem fel a lépcsőkön minden reggel. 
A korlátok mögül körbenézve már az isme-
rőseimet, a barátaimat láttam, akikre min-
dig számíthattam. Meg persze a tanáraimat, 
akiktől kilencedikben talán még rettegtem, 
de tizedikre már megismertem őket annyi-
ra, hogy ne csak a felelések és a dolgozatok 
jussanak eszembe róluk. A folyosón állva 
beszéltük meg, mit csinálunk együtt délután 
vagy a hétvégén, vagy hogy kivel mi történt 
a szünidőben. Megpróbáltam minél több sze-
repet vállalni az iskola életében, szinte az 
összes programon részt vettem, amire az év 
során lehetőségem volt. Ezen a ponton érez-
tem meg igazán, milyen is tartozni valahová, 
képviselni egy közösséget, egy értékrendet. 
Tizenegyedikben már egészen más hangulat 
uralkodott a folyosó korlátai mögött, hiszen 
ekkor történt meg az irányválasztás minden-
kinek. A beszélgetéseink már nemcsak az ak-
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tunk. Felmerültek a kérdések, hogy vajon el-
fogadnak-e minket, elég jók leszünk-e. De az 
idő múlásával ezek az aggodalmak elmúlnak. 
Kiforrott személyiséggel, és jó esetben egy 

tervvel a fejünkben megyünk el, tudva, hogy 
az iskolánk, tanáraink, és az osztályfőnökünk 
mindig visszavár. 

Kósa Fanni 12. c

Mikor kilencedikesként megkértek, hogy 
mondjak egy kis bátorító beszédet a nyílt na-
pon az érdeklődőknek, azzal kezdtem, hogy 
amikor a Szent Imrébe kerültem, borzasztóan 
féltem. Miután megtudtam, hogy felvettek, 
egyszerre töltött el a megkönnyebbülés és az 
aggodalom is. Így voltunk ezzel mindannyi-
an, mikor a gimnáziumba érkeztünk. Szinte 
teljesen idegenek voltunk egymásnak, új volt 
minden. Hála Istennek ez a bizonytalanság 
hamar megszűnt.
A Holt költők társasága című filmben el-
hangzik egy nagyon érdekes idézet Robert 
Herricktől: „Carpe diem, Szakajtsd a rózsa 
bimbaját, Élvezd, amit a perc ad, a virág ma 
mosolyog rád, holnap már holttá hervad.” 
Mi minden alkalmat megragadtunk kis kö-
zösségünk épülésére: az osztálykirándulá-
sokat felhőtlen, de felelősségteljes szórako-
zással töltöttük el, de komolyak is tudtunk 
lenni, együtt tudtunk imádkozni, elmélked-

ni és növekedni az Úrban a lelkigyakorlato-
kon.  Együtt vettünk részt az osztálymiséken, 
együtt töltöttük a drága lyukasórákat, együtt 
ettünk-ittunk, együtt tanultunk, együtt men-
tünk az iskola által szervezett kirándulások-
ra. Ez idő alatt nagyon szoros kötelék alakult 
ki közöttünk, amely a felnőtt életben is meg 
fog maradni. Természetesen ez a jó kapcsolat 
sokban köszönhető osztályfőnökünknek, Sár-
ga Mária tanárnőnek. Sokszor veszekedtünk, 
az ő szavaival élve kihoztuk belőle a „házi-
sárkányt”, de akármennyire is nehéz volt ve-
lünk, a végén mindig jót szórakoztunk, és so-
kat tanultunk tőle.
A szentimrében töltött évekre minden bizony-
nyal meleg szívvel, mosolyogva fogunk gon-
dolni. Szeretett alma materünk mindig szí-
vesen lát majd minket, hiszen aki egyszer 
szentimrés volt, az örökké az is lesz.

Véghseő Péter 12/C

Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt…
Ti jöttök!

Hol is kezdhetném összefoglalni az elmúlt 
évek történéseit, és azt, hogy ezek mit jelen-
tettek számunkra? Hiszen „csak” a fél éle-
tünkről van szó (vagy több mint a feléről).
4,8, 12 év. Három szám, de mögötte rengeteg 
tartalom. 

Az elején még nem gondolkoztunk azon, 
hogy mennyi élmény vár ránk ebben az is-
kolában, még ismeretlen volt számunkra a 
„szentimrésneklennijó” fogalom. Egy kicsit 

talán nehezen, döcögősen indult az egész, 
amikor még azt hittük, hogy aki „beszólt”, 
mindig az ellenségünk marad. Vagy amikor 
úgy gondoltuk, hogy a tanáraink folyton csak 
azon gondolkoznak, hogy hogyan tegyenek 
ránk még többet a házi feladat terheiből. Az-
óta felnőttünk, és tudjuk, hogy érző emberek, 
akiknek ugyanúgy megvan a magánéletük, és 
a sok házi feladat is csupán jóindulat volt ré-
szükről. Vagy amikor 5.-ben először találkoz-
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Mikor először ötödikes koromban beléptem 
az iskolába, és leültem a kápolnába a többi 
osztálytársam közé, eléggé elveszettnek érez-
tem magam. Most 18 éves fejjel már úgy ér-
zem, megtaláltam önmagam és az értékrend-
em, ebben pedig nagyon sokat segítettek 
osztálytársaim és tanáraim, egy szóval a kö-
zeg, melyben 8 évig jelen voltam.
Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy 
ennyi csodálatos és segítőkész embert is-
merhettem meg, örök barátságok születtek. 
Általánosban voltak nehézségek az osztály-
közösségben, de mindig megoldottuk őket, és 
nem hagytuk, hogy azok győzzenek le min-
ket, szerintem már akkor is egy remek osz-
tályközösség tagja lehettem. A farsangok, lel-

ki napok, együtt töltök délutánok közelebb 
és közelebb hoztak minket, ezért volt nehéz 
nyolcadikban a búcsú attól a pár embertől, 
akik úgy döntöttek, más utakra lépnek. 
Tárt karokkal és kíváncsian vártuk az új 
osztálytársakat a gimnázium elején, és úgy 
gondolom, nagyon jól és hamar összeková-
csolódtunk. Olyan természetes volt minden, 
mintha évek óta ismertük volna egymást. Ez 
a négy év nem érződött annyinak, maximum 
kettőnek, hiszen a szomorú napokat is mindig 
feldobta egy-egy beszólás, vagy kedves szó. 
Igazi barátokra leltem, akik remélem, majd 
örökké velem lesznek. 

Ujhelyi Dóra 12.a

Miért lettünk szentimrések? Erre a kérdés-
re minden szentimrésnek különböző válasza 
van. De az élmény, amivel távozunk, az kö-
zös. Az annyit hajtogatott közösség valóban 
él. Kijelenthetem, hogy az itt töltött négy év 
alatt (ami egy-egy órán örökkévalóságnak 
tűnt, most olyan, mint egy rövid pillanat) 
olyan embereket ismertem meg, akikért va-
lóban hálát adok. Arról nem beszélve, hogy 
kötöttem néhány életre szóló barátságot, ren-
geteg egyéniséggel, értelemes és szeretettel-
jes emberrel találkoztam. 
A szentimrés diák tájékozott, szolgálatkész 
(főleg ha órák alatt kell segíteni), mindig kap-
ható Kolbi bá vicceire, vagy egy teára a relax 
szobában (ezúton is köszönjük Szaploczay-
né tanárnőnek a sok mosogatást). A kolisokat 
már nem lehet meglepni egy énekpróbával, 
és már mind tudjuk, hogy bizony régen reg-
gel volt szilencium, szóval össze kell kapni 
magunk. Aki a Szent Imrébe jön, készen kell, 
hogy álljon arra, hogy a FAVÉT-ot a vendé-
geknek adjuk elő, de a miénk. A készület első 
perceitől, az afterpartyig rólunk szól, és arról, 
hogy milyen jól tudunk összedolgozni. Aki 

szentimrés, az tudja, milyen örömujjongás jár 
a kedvenc csapatunknak a 12 órás foci és ko-
sár során. Imrésnek nemcsak a hosszú tavaszi 
szünet alatt jó lenni, hanem egy sűrű kedden 
is, amikor 10 óránk van, de megkérdezi az 
egyik tanárunk, hogy „Jól vagy? Bírod még? 
Kitartás.” 
A négy év alatt úgy gondolom, egy második 
családra találtunk. És igen, a lelkigyakorla-
tok és osztálykirándulások egytől egyig él-
ményekkel gazdagítottak minket, de az igazi 
csapat a nehéz napokon kovácsolódott erős-
sé. Akkor, amikor együtt sírtunk egy bukott 
szerelem, vagy együtt örültünk egy sikeres 
nyelvvizsga miatt. Visszatekintve, még a fej-
mosásokért is hálásak vagyunk, és bár a sze-
renád és a bankett elmaradt, ezeket az éveket, 
a tudást és lelki építést, amit a tanárainktól 
és a lelki vezetőinktől kaptunk, a mostani 
vírushelyzet sem veheti el tőlünk. A hitbeli, 
tudásbeli és jellembeli épülést máshol nem 
kaphattuk volna meg úgy, ahogy innen meg-
kaptuk. Úgy gondolom, amikor kilencedike-
sen (sokan még kisebben) beléptünk azon a 
bizonyos kapun, nem tudtuk, mire számítha-
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tunk Orosz Böbe tanárnővel, Ofővel, aki ta-
lán jobban meg volt rémülve mindattól, ami 
ránk várt.
Valahogy mégis szépen alakultak a dolgok, 
szép helyeken kirándultunk, lelki napokon 
vettünk részt, együtt fejlődtünk, együtt érez-
tünk, és szépen összekovácsolódtunk. Az 
évek során tanárok jöttek, tanárok mentek, és 
az osztályból is lemorzsolódtak páran, de jöt-
tek helyettük új emberek, akikkel a „nagygi-
mi” kapujában álltunk, és mindannyian nehe-
zen hittük el, hogy ilyen hamar gimnazisták 
lettünk. 
Elkezdődött a „nagygimis” élet, és gyönyörű, 
új barátságok alakultak ki, és egyre aktívab-
ban vettünk részt a közösségi életben is. FA-
VÉT, nyolcosztályos verseny, lipcsei diákok, 
OKTV, adventi hétindítók, nagyböjti gondo-
latok, lelkigyakorlatok, ilyen program, olyan 
program... 

Aztán annyira beleéltünk magunkat, hogy 
néha azt hittük, ez állandó és nem akartuk, 
hogy vége legyen, máskor pedig azt kíván-
tuk: Bárcsak vége lenne már! S hiába volt ez 
a kívánság, az utolsó hónapokban éreztük, 
minden pillanatot meg kell ragadnunk, minél 
több mindent magunkba kell még szívnunk 
ebből a helyből és egymásból, és valamit még 
adnunk kell, ami úgy gondolom, hogy az idei 
FAVÉT megszervezésében és a szalagavatós 
Senorita táncban valósult meg. :) 
Stephen King így fogalmaz: ,,A tizenéves kor 
az egyedüli, mikor az ember folyton a vál-
tozásról papol, de szívében úgy hiszi, hogy 
soha semmi nem változik”. 

Mi sem hittük igazán, hogy ennek vége lesz, 
de amikor már felkészültünk a búcsúra, akkor 
az élet „kicsit” átírta az egészet, és könyör-
telenül elvágta a köldökzsinórt, ami még ide 
kötött bennünket. 
Visszatekintve az elmúlt évekre, elmondha-
tom, hogy mindegyik egytől egyig nagyon 
fontos év volt, és sok közülük életünk leg-
szebb évei közé tartozik.
A karantén alatt rengeteg idő volt átgondol-
ni ezeket az éveket, és gyakran nosztalgiáz-
tunk is. Mára mi is megértettük az öregdiá-
kok üzenetét, hogy legyünk hálásak, amiért 
szentimrések lehetünk, és mindenért, amit itt 
kaptunk. Nem tehetek mást, mint hogy to-
vább adom ezt az üzentet:
Kedves alsóbb éves diáktársak!
Ne akarjatok hamar túl lenni a sulis éveken, 
főleg így, hogy szentimrések vagytok. Bizo-
nyára nagyon sok dolog van, amivel nem ér-
tetek majd egyet, ami ellen tiltakoztok majd, 
de most már biztosan állítom, hogy minden, 
amit  szentimrésként kaptok, a javatokra fog 
válni! Mi már tudjuk, hogy mit jelent a foga-
lom, hogy szentimrésneklennjó.
Szeretni és szeretve lenni. Ez az, amit örökre 
meg lehet itt tanulni.
Végül pedig végtelen hálánkat szeretném tol-
mácsolni tanárainknak, nevelőinknek, itt ma-
radó diáktársainknak 3 egyszerű szóval:

KÖSZÖNÜNK MINDENKINEK 
MINDENT!

Zsohár Zsófia 12.b

Találós kérdések  - avagy inspiráljuk Feri bácsit ☺

* 

- Miért vásárol az ideges nő három kalapot? 
- ??? 
- Mert azt sem tudja, hol áll a feje. 

* 

- Ki az abszolút szegény ember? 
- ??? 
- Aki a családfával tüzel. 
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jeleket észlelsz a monitort bámulva, az nem a 
kollégák újabb kommunikációs csatornája az 
online oktatáshoz, csak a sütőben felejtett ku-
koricás kenyered.
Szóval, a látszattal ellentétben, nem is olyan 
egyszerű ez az online lét. Még szerencse, 
hogy a gyerekek jófejek, és értékelik már 
a puszta erőlködésed is. Neked meg sokkal 
könnyebb, ha miközben bámulsz a kame-
ra üres lencséjébe, magad elé képzeled őket. 
Azt, aki mindig hintázik a széken, azt, aki 
soha nem tudja, hol járunk a könyvben, azt, 
aki minden órán kiszedi az összes gombos-

tűt a faliújságból, meg azokat is, akik veled 
együtt lélegeznek, és minden egyes kérdésed-
re igyekeznek választ adni. 
 És miközben veszed fel a videódat, és pró-
bálsz kikeveredni a saját körmondataid fog-
ságából, töretlenül bízz benne, hogy hama-
rosan hagyhatod a csudába azt a kamerát, 
búcsút inthetsz a youtuberkedésnek, és fél fe-
nékkel a tanári asztal tetején ülve, újra élőben 
nyomhatod majd a diákjaidnak a sódert.

Rubóczkiné Kiss Hajnalka tanárnő

A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetség-
gondozó Közhasznú Alapítvány és a 
Magyar Tehetséggondozó Társaság ké-
mia és környezetvédelmi szekciója a 
2019/2020-as tanévben is meghirdet-
te a Curie Környezetvédelmi Emlék-
versenyt az általános iskolák 3-4. osz-
tályos, 5-6. osztályos, 7-8. osztályos, 
továbbá a középiskola 9-10. és 11-12. 
osztályos magyarországi és határainkon 
túli magyar tanulói számára. A verseny 
célja, hogy a versenyzők irányítottan fi-
gyeljék meg, ismerjék meg környezetü-
ket, Magyarország értékeit, szépségét. 
Alakítsák ki környezettudatos magatar-
tásukat, legyen igényük a szép környe-
zetre. 

A területi döntőbe bejutott iskolánk 
5. évfolyamának 4 három fős csapata 
is: Rubóczki Bence, Sie-Magyar Lara, 
Börzsei Borbála; Szigili Kitti, Hamza 
Luca, Bíró Borisz; Béres Annamária, 
Ilonczai Julianna, Szilágyi Júlia; Pósz 
Boglárka, Tormássi Anna, Györe Anna 
Boróka. 

Környezettudatosság

Iskolai programok

Köztes generáció tagja vagyok. Annak a ge-
nerációnak a tagja, akik vasárnap délutánon-
ként még együtt nézték a nagyival Tolnay 
Klárit a Kölcsönkért kastélyban, az első gye-
rekükkel várandósan Koltai Róbert Gyuszi 
bácsiján nevettek és sírtak egyszerre, de tisz-
tában vannak azzal is, hogy ki az a Dancsó, a 
Székely Vegán, meg az Anzselika Habpatron. 
Mindezek ellenére, az igazat megvallva, 
mindeddig nem nagyon értetettem, mit lehet 
azon értékelni, ha valaki fog egy webkame-
rát, és beszél a világba (szó szerint a világ-
ba), olyan létfontosságú problémákat érintve, 
hogy hogyan készítsünk magunknak „füstös” 
tekintetet, meg hogy milyen mély, eszmei ér-
tékeket hordoz Dorina legújabb „mulatási” 
klipje, vagy hogy hány banán termett meg az 
idén egy isten háta mögötti, kaliforniai far-
mon. 

A sors fintora, hogy a digitális oktatás beve-
zetésével magam is e rögös pályára kellett, 
hogy lépjek, hogy legalább a személyes kap-
csolat illúzióját fenntartsam a diákjaimmal. 
Be kellett, hogy lássam, nem is olyan egy-
szerű „csak úgy” beszélni a világba.  A to-
vábbiakban szeretettel teszem közzé eddigi 
tapasztalataimat tanár kollégáim és minden 
’wannabe” youtuber okulására.
1. A kamera bekapcsológombja káros hatás-
sal van a hangszálakra és a beszédkészségre. 
Hiába tartottál eddig ezer órát a legvagá-
nyabb osztályokban, hiába szövegeltél eddig 
végig zsinórban egész délelőttöket, ha benyo-
mod a kis piros gombot megkukulsz. Jobb 
esetben. Rosszabb esetben Pázmány Pétert 
megszégyenítő, barokkos körmondatokba 
bonyolódsz, melyek a Laokoón-csoport kí-

gyójaként, vég nélkül csak tekergőznek, te-
kergőznek és tekergőznek…
2. Amikor az egész heti online tanítástól már 
úgy érzed magad, mint egy ZS-kategóriás 
zombifilm huszadrangú statisztája, ne legye-
nek illúzióid, úgy is fogsz kinézni a képer-
nyőn, mint egy ZS-kategóriás zombifilm hu-
szadrangú statisztája. (Még az a szerencse, 
hogy a gyerekek nagy része már látott pén-
teken a nyolcadik órában, így megjelenésed 
nem okoz majd maradandó károsodást a bim-
bózó gyermeki lelkekben.)
3. A háziállatokat ellenállhatatlanul vonzza 
a celeb-lét, ezért mindent megtesznek, hogy 
szerepeljenek az oktatóvideódban. Éppen 
ezért, ne csodálkozz azon, hogy miközben a 
Margit-legendához kapcsolódva teljes átélés-
sel a középkori aszkézis jelentőségét ecsete-
led a népnek, a macskád a semmiből egyszer-
re csak feltűnik, elegáns mozdulattal felugrik 
az íróasztalodra, feltartott farokkal végigvo-
nul a kamera előtt, majd, mint aki jól végezte 
dolgát, leheveredik a billentyűzetedre. 
Ugyanezen okokból kifolyólag azon se üt-
közz meg, ha a szomszédok kutyái épp a fel-
vétel közben döntenek úgy, hogy a hajdani 
Shygys nevű fiúbanda babérjaira törve, kó-
rusban vonyítsanak. 
4. Szemed se rebbenjen, amikor két mondat 
közben arra eszmélsz fel, hogy a kertetek 
alatt futó mezőgazdasági úton a nemzetközi 
traktor rally helyi válogatottja tart épp idő-
mérő köredzéseket. Sebaj! A járművek zúgá-
sa különleges effektként úgyis jól kiegészíti 
majd a másik irányból hallatszó, láncfűrészes 
favágó verseny zajait. 
5. Végül, de nem utolsósorban, amikor füst-

Belegabalyodva a világhálóba
avagy 

Hajni néni online tanít 😃
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Tanárnőék és Tanár úr hány éve tanítanak 
az iskolában?

Rubóczkiné Pekó Brigitta tanárnő: 17 éve
Tamás Éva tanárnő: Már oly régóta, hogy 

nem is számolom. ☺  A 2002/2003-as tanév-
ben kezdtem tanítani iskolánkban.

Kovács István tanár úr: Több, mint 14 évig 
tanítottam az iskolában, aztán közel négy év 
kihagyás után tértem vissza.

Brigi és Éva tanárnő már a gimnáziumi ta-
nulmányaikat is a Szent Imrében folytatták. 
Mire emlékeznek vissza szívesen az akkor itt 
töltött időből? Milyen változásokon ment ke-
resztül azóta az iskolai élet, hogyan látják? 

R.P.B.:Nagyon sok változás történt azóta... 
Kis családból hatalmas intézménnyé nőt-
te ki magát az iskola, és – szerintem – sok 
szempontból elvesztette akkori ”varázsát”, 
ugyanakkor most annyi lehetőséget ad a mai 
fiataloknak, amelynek mi csak a töredékét vá-
laszthattuk annak idején. Nagyon szerettem 
ide járni, hiszen tanáraink, nevelőink igazi 
közösséget kovácsoltak belőlünk. Nagyon 
sokat köszönhetek nekik, és mind a mai napig 
szeretettel gondolok rájuk. Nincs olyan volt 
tanárom, kollégiumi nevelőm, akivel kapcso-
latban rossz emlékeim lennének. A harmadik 
évfolyam voltunk, amikor én elsős gimis – 
vagy mai értelemben 9.-es – tanuló lettem, 
és igazából a Szent Imréről sokkal inkább a 
kollégium jut eszembe abból az időszakból, 
nem pedig a gimnázium. Az emlékeim jelen-
tős része a koliban megélt élményekhez, ese-
ményekhez, programokhoz kapcsolódik…

T.É.:Nagyon sok szép emlékem van a gim-
náziumi éveimből. Erről külön fejezetet le-

hetne írni. Brigitta tanárnővel már akkor is 
nagyon jó viszonyban voltunk, sőt az egye-
temen is összefutottunk néha, bár nem egy 
karra jártunk. 

Az iskola nagyon sok külső-belső átalaku-
láson ment át az elmúlt évek alatt. De mivel 
ennek a folyamatnak én is a részese voltam, 
így néha nem is vettem igazán észre, hogy 
1992 óta mennyit változott az iskola.

- Ismerték egymást Tanárnőék?
R.P.B.: Ismertük egymást, persze, mindket-

ten kollégisták voltunk, és a reggeli, majd a 
délutáni, esti programjaink közösek voltak. 
Mi még együtt étkeztünk – fiúk, lányok ve-
gyesen – a kollégium étkezőjében (ma már 
nem is tudom pontosan beazonosítani, mi van 
most a helyén). Közös volt a tanulónk is, ahol 
bizony gyakran előfordult, hogy kimenőben 
is ketten ültünk és tanultunk a másnap ese-
dékes dolgozatra. Éva tanárnővel gyakran 
emlegetjük ezeket az emlékeket. A gimiben 
is jó kapcsolat volt közöttünk, és most is jól 
tudunk együtt dolgozni.

Brigi tanárnőnek és Éva tanárnőnek mi volt 
az első meghatározó élménye, amikor tanár-
ként jöttek vissza ide?

T.É.: Amikor elkezdtem tanítani és kopo-
gás nélkül bemehettem a tanáriba, eleinte na-
gyon zavarban voltam amiatt, hogy az engem 
tanító tanárok a kollégámmá váltak. Nehéz 
volt a diákszerepből kollégává válnom a ve-
lük való kapcsolatomban.

R.P.B.: Hamar megfogalmazódott bennem, 
hogy ez a Szent Imre már nem egészen az, 
ami volt annak idején, amikor én még ide jár-

Ismerkedjetek meg kicsit közelebbről iskolánk 
igazgatóhelyetteseivel, Rubóczkiné Pekó Brigitta tanárnővel, 

Tamás Éva tanárnővel és Kovács István tanár úrral!

Iskolai programok

Negyedikes tanulóink is szépen szerepeltek a versenyen, két csapat jutott tovább a területi dön-
tőbe.  Szabó Dániel, Ecsedi László, Szilágyi Patrik; Börzsei Ágoston, Simon Janka, Szalacsi 
Marcell 4.b osztályos tanulók.
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R.P.B.: Sok van, nehéz egyet kiemelni: sza-
lagavatók, műsorok, ballagások, osztályki-
rándulások, lelkigyakorlatok, szerenádok… 
Ezek azok a helyzetek, amikor a tantermen 
kívül, a másik oldalukról ismerjük meg a 
gyerekeket, ezek annyi élményt adnak, ami-
ért nagyon szeretem ezt a hivatást.

T.É.:Számomra azok a pillanatok a leg-
szebbek, amikor elballagott tanítványaim fel-
nőttként szeretettel, őszintén és igaz szívvel 
köszöntenek.

K.I.: Bármilyen furcsa is, a legszebb em-
lékem a búcsúztatásom volt, amikor még 
magam sem tudtam, hogy egyszer visszaté-
rek. Meglepetésszerűen az egyik tanóra után 
szinte az egész iskola ott állt, pedagógusok és 
diákok. Ritkán érzékenyülök el, de arra a 15 
percre egész életemben emlékezni fogok, és 
nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik ér-
demesnek tartottak arra, hogy ilyen élmény-
ben legyen részem.

Mi a legviccesebb emlékük?
T.É.: Egyszer matek óra elején, amíg beír-

tam a naplót (akkor még papíralapú naplók 
voltak), összecsuklott alattam a szék és el-
tűntem a tanári asztal mögött. A diákok any-
nyira meglepődtek, hogy hirtelen szólni sem 
tudtak.

R.P.B.: Amikor elkezdtem tanítani, hetente 
csak kétszer, hétfőn és pénteken volt órám; 
a gimis diákok közül kevesen ismertek, mert 
csak „kicsiket” (akkoriban az 5-8. évfolyam 
tartozott ide) tanítottam. Október végén 
egyik nap, amikor beléptem a főépületbe, a 
portásfiú kedvesen odalépett hozzám, és így 
szólt: „Helló! Segíthetek valamiben?” Elég 
vicces arca lett, amikor megtudta, hogy itt 
dolgozó tanár vagyok. Hetekig nem mert a 
folyosón sem rám nézni.

K.I.: Abból rengeteg van, de talán elsőbb-
séget élvez, amikor a kollégákkal egyszer a 
diákok előtt a színpadon táncoltunk a Bee 
Gees Stayin’ Alive című számára. Valahol az 

archívumban még biztosan megvan, de remé-
lem ott is marad ☺

Mennyire nehéz feladat intézményvezető-he-
lyettesnek lenni?

T.É.: Nehéz feladat? Nem mondanám an-
nak. Számomra ez inkább kihívás: pedagó-
gusok, diákok, szülők támogatása, irányítása, 
szeretett iskolám régi jó hírének fenntartása, 
megerősítése.

R.P.B.: Nagyon. ☺ Aki nem lát bele iga-
zán, nem tudja, mennyi lelki vívódással, 
szellemi munkával jár. Azt szeretnénk, hogy 
a katolikus egyház értékrendjére, tanításá-
ra építve olyan intézmény legyünk, ahol a 
gyerekek szeretve és elfogadva érzik magu-
kat, ahol a szülők elégedettek az oktató-ne-
velő munkánkkal és – nem utolsó sorban –, 
ahol a pedagógusok tudásuk legjavát adva, 
a tanulók érdekeit szem előtt tartva szívesen 
tanítanak, jó közösségben dolgoznak. Hatal-
mas intézmény vagyunk, nem tudunk mindig 
minden kívánságnak, kérésnek eleget tenni, 
ez teszi nehézzé a munkánkat.

K.I.: Nem könnyű, de nem panaszkodom. 
Ami a legnehezebb, hogy viszonylag keve-
set tudok diákok közt mozogni, pedig nekem 
mindig is az volt a legfontosabb, hogy köztük 
legyek

Milyen foglalkozást választottak volna, ha 
nem tanárként kezdik a pályájukat? 

T.É.: Még az egyetemen is gondolkodtam 
azon, hogy a mérnöki pályát is érdemes lenne 
megpróbálnom, de aki igaz szívvel kezdi el a 
pedagóguspályát, az többé nem szabadul. ☺

R.P.B.: Gyerekkorom óta tanár szerettem 
volna lenni. Volt egy néhány hónapos „áb-
rándozásom” az ügyvédi pályáról 16 éves ko-
romban, de hamar rájöttem, hogy az nem az 
én világom, nem erre vágyom.

K.I.: Emlékszem, hogy gyerekkoromban 
rendőr vagy betörő szerettem volna lenni egy 
ideig, aztán állatorvos, de amint megismer-

Tanártükör

tam. Mégis úgy éreztem magam, mintha egy 
hosszabb utazás után hazaérkeznék. Szeretet-
tel fogadtak és sokat segítettek egykori taná-
raim, osztályfőnököm, és ezért nagyon hálás 
vagyok nekik.

Most nyilván a köztudatban nagyon jelen van 
a koronavírus, és annak a következményei az 
iskolai életre is. De ezt leszámítva, István ta-
nár úr szerint mikor volt könnyebb diáknak 
lenni? Az ő diákkorában, vagy most? 

K.I.: Szerintem diáknak lenni sohasem 
egyszerű, függetlenül attól, hogy ki mikor 
koptatta az iskolapadot. Vannak olyan dol-
gok, amelyek az idő múlásával sem változ-
nak, hiszen csakúgy, mint az én időmben, 
most is vannak iskolai szerelmek, szakítások, 
nézeteltérések a szülőkkel, tanárokkal, ba-
rátokkal, vannak érzelmi hullámzások, Van, 
hogy jó napod van, és van, amikor legszíve-
sebben egy lakatlan szigeten lennél.

De ha mégis választanom kellene, akkor 
azt mondanám, hogy most egy hajszállal ne-
hezebb diáknak lenni. Tény, hogy rengeteget 
kell tanulni, ha sikeres szeretnél lenni, ha le-
maradsz, kimaradsz. Az én időmben annak 
ellenére, hogy tagozatos voltam, ritka volt, 
ha egy nap 7 órám volt, most meg az a ritka, 
hogy ha csak hat van. Talán nagyobb a nyo-
más is a mostani diákokon ebben a sikerori-
entált társadalomban, de azt mondom, hogy 
ha valaki tud a helyes, Krisztusi úton járni, 
akkor nem kell félnie a jövőtől.

Miért éppen az adott szakot választották Ta-
nárnőék és István tanár úr? 

T.É.: Mindig is szerettem tanulni, sok új 
dolgot megismerni, megtanulni. Nagyon 
szeretek például olvasni, tanultam zongo-
rázni, sokáig hobbiszinten kosaraztam, de 
a matematika és a fizika volt mindig is az a 
tantárgy, ami igazán lekötött. A logikus lépé-
sek, a rendszerek összetettsége vagy éppen az 
egyszerűsége az, ami igazán vonzott bennük. 
Általános iskolában és gimnáziumban is mat-

fiz-es volt az osztályfőnököm, mindketten na-
gyon jó példát mutattak nekem.

R.P.B.: Általános iskolás koromtól nagyon 
érdekelt a történelem. Szerettem a verseket 
is, sokat szavaltam, ünnepi műsorok állandó 
szereplője voltam, így az irodalom világa is 
közel állt hozzám. Valószínűleg nagy hatással 
volt rám keresztanyám is, aki a szomszédos 
település magyar–történelem szakos tanára 
volt, és már gyerekként megengedte nekem, 
hogy játsszam az iskolai dolgaival, vagy ce-
ruzával javíthassam a gyerekek tollbamondá-
sait. Ez akkor nagyon tetszett nekem. 

K.I.: Középiskolából nem igazán akartam 
továbbtanulni, mert enyhén szólva se voltunk 
nagy barátok a tanulással és a szorgalommal. 
Aztán mégis választanom kellett, vagy to-
vábbtanulok, vagy a mezőgazdaságban kell 
helyt állni. Mivel kapálni még annyira sem 
szerettem, mint tanulni, győzött a továbbta-
nulás, és mivel angol tagozatos voltam, logi-
kusnak tűnt ezzel folytatni a tanulmányaimat.

Mi volt a kedvenc tantárgyuk a szaktantár-
gyukon kívül? Mi az, amit nem szerettek a 
tantárgyak közül?
R.P.B.: Nagyon szerettem a németet, (elsőben 
és negyedikben) kedveltem a matekot és szí-
vesen rajzoltam.
Egy tantárgy volt, amit nagyon utáltam, a fi-
zikát.
T.É.: A biológiát és az irodalmat nagyon sze-
rettem, de a történelemmel sajnos nem sike-
rült megbarátkoznom. A legnehezebben az 
évszámokat tudtam megtanulni.
K.I.: Ez elég könnyű kérdés számomra, mert 
nagyon szerettem a történelmet és az iro-
dalmat, de a kémia szó hallatán rémálma-
im voltak. A mai napig nem tudok egy re-
akcióegyenletet felírni, már az is meglepő, 
hogy ismerek olyan szavakat, mint a reak-
cióegyenlet. 

Tanárként mi az eddigi legszebb emlékük az 
iskolai életből?
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Farsangi mulatság az alsó tagozaton

Kicsik a nagyok között

2020. febr. 6-án farsangot tartottunk a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában. A gyerekek 
örültek, hogy az egész napot jelmezbe öltözve szórakozhatták végig, boldogan mutatták meg 
egymásnak a frappáns ruhájukat. A tanítók nénik meglepetése volt, hogy dominónak öltöztek, 
ami ámulatba ejtette a kis diákokat. Már vízkereszttől kezdődően rengeteg tombolát vásárol-
tak a gyerekek, amiből sok ajándékot tudtunk venni számukra. A farsang napján az egész na-
pos tombolahúzás során, táncolva, jókedvűen tüntették el a gyerkőcök a szülők által biztosított 
nassolni valókat, üdítőket. A visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte magát. 

   Kovácsné Székely Klára tanító

Tanártükör

kedtem a citromsav-ciklus kifejezéssel, meg-
értettem, hogy az nem nekem való. Ha most 
kellene választanom, valószínűleg a pszicho-
lógia felé venném az irányt, mert nagyon ér-
dekel az emberi lélek, szeretek segíteni máso-
kon, ha lehetőségem van rá.

Kit tudnának Tanárnőék és Tanár úr példa-
képként említeni?

T.É.: Az osztályfőnökömet mindenképp. 
De sok tanár személyisége volt számomra 
meghatározó, mindegyiküktől értékes kincse-
ket kaptam diákként és kapok ma is felnőtt-
ként. Sokan közülük még ma is kollégáim: 
Ignác tanárúr, Mikuláné Már Mónika tanár-
nő, Gönczy Kati néni.

R.P.B.: A keresztanyám mellett nagy ha-
tással volt rám valamennyi gimis tanárom, 
nevelőm. Emberséget, hitet, elfogadást és 
szeretetet tanultam tőlük, mindenkitől mást, 
és ettől lett teljes a példaadás.

K.I.: Nekem a legnagyobb példaképem 
nagymamám, aki annak ellenére, hogy nem 
volt diplomás ember, óriási életbölcsességek-
kel rendelkezett, mélyen vallásos ember volt, 
a család, a szeretet és a Jóisten szőtte be a 
földi életét. Olyan örökérvényű értékek, ame-
lyek nélkül céltalanná válik egy ember élete. 
Ő tanította nekem azt is, ami azóta is elkísér, 
hogy mindennap legyen legalább egy jó cse-
lekedeted (ha több is van, az nem baj…). 

Elmaradhatatlan kérdés, hogy István tanár 
úrnak ki a kedvenc focicsapata? Van-e ked-
venc sportja?
K.I.: Manchester United forever. Ha Magyar-
ország, akkor pedig hajrá Ferencváros. Ked-
venc sportom a foci, de minden csapatsportot 
szeretek, nézni és űzni is.

KEDVENCEK: 

Tamás Éva tanárnő Rubóczkiné Pekó Brigitta 
tanárnő

Kovács István tanár úr

(bibliai) idézet „Ne félj, csak higgy!” 
(Mk 5, 36)

„Ne félj, mert veled va-

gyok; Én megerősítelek, 
segítelek és fenntartalak 
téged.” Izajás próféta

A jó harcot megharcoltam, a 
pályát végigfutottam, hitemet 
megtartottam. (Pál apostol 
második levele Timóteushoz)

könyv Szabó Magda: Az 

ajtó

sok van, nem tudok iga-

zán egyet kiválasztani, 
mindet másért szeretem

Daniel Defoe: Robinson Cru-

soe, William Golding: A  Le-

gyek Ura

ország Magyarország Magyarország Magyarország, Anglia
állat kutya kutya, ló kutya

szín kék zöld szürke

zenei stílus Ákos klasszikus, jazz rock, alternatív
étel rántott hús túrós sztrapacska pacalpörkölt
sport kosárlabda úszás, kerékpározás foci

      Köszönjük a válaszokat! 

A kérdéseket Illés Dorina tanuló  
állította össze.
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VERSMARATON

Kicsik a nagyok között

A Magyar Írószövetség, a Magyar Napló és 
az MTVA a magyar költészet napja alkal-
mából megrendezett VERSMARATON kí-
sérőrendezvényeként pályázatot hirdetett di-
ákközösségek részére kortárs vers együttes 
előadására. Céljuk a kortárs magyar vers nép-
szerűsítése volt. Pályázni Az év versei 2019 
című kötetben szereplő bármely vers csopor-
tos elszavalásával lehetett. Iskolánkat az idén 
a 9.a osztály képviselte, akik osztályfőnö-
kükkel, magyartanárukkal és Csaba atyával 
lelkesen szavalták Murányi Zita: őstörténet 
című versét.

Murányi Zita:   őstörténet
 valahányszor este lesz 
arra gondolok isten az égre ejtett
 egy megkövesült könnycseppet
 én így látom a fogyó holdat
 és hogy reggel a csillagtalan égen
 a mennyei kötés is fölbomolhat
 hogy szép szép a világosság
 de éjjel szebben ragyognak fénymorzsák
 hogy isten is jobban szerette a sötétséget
 és minden éjszaka egy megváltás előtti 
őstörténet.

Kicsik a nagyok között
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Koronavírus

Karanténban, karanténban, 
Életünkben unalom van.
Koronavírus a nyakunkban,
Némán ülünk a szobánkban.

Hiányzik az iskola,
Benne a sok móka.
Haverokkal bandázás,
Órákon a sok szidás.

Győrfi Pál az ablakban,
Figyel, de csak maszkban!
Mindenhol a #maradjotthon,
Ott van minden platformon.

Internetes tanulás,
Sok sikertelen puskás.
Sokáig alvás,
De vár néhány írás!

Karanténban, karanténban,
Mindenhová csak maszkban!
Idősek mindenhol a boltokban,
11:55-kor furikáznak a városban.

Koronavírus, Koronavírus,
Tűnj el, tűnj el!
Hadd menjünk már ki, 
Hogy legyen boldog Mindenki! 

Spitzmüller Gréta 7.a

DIÁKVERSEK
Kék tenger

Kék a tenger, égnél is szebb
Ezernyi életet rejt, e csodás közeg.
Azurkék? Vagy tán türkiz?
Nem tudni, hisz mesés színeket őriz.

Tenger mélyén szivárványszín halacskák,
Felszínén sokszínű tavirózsák.
Nap fénye csillan rajta,
Ragyogóan tiszta, 
Csodás hullámokkal rajta

Van ennél szebb? 
Nem hiszem, mert e kék tenger 
Varázslattal teli, és mesésen elbűvölő
Tarts velem erre a szemet gyönyörködtető,
És álomszerű helyre, hol minden barátságos  
és csodálatos.

Tengeri csillagok, moszatok és 
Csillanó korallok,
Úszkálnak a vízben a kis halak,
Ennek láttán tátva maradnak a szájak
Jöjj, és ámulj Te is, ne maradj le
Ámulj, s bámulj, mert a látvány elvarázsol.

Kék a tenger, csodálatos,
Vigyázz rá, légy óvatos!
Figyelj oda, mit teszel,
Mert sok életet mentesz meg,
Egy apró jó tettel!  

Spitzmüller Gréta 7.a                                                         

Kicsik a nagyok között
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A barátja, Péter, aki már jóval tapasztaltabb, 
hiszen egy évvel idősebb nála, egyértelmű-
en felismeri a jeleket: Félix szerelmes. Péter 
azt is tudja, hogy egy fiú mit tehet ebben az 
esetben. Vagy járni kezd a lánnyal vagy hagy-
ja, hogy a szerelem elmúljon. Ám miközben 
Félix minden praktikát bevet, hogy ne gon-
doljon Aminára – mert amúgy is allergiás a 
lányokra -, minden Aminához húzza, löki, so-
dorja.
A történet azt az átmeneti időszakot ragadja 
meg, amikor kilépve a gyerekkorból a fiúk és 
a lányok között pattogni kezdenek a szikrák 
és kicsit tótágast áll a világ. A hasonló témájú 
könyvekben általában a lányok szemszögéből 
ismerhetjük meg a történetet, de itt külön tet-
szett, hogy most egy fiú érzéseibe nyerhetünk 
bepillantást. A könyv illusztrációja nagyon fi-
gyelemfelkeltő és vicces. Igazán humoros és 
kedves könyv az első szerelemről, és hát ki ne 
szeretne szerelmes lenni…
5-8.osztályosoknak: 
Julie Bertagna: Exodus 2100 

Kétezeregyszázat írunk. A klímaváltozás mi-
att már csak kisebb-nagyobb szigetek emel-
kednek ki a tengerből, s az ott lakók aggódva 
figyelik a még mindig emelkedő, egyre fe-

nyegetőbb víztömeget. Egy rendkívüli elme 
új, mesterséges városokat épít a víz fölé, ám 
ott csak kiválasztottak élhetnek. A 15 éves 
Mara közösségének már nincs hová visszavo-
nulnia az óceán elől. Nem tehetnek mást: útra 
kelnek az ismeretlen felé. Helyrehozhatja-e 
az ember, amit elrontott? Vannak-e értékes 
és értéktelen életek? Felelősséget vállalha-
tunk-e mindenkiért? - Ezekkel a kérdésekkel 
is szembesül Mara a döbbenetes élményeket, 
életre szóló találkozásokat tartogató útja so-
rán. 
A könyvet 2002-ben beválasztották a leg-
jobb brit ifjúsági regények közé, nem vélet-
lenül, hiszen a könyv mesél az igazi bátor-
ságról, szeretetről, hűségről, ragaszkodásról, 
az elengedésről, a kirekesztettségről és a fe-
lelősségről. Néhány évvel ezelőtt olvastam 
ezt a regényt és nagyon izgalmasnak, elgon-
dolkodtatónak és különlegesnek tartom, így 
ajánlom mindenkinek, akit egy kicsit is ér-
dekel a környezetvédelem és aggódik a Föld 
sorsa iránt.

5-8.osztályosoknak: 

Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?
„Amíg kicsi voltam 

és okos és kedves 
és szép, mindig 
tudták, hogy kire 
hasonlítok… Ami-
óta nagy vagyok, és 
ütődött és nyegle és 
idétlen, csak ülnek 
és sóhajtoznak, 
hogy kire ütött ez a 
gyerek.” 

Jót derülhet az ép-
pen kamaszkorát 
élő olvasó, éppúgy, 

mint a kamasz fiait-lányait nevelő szülő, s fe-
dezhetik fel együtt, hogy változhat divat és 
technika (a könyv 1974-ben jelent meg elő-
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Íme néhány olvasnivaló az iskolai könyvtár-
ból kicsiknek és nagyoknak:
1-2. osztályosoknak: 
Rose Lagercrantz, Eva Erikkson: Az én bol-
dog életem (Tina sorozat)

            
A szerzőpáros évek óta dolgozik együtt, 
Svédország gyerekirodalmának meghatá-
rozó alakjai. A Tináról szóló első könyv, Az 
én boldog életem, 2014-ben jelent meg, és a  
New York Times az év 10 legjobb könyve 
közé sorolta az életkornak megfelelő kategó-
riában.
A történet Tináról és Fridáról, két kislányról 
szól, akik az első osztályban barátkoznak ösz-
sze és lesznek szinte az első pillanattól fogva 
elválaszthatatlanok. A kislányok boldogok, 

egész addig a napig, amíg kiderül, hogy egyi-
kük egy másik városba költözik a szüleivel. 
Mi történik, ha az elválaszthatatlan barátok-
nak el kell válniuk? Hogy lehet a másik kínzó 
hiányát elviselni, és a barátságot életben tar-
tani? Mese barátságról és elválásról, boldog-
ságról és szomorúságról. 
Ez a sorozat is a szép, igényes rajzaival és a 
jól megválasztott címeivel hívta fel magára a 
figyelmet. A történetben a lányok első osztá-
lyos hétköznapjait ismerhetjük meg, azok jó 
és rossz pillanataival együtt. A nagyobb be-
tűmérettel, és a finom, kifejező tollrajzzal ké-
szült könyvet kezdő olvasóknak ajánljuk. És 
ha megtetszett, akkor Tina és Frida történetét 
tovább olvashatod, hiszem már megjelentek 
a sorozat további kötetei is: A szívem ugrál 
örömében, Boldogság mostanában, illetve a 
Tina szerint a világ.
3-4.osztályosoknak: 
Evelien De Vlieger: Félix és a szerelem

Félix furcsa dolgokat tapasztal magán: elpi-
rul, össze-vissza kalapál a szíve, a lába re-
meg, és a gyomra háborog. Az viszont rejtély 
számára, hogy mindez miért történik vele. 

Könyvajánló
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háborúról szól, szereplői az első kötet hősei-
nek gyermekei. A 3. kötet: Az örökkévalóság 
küszöbén pedig a következő generáció életét 
mondja el a hidegháború időszakától kezd-
ve a század végéig. A monumentálisra sike-
rült trilógiában nyomon követhető, hogy az 
író szívós, és kemény kutatómunkát végzett. 
A sodró lendületű történetben a szereplők az 
izgalmas világesemények résztvevőiként élik 
mindennapjaikat. 
Ken Follett történelmi kalandregényeket és 

napjainkban játszódó krimiket ír. Világszerte 
több mint 100 millió példányban adták el kö-
teteit. Művei rendszeresen a bestsellerlisták 
élére kerülnek.
Igaz, hogy a kötetek hossza egyenként 
kb.1000 oldal, de ez senkit ne riasszon el a 
könyvek elolvasásától, mert felejthetetlen él-
ményben lesz része. Aki szereti a történelmet, 
annak kihagyhatatlan.

Jó olvasást, felejthetetlen élményeket:  
Viki néni

Könyvajánló kisgimis
Jeff Kinney: Egy ropi naplója
Én a Ropi naplója című könyvsorozatot aján-
lom, elmondom miért. Ez az ifjúsági regény 
2012-ben még a Harry Pottert is megelőzte 
az évtized gyerekkönyvei között. Írója, Jeff 
Kinney felkerült a Time magazin 100 legbe-
folyásosabb emberének listájára. Na, de tér-
jünk vissza az Egy ropi naplójához. 
Ebben a könyvsorozatban a főszereplő Greg-
ory Heffley, aki azért ropi, mert soványka. 
Most már a 14. fejezetnél tart, de megjelent 
Greg legjobb barátjának is a naplója, amely-
nek a címe: Egy Bitang Jó Fej Srác naplója. 
Greg a naplójában főleg izgalmas dolgokról 
ír. A családjában hárman vannak testvérek, ő, 
a bátyja Rodrick, és kisöccse, Manny. Apuká-
ja folyton kiküldi sportolni, de ő mindig csak 
átmegy a legjobb barátjához, Rowleyhoz vi-
deójátékozni. Anyukája olyan típus, aki nem 

szereti, ha a gyereke sokat kockul. Mindig 
elküldi olvasni, vagy különféle iskolai fellé-
pésekre. Legjobb barátja Rowley Jefferson, 
aki kicsit testes és gyerekes. Bátyjának van 
egy bandája, akik rockot adnak elő, bár nem 
mindig sikeresek. Kisöccse, Manny, mindig 
elrontja a dolgait, de sose kap szidást a szü-
lőktől érte. Nekem a kedvenc részem a 12. 
fejezet, melynek címe: Lépjünk le! Ott el-
mennek nyaralni és sok izgalmas dolog tör-
ténik velük. Elutaznak egy szigetre karácso-
nyozni, bár Greg elsőnek nem annyira örül, 
utána meggondolja magát, de miután kiderül, 
milyen szörnyű ez a hely, haza akar menni. 
Rémisztő pókok, nagy gyíkok, ételcsóró ma-
darak. Vajon át tudja-e vészelni ezt az esetet, 
vagy ott fog maradni a szigeten? 
Megtudod, ha elolvasod!

Tóth Regina 5.a
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ször), a kamaszlélek problémái változatla-
nok. Ugyanazokat a szófordulatokat lehet 
ma is hallani a szülőktől és a rokonoktól, és 
ugyanúgy nem értik meg egymást a különbö-
ző korosztályok, mint régen, a végén mégis 
kiderül, hogy a szülő a legbüszkébb a gyer-
mekére. Ez az egyik kedvencem Janikovszky 
Éva írásai közül, már többször elolvastam ka-
maszként és kamaszkorban lévő fiaimat ne-
velve, de mindig megnevetett ez az időtálló, 
közérthető és nagy igazságokat rejtő rövid 
történet. 

Nagygimnazistáknak:
 Andy Weir: A Marsi

Hat nappal ez-
előtt Mark 
Watney az el-
sők között ér-
kezett a Mars-
ra. Most úgy 
fest, hogy ő 
lesz az első 
ember, aki ott 
is hal meg. Mi-
után csaknem 
végez vele egy 
porvihar, ami a 
bolygó elha-

gyására kényszeríti az őt halottnak gondoló 
társait, Mark teljesen egyedül ragad a Mar-
son. Még arra is képtelen, hogy üzenetet 
küldjön a Földre, és tudassa a világgal, hogy 
életben van – de még ha üzenhetne is, a kész-
letei elfogynának, mielőtt egy mentőakció a 
segítségére siethetne. Bár valószínűleg úgy-
sem lesz ideje éhen halni. Sokkal való-
színűbb, hogy még azelőtt vesztét okozzák a 
sérült berendezések, a könyörtelen környezet 
vagy egyszerűen csak a jó öreg „emberi té-
nyező”. De Mark nem hajlandó feladni. Mér-
nöki képességeit, és az élethez való hajthatat-
lan, makacs ragaszkodását latba vetve, 
rendíthetetlenül állja a sarat a látszólag le-

küzdhetetlen akadályok sorozatával szem-
ben. Vajon elegendőnek bizonyul-e lelemé-
nyessége a lehetetlen véghezviteléhez?
Tamás Éva tanárnőtől kaptam kölcsön ezt a 
könyvet és egy kicsit félve kezdtem el olvas-
ni, mivel a sci-fi nem az én műfajom, de ki-
fejezetten tetszett. Sőt még a könyv alapján 
készült, Mentőexpedíció című filmet is meg-
néztem Matt Damonnal a főszerepben. Vé-
gig izgultam és szorítottam a főhősnek, hogy 
megoldja az állandóan felmerülő problémá-
kat. És bár néhol a tudományos fejtegetéseket 
nem annyira értettem, de lenyűgözött a főhős 
emberi találékonysága, okossága, a hihetetlen 
élni akarása és nem utolsó sorban a humora.

Nagygimnazistáknak:
Ken Follett: Évszázad trilógia     

Mivel nagyon szeretem a történelmi témájú 
regényeket, most egy igazán nagyívű műre 
hívnám fel a figyelmeteket. A három kötetben 
az író arra vállalkozik, hogy elmesélje a XX. 
század európai és amerikai történetét öt csa-
lád életén keresztül, akiknek sorsa egymás-
ba kapcsolódik, összefonódik. Az 1. kötet: A 
titánok bukása a XX. század első éveitől az 
első világháború végéig terjedő időszakban 
játszódik. 
A 2. kötet: A megfagyott világ a két világ-
háború közti időszakról és a második világ-
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Jane Austin: Büszkeség és balítélet

Szerelmek és félreértések története a XVIII. század végi Angliából. Az öt Bennet nővér éle-

te a férjkeresés jegyében zajlik: anyjuk megszállottan próbálja biztosítani számukra a meg-

nyugtató jövőt valami pénzes - és lehetőleg rangos - férfi mellett. Csakhogy Elizabeth más-

hogy látja a dolgokat. Ám amikor a jómódú Mr. Bingley beköltözik az egyik szomszédes 
birtokra, úgy tűnik a legidősebb lány, a derűs és gyönyörű Jane meghódítja a szívét. Lizzie 
pedig megismerkedik az igencsak dölyfös, de jóképű Mr. Darcyval és megkezdődik a nemek 
ádáz csatája. A helyzetet tovább bonyolítja egy nem várt házassági ajánlat és Mr. Bingley 
váratlan távozása, amiért Elizabeth Mr. Darcyt okolja. Azonban egy Lydiával kapcsolatos 

családi válsághelyzet ráébreszti hősnőnket arra, hogy mindvégig balul ítélte meg ezt a büszke férfit… 

A könyvből film is készült 2005-ben Keira Knightley (Elizabeth Bennet) és Matthew Macfadyen (Mr. Darcy) 
főszereplésével. „Nincs már hatalma felette. (…) A fiatalember legyőzte érzéseit, de az ő lelkének ez nem hozott 
vigasztalást, nem enyhítette fájdalmát. Ellenkezőleg, csak arra szolgált, hogy megértse saját szívét: soha nem érez-

te még ilyen őszintén, hogy szeretni tudná, mint most, amikor már hiábavaló minden szerelem. “

Charlotte Brontë: Jane Eyre

Jane egy koldusszegény árvalány, akit zsarnok nagynénje nevel, majd beadja a lowoodi 
árvaházba. A lány tanítói oklevelet szerezve egy gazdag birtokos Rochester házában lesz 
nevelőnő.  A bonyodalmak főként ezután kezdődnek. A bátor és tiszta, önmagához és sze-

relméhez mindig hű Jane vezeti be a XIX. század Angliájának világába az olvasót, aki az 
ő tisztán látó szemével figyelheti a kastélyok színesen kavargó társasági életét és a színes 
kavargás mögött megbúvó könyörtelen önzést. Szerelem szövődik közte és a ház ura között, 
ám egy szörnyű titok közéjük áll…

„Magához hasonló nővel soha nem találkoztam (...). Maga a kedvemet keresi, mégis uralkodik rajtam: amikor úgy 
látszik, szelíden meghajlik akaratom előtt, tulajdonképpen fölém kerekedik. Elhiteti velem, hogy az ujjam köré 
csavarhatom, mint valami puha selyemfonalat, és ugyanakkor megremeg a szívem, ha csak rám néz. Menthetet-
lenül meghódított, és még soha, egyetlen hódításom sem tett olyan boldoggá, mint az, hogy a maga rabszolgája 

lettem.”

Emily Brontë: Üvöltő szelek
Sivár, szélviharoktól gyakorta pusztított vidéken, a „Szelesdombon” él a regénybeli Ear-
nshaw család, a közeli barátságos völgyben pedig Lintonék. Sorsuk egy talált gyerek meg-

jelenésétől kezdve fonódik össze és fordul mindinkább tragikusra: Earnshaw úr a városból 
egy sötét bőrű kisfiút visz haza. Saját fia, Hindley kezdettől gyűlöli Heathcliffet, a Catherine 
nevű kislány viszont testi-lelki jó pajtása lesz a jövevénynek. Az apa idővel meghal, Cather-
ine pedig az elegáns és udvarias Edgar Linton felesége lesz, Heathcliff így minden szeretet-
ből kiszorul. Eltűnik, majd háromévnyi rejtélyes távollét után visszatér, megemberesedve, 
vagyonosan, de kegyetlen bosszútervekkel.

„Linton iránti szerelmem olyan, mint a fa lombja. Az idő, tudom jól, meg fogja változtatni, amint a tél is megvál-
toztatja a fákat. Heathcliff iránti szerelmem olyan, mint a sziklakéreg a föld alatt; kevés látható örömet nyújt, de 
nem lehet mással helyettesíteni.”

Havanyecz Lilian 10.c
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