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Emlékezzünk Isten hűségére! 

Nagy Csaba atya iskolalelkész üzenete  

Az emberi élet mindig valami 

bizonytalan és kockázatos dolog. 
Biztosak vagyunk a bizonyta-

lanságunkban, azonnal értesülünk 
a világszerte bekövetkező tragédi-

ákról, nukleáris reaktorok meghi-

básodása, vagy világjárványok és 
vírusok terjedése. 

Mindannyian soha nem látott 
veszteségnek, erőszaknak és halál-

nak vagyunk kitéve. A magánéle-

tünk egy pillanat alatt felforgatha-

tó. Ezekben a pillanatokban az 

életünk alapjai megrendülnek, és 
elkerülhetetlennek tűnik a „Hol 

van Isten?” kérdése. Ilyenkor nem 
csodálkozhatunk, ha azt kiáltjuk: 
Hogyan engedhette meg az Isten, 

hogy ez megtörténjen? Amikor a 
zsoltáros szavai visszacsengenek 
benned: mint a száraz, tikkadt föld, 

olyan vagyok. Amikor az imádság, 
a gyónás, a vasárnapi Eucharisztia 
már nem elég számodra, mert hús-

bavágó kérdéseidre nem kaptál 
választ. Ezekkel a szorongató kér-

désekkel szembesülve a jó elhatá-
rozás nem elegendő. Az életünk 
üres közhelyei nem segítenek. 

Néha ezekben az esetekben el-

felejtjük, hogyan tudta Jézus elvi-

selni az erőszakkal és kétségbe-

eséssel teli helyzeteket, amelyek-

ben a jövő elképzelhetetlenek tűnt. 
Érezte a saját bőrén a társadalmi-
gazdasági világ súlyát, és elszen-

vedte a vallási és politikai erőszak 
következményeit, de soha nem 

hagyta abba a reményt és a bizal-

mat az Atyában, hogy ezt a földet 
az Isten országához hasonlítsa. 

Meglepő, de ez a mély remény 
az Istennel való mély kapcsolatból, 
valamint a szegények, és az élet 
sok küzdelmébe belefáradt sok 
ember hiteles szolgálatából szár-

mazik.  

A Szentírásban van egy érdekes 
jelenet, amikor Mária vigasztalha-

tatlanul bolyong a kertben, annak a 

helynek a közelében, ahol Jézust 
eltemették. Nem fél a halottaktól, 
túlságosan szenved, hogy féljen 
egy temetőtől. De amíg ott van, 
rájön, hogy valami nincs rendben. 

A sír 
nyitva 

van, és 
a jele-

net pe-

dig 

szürreá-
lis:  

Miköz-

ben sírt, 
lehajolt 

a sír 
felé, és 

meglátott két fehér ruhás angyalt, 
ahol Jézus teste volt. Az angyal azt 
kérdezi: Asszony, miért sírsz? Jé-
zus holttestének hiánya annyira  
 

nyilvánvaló, hogy két angyal ülhet 
az üres helyen. A legkézenfekvőbb 
reakció az lett volna, hogy Mária 
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megijed, de Mária csak az Urának 
hiányára összpontosít: Elvitték az 
én uramat, és nem tudom, hova 
tették. Amikor kétségbe vagyunk 
esve, nem látunk mást, csak a két-

ségbeesésünk okát. Nem számít, 
ha angyalokkal beszélünk. Néha 
annyira elkeseredünk, hogy észre 
sem vesszük, hogy amit kerestünk, 
a szemünk előtt van: Ezt elmondva 
megfordult, és meglátta Jézust ott 
állni; de nem tudta, hogy Jézus az. 
Asszony, miért sírsz? Kit keresel? 

Arra gondolt Mária, hogy ő a ker-

tész, így szólt hozzá: Uram, ha te 
vitted el, mondd meg, hova tetted. 

De csak egy dolog hozhatja ki fáj-

dalmából, a zavarából, a kétségbe-

eséséből: név szerint szólítás. Jé-
zus azt mondja neki: Má-
ria!  Ezután Mária annyit mond: 

Rabbi! 

A feltámadás azokkal való ta-

lálkozás, akik emlékeztetnek arra, 
hogy ki vagy. Vagyis a remény a 
jövő jelene. Kalkuttai Teréz  anya 

magánlevelezését nyilvánosságra 
hozták. Egyes levelek azt mutat-

ják, hogy a hitének az útja sötét-

ségben telt sokszor, alig vagy 

egyáltalán nem kapott vigaszt. És 
mégis tovább járt ezen az úton - 

tovább szeretett, szolgált, és imád-

kozott. Küzdelmei némán emlé-
keztettek Jézus szorongására és 
hűségére. A kétségbeesés követ-

keztében elveszítjük életünk min-

dennapi erőfeszítéseiben az állan-

dóságot. Kaotikus korunkban, a 
veszteségek és az magánélet krí-
zistapasztalataiban mégis hogyan 
kerülhetjük el a kétségbeesést, és 
hogyan sikerül kitartanunk a re-

ményben? 

A szentírásból és a szentek éle-

téből három tanulságot vonhatunk 

le: emlékezzünk, álljunk ellen az 
illúzióknak, és döntsünk igazság-

gal. Emlékezzünk Isten hűségére - 
amint az a kinyilatkoztatásban és 
az egyház történetében is látható. 
Ellenállni az illúzióknak - különö-
sen azoknak, amelyek állandó fáj-

dalmat és lelkiismeret-furdalást 
okoznak, hogy ez a világ az igazi 
és egyetlen otthonunk. Döntsön 
úgy, hogy az igazság és nem az 
érzések alapján cselekszünk - az 

igazság, az, hogy Krisztus legyő-
zött minden kétséget és halált, és 
mindennap megosztja reményét 
velünk, mert a remény a jövő jele-

ne. (Kép forrása: 
http://www.catholictradition.org/

Magdalen/magdalen-9a.jpg

*** 

 

 

 

http://www.catholictradition.org/Magdalen/magdalen-9a.jpg
http://www.catholictradition.org/Magdalen/magdalen-9a.jpg
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Závada Péter: APOSZTRÓFEA 

mit kaptál, nem a jellemem 

külcsín vagyok, semmi más 

csak te hitted, hogy kell legyen 

a lét mögött identitás 

nem számoltál a többivel,  
bár formában nincsen hiány, 

hogy vagyok, még nem tölti fel 
kongó egzisztenciám 

békülni nem volt hova 

nem lehettem egyszerre 

a fájás kiváltó oka 

s önnön hazug gyógyszere 

hogy szeretlek, csak nyers nyelvtan 

s ki üres, részed nem lehet 

semmim sincs, hát velem van 

az hogy elengedtelek

Törilecke 

Závada Péter (1982) költő, 
drámaíró, az Akkezdet Phiai 
alapító tagja, Budapesten él. 
Jenei Johanna interjúja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töri beadandónak indult, beszél-

getés lett belőle a kortárs magyar 
irodalom egyik legnevesebb alkotójá-
val. Interjú Závada Péterrel a művé-
szet szerepéről, fontosságáról, kor-

társ irodalomról, művészek szerepé-
ről. 
 

Az alaptéma, amiről beszélgetni fo-

gunk, a művészet és a társadalom. Az 
első kérdésem: mi jut eszedbe a művé-
szet szóról? 

 

Nehéz kérdés. Egy olyan tevékeny-

ség, amiről azt gondoltuk, hogy csak az 

emberre jellemző.  
Az állatok a jelenlegi tudásunk szerint 
nem hoznak létre művészi alkotásokat.. 
Ahogy a mesterséges intelligencia, 
tehát a számítógépek is csak akkor 
képesek rá, ha az ember kezdeménye-

zi, és ő is fogadja be. A művészi alkotás 

és befogadás tehát egy jellemzően 
emberi dolog. Sokaknak adhatunk vele, 

míg ártani nem nagyon tudunk általa. 



6 

 

Egy olyan elfoglaltság, amivel az ember 
egy életen át foglalkozhat úgy, hogy 
alapvetően nem okoz kárt senkinek. 

 

Mikortól nevezhető szerinted valami 

művészetnek? 

 

Ezt különböző esztétikai elvek mentén 
tudnánk csak megmondani, ezek vi-

szont folyamatosan változnak. Gyerek-

korunk óta tanuljuk, hogy mi számít 
klasszikus művészetnek, mi avantgárd 
művészetnek és mi populáris művé-
szetnek. Nyilván a személyes ízlésünk 
is valahol ezeknek a metszéspontjában, 
közös halmazaiban alakul ki. Én példá-
ul nagyon szeretem mindhármat, és 
figyelemmel is követem őket, amennyi-

re csak tudom. Ezek szerintem nem 

egymás fölé és alá vannak rendelve, 
hanem egymás mellett léteznek. Sőt, az 
úgynevezett kulturális paradigmák át is 
lógnak egymásba, tehát sokszor átfe-

dések vannak köztük. Szóval ez egy 
elég bonyolult kérdés, de a saját prefe-

renciáink és számos gondolkodó mun-

kái is segítenek minket abban, hogy ezt 

el tudjuk dönteni.  
Mondtad, hogy többféle réteg van, 

és ezek egymás mellé rendeltek. Vala-

hol mégis mindegyik művészeti ágnak, 
stílusnak ugyanaz a szerepe. Attól 
függetlenül, hogy ki melyik stílust ré-
szesíti előnyben, valahol ugyanazért 
kell az embereknek művészet. Szerin-

ted miért van szükség művészetre?  Ha 
szükséges, akkor miben segít? 

 

Nem tudom, hogy ugyanazért fo-

gyasztunk-e populáris, avantgárd és 
klasszikus művészeteket. Nem vagyok 
róla meggyőződve. Popot szerintem 
szórakozási céllal fogyasztunk, azért 
hogy kikapcsolódjunk, és ne foglalkoz-

zunk az élet problematikus kérdéseivel. 
Ha megnézek egy vicces vígjáték soro-

zatot, akkor nem feltétlenül azért te-

szem, hogy komoly következtetéseket 
vonjak le belőle az életemre nézve. A 
pop nekem valahol ezt az önfeledtsé-
get, a „minden rendben” politikáját je-

lenti.  

A popkultúra néhány alapmítosz újabb 
és újabb variációját kínálja fel. A hős 
történetét, aki győzedelmeskedik, és a 
gonoszét, aki adott esetben elnyeri 
méltó büntetését. Avantgárd kultúrát, 
vagyis underground művészeteket 
ezzel szemben azért fogyasztok, mert 
felforgató hatással vannak rám. Vala-

miféleképpen megváltoztatják azt, amit 
a világról gondolok. Meghökkentenek, 

zavarba hoznak, kizökkentenek a szo-

kásos kerékvágásból. Klasszikus kultú-
rát pedig, mondjuk Beethovent, talán 
azért hallgat az ember, mert bekap-

csolja a hagyományos értelemben vett 
szépérzékét: a harmónia, az arányos-

ság, a megformáltság iránti vonzódást. 
Nálam mindhárom paradigma teljesen 
más területre hat, és mindegyik ugya-

nannyira fontos. Nem hinném, hogy a 
művészetnek egyféle szerepe lenne az 
életben. Inkább azt mondanám, hogy az 
élet minden területén szükség van 
művészetre.  

 

Azt is mondtad, hogy egymás mellé 
rendeled a különböző stílusokat, ezek 
akár ki is egészíthetik egymást. De 
vannak, olyan rétegek, amik többekhez 

elérnek. Szerinted, ha valami nagyobb 
tömegeket megmozgat, esetleg 
mainstreammé válik, az veszít az érté-
kéből, vagy nem befolyásoló tényező 
az, hogy melyik művészi stílus vagy 
réteg mennyi emberhez ér el? 

 



7 

 

Attól, mert valami sokakhoz jut el, 
még nem veszít a művészi értékéből. 
Ha így gondolnám, akkor azt monda-

nám, hogy Thomas Mann rosszabb író 
attól, hogy világhírű. Azokat az alkotá-
sokat, amelyek egészen magas művé-
szi színvonalat képviselnek, és közben 
el is jutnak szélesebb rétegekhez, álta-

lában remekműveknek hívjuk. Fontos 
szempont az is, hogy a szerzőjük al-

kalmas volt rá, hogy sokakhoz eljus-

son, és olyan gazdasági és társadalmi 
körülmények álltak fenn, hogy valami-

ért ez sikerült.  
Ez sok esetben csak a szerző halála 
után történik meg. Ugyanakkor vannak 

olyan szerzők is, akik már életükben 
népszerűek, és sokakhoz eljutnak, és 
ezzel együtt magas színvonalat képvi-

selnek. Például Esterházy Péter, Nádas 
Péter vagy Kertész Imre elég sokakhoz 
eljutott. Az adott ország kultúrájáról 
árulkodik, hogy egy magas művészi 
színvonalat képviselő kortárs alkotó 
mennyire tud bekerülni a mainstream-

be. Egy teljesen másik, ám fontos 
szempont, hogy a hírnév és a siker 
bizonyos értelemben deformálhatja is a 
karaktert. Sajnos olyat is láttunk már, 
hogy egy színvonalas alkotó a hírnév 
miatt elkényelmesedett. Beleült a 
sztárpozícióba, és elkezdett gyengébb 
műveket alkotni. 

 

Hogy nem a művészete vagy az al-

kotás öröme áll onnantól kezdve a 
középpontban, hanem az anyagi része 
vagy a hírnév? 

 

Megfelelés a közönségnek, vagy 
egyszerűen a pénz. Amikor valaki rá-
kap a sztárság ízére, megérti,  
hogy nem kell olyan sokat dolgozni 

azért, hogy a közönségének megfelel-

jen. Ismertem szerzőket, akik nagyon 
erősen indultak, aztán hirtelen valami-

ért felkapták őket, és azt vették észre, 
hogy minél kevesebb erőfeszítést tesz-

nek a munkájukba, igazából annál po-

pulárisabbak lesznek. De félreértés ne 
essék, azt sem állítom, hogy annál 
színvonalasabb egy mű, minél keve-

sebben értik.  
 

Az előbb említetted, hogy különböző 
céljai lehetnek a különböző stílusok-

nak, a szórakoztatás, a szépérzék fel-

ébresztése. Szerinted a mai kortárs 
magyar irodalomnak mi a szerepe a 

társadalomban?  A korábbiakhoz ha-

sonló „kategóriák” közül te hova sorol-

nád a saját munkásságodat? Mi esne 
jól, ha mit mondanának az emberek? 
„Na, én azért olvasok Závada Pétert, 
mert...” Kaptál már ilyen visszajelzést 
olvasóktól vagy kritikából? Szerinted 
kiket ér el, és miért a kortárs irodalom? 

 

Az én esetemben ez egy nagyon 
összetett helyzet. Az Akkezdet Phiaival 

egyértelműen underground zenekar-

ként indultunk. Direkt nem szerződtük 
el nagy kiadókhoz, direkt nem csinál-

tunk annyi videoklipet, nem készítet-

tünk rádióbarát verziót a dalainkból. 
Tehát nem akartunk megfelelni a piac 
elvárásainak. A rapzenének ugyanak-

kor mégis a szórakoztatás a célja. Az 
internet elterjedésével a mi zenénk is 
népszerűbbé vált. Azzal együtt, hogy 
nem kötöttünk művészi kompromisz-

szumokat, viszonylag széles körben 
megismertek minket. Ugyanakkor ez a 

közepes mértékű, pár százezres zene-

kari ismertség, nekem íróként már egy 
jelentős közönséget biztosított. Amikor 
elkezdtem verset írni, a hallgatóim egy 
részéből olvasók váltak. Ilyen szem-
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pontból egyszerre voltam underground 
zenész és az irodalomban egy viszony-

lag populárisnak számító szerző. Holott 
ez relatív: csak a számoktól függ. Kor-

társ verset sokkal kevesebben olvas-

nak manapság, mint ahányan rap zenét 
hallgatnak. Az első kötetem mondhat-

juk, hogy közönségsiker volt, miközben 
a kritika elég szigorúan fogadta. Vala-

hogy úgy aposztrofálták a dolgot, hogy 
itt van ez a rap zene felől érkező srác, 
aki most próbál verset írni, de minek? 
Közben többen azt remélték, hogy raj-

tam és más, akkori zenészeken és 
slammereken keresztül népszerűsíteni 
lehet az irodalmat. De én ezt a dolgot 

akkor már nagyon komolyan gondol-

tam, és elkezdtem szigorúan foglalkoz-

ni a költészettel. Az is igaz, hogy minél 
specifikusabb, vagy kísérletibb az írói 
stílus, annál kevesebb ember hajlandó 
követni. Szóval, ha jól érzékelem, egy 
populárisabb, könnyebben olvasható 
szerzőből egy, még mindig jelentős 
olvasóközönséggel rendelkező, de 

szolidabb íróvá váltam. 
 

Ezt bánod? Vagy hidegen hagy, hogy 
hányan olvasnak? 

 

Őszintén? Azt szeretném, ha baromi 
kísérleti és bátor irodalmat írhatnék, és 
közben egyre többen olvasnának. :) De 
ilyen nincs. Ez egyszerűen matemati-
kailag nem így működik. Ezzel megbé-
kéltem. Persze próbálom tartani az 
olvasóimmal a kapcsolatot, és szá-
momra ízléses módon népszerűsíteni a 
könyveimet és a színházi előadásaimat. 
Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van 
egy Facebook-oldalam, ahova poszto-

lom a megjelenéseimet. Ez manapság 
idejétmúlt dolognak számít, de nekem 
nincs se Instagramom, se Twitterem, se 

Tiktokom. Próbálom belőni a középutat, 
hogy legyenek is olvasóim,  
de közben ne kelljen állandóan azzal 
foglalkoznom, hogy magamat népsze-

rűsítsem. 
 

Azt mondod, hogy neked fontos a 

személyes kapcsolat. Ha elmész egy 
író-olvasó találkozóra, akkor ott meny-

nyire tudsz az a Závada Péter lenni, aki 
a hétköznapokban vagy? Mennyire más 
Závada Péter, a költő? Mennyire érzed, 
hogy önmagad vagy, mennyit mutatsz 
meg magadból? Mi olvasók mennyire 
hihetjük azt, hogy ismerünk téged, ha 
olvastuk a verseidet, hallgattunk veled 

készült interjúkat? 

  

Amikor az ember 17-18 éves korá-
ban rappel, él benne egy fiatal punk, aki 

lázadni akar. De ahogy telik-múlik az 
idő, előbb-utóbb lenyugszik. Ilyenkor ez 
a lázadó szerep egyre távolabb kerül a 
hétköznapi szerepeitől. Szerencsére az 
író, költő, drámaíró szerep és a mosta-

ni magánéleti szerepeim viszonylag 
közel állnak egymáshoz. Nagyon ha-

sonlókról beszélgetünk mondjuk egy 
barátommal, ha sétálunk a Margit-
szigeten, mint amiről most veled be-

szélgetek. Nem kell egy külön perszó-
nát vagy karaktert kitalálnom, aki az 
író-olvasó találkozókon beszél. Ezért is 
érzem jól magam a bőrömben.  

De hogy egy-egy versből mennyire 
lehet engem megismerni, az már egy 
másik ügy. Inkább irodalomelméleti 
kérdéseket vet fel. Hogy egyáltalán 
létezik-e olyan, hogy vallomásosság 
vagy alanyiság. Hogy mennyire lehet a 
versbeszélőt tényleg azonosítani a 
szerzővel. Egy időben azt tanították, 
hogy ki lehet olvasni a versből minden-

féle életrajzi elemeket, még mi is így 
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tanultuk gimiben. Aztán jött egy nagy 
irodalomelméleti fordulat, és azóta 
sokkal inkább a szövegek független, 
belső működésére figyelünk. Azt mond-

juk, hogy a szövegnek nem kell feltét-

lenül tükröznie a valóságot. Most azt 
látom, hogy ennek a kettőnek mintha a 
keveréke volna népszerű. Egyébként 
nagyon kevés vallomásos verset írtam 
életemben. Mindig voltak olyan elemei 
a szövegeimnek, amik tartalmaztak 

némi igazságot, vagy a valóságból táp-

lálkoztak, de gyakran  elvettem belőlük, 
vagy hozzájuk tettem, hogy nekem is 
legyen benne valami izgalom. Ugyanak-

kor az tagadhatatlan, hogy mindig van 

bennük valami személyes érintettség. 
 

Ha már a tanítás témát érintetted. 

Szerinted az mennyire van rendben, 

hogy gimnazistaként egyből és kizáró-
lag a nagy nevekkel, a klasszikusokkal, 

a remekművekkel foglalkozunk? 

 

Én abban hiszek, hogy a kortársakat 
együtt kéne tanítani a klasszikusokkal. 
Elég izgalmas feladat párhuzamot von-

ni közéjük, annál is inkább, hiszen ren-

geteg kortárs alkotó nyúl vissza klasz-

szikus művekhez vagy motívumokhoz. 
Ezeket lehetne tematikusan oktatni. És 
fontos meghívni kortárs alkotókat az 
iskolába, élővé tenni az irodalmat. Ne 
higgyék azt az emberek, hogy az írók 
már kihaltak.   

 

A régebbi írók által is végzett tevé-
kenységek, a tanári végzettség, a böl-

csész diploma, a folyóiratok szerkesz-

tése, színházak felkérésére írás, mű-
fordítások és emellett a publikálások, 
megmaradtak. De a társadalomban 
betöltött szerep mennyire, hogyan vál-

tozott? 

 

Az értelmiség szerepe a jelenlegi 
társadalomban bonyolult kérdés. Sze-

rintem most is vannak írók, költők, akik 
hajlamosak megszólalni társadalmi 
ügyekben. Véleménycikket, publiciszti-
kát írnak, mint egykor Ady Endre. Ott 
van például Krusovszky Dénes, aki 
rendszeresen ír a Magyar Narancsba, 
oknyomozó újságírói munkát is végzett 
többek között a KMTG kapcsán. De 
Karafiáth Orsolya is rendszeresen 
megszólal közéleti kérdésekben. Talán 
az írók társadalmi megbecsültsége 
annyiban változott, hogy nem létezik 
már a hagyományos vátesz szerep. Ez 
egy XIX. századi, romantikus találmány, 
de a XX. és talán a XXI. században is 
velünk maradt. Valamiért elhittük, hogy 
az író,  
a költő egyfajta szakértője az emberi 
léleknek, és ezáltal a társadalom fo-

lyamataira is jobban rálát, és így jósla-

tokat tud vele kapcsolatban megfogal-

mazni. Szerintem ez egy elég gyarló és 
nagyképű állítás volt már akkor is. (Bár 
Ady speciel rendkívül éles szemű kriti-
kus volt, és nagyon pontosan látta eze-

ket a folyamatokat.) Hogy mondjam? 

Írók mondanak nagy butaságokat is. 
Most is, miközben fogalmazom, amit 
mondani akarok, eszembe jut, hogy 

nem biztos, hogy igazam van. És van-

nak olyan szerzők, akiket bármiről 
megkérdeznek, mindig van egy határo-

zott véleményük. Arról is, amihez 
egyáltalán nem értenek. Azt gondolom, 
hogy az író írjon, és vállaljon társadal-

mi szerepet is, ha akar, de ez ugya-

nannyira feladata csak, mint bármilyen 
más, felelős állampolgárnak. Önkritiká-
val kell élnünk. Ez furcsán hangozhat, 
de gyakran még mindig valamiféle 
messiás-szerepbe kényszerítjük az 
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írókat. Fölruházzuk őket nem valósá-
gos képességekkel, vagy tudással, 
cserébe viszont azt is elvárjuk tőlük, 
hogy szenvedjenek, és ezáltal váltsa-

nak meg minket a szenvedéseinktől. 
Ezért persze nem jár igazi megbecsü-
lés: legfeljebb szellemi -- anyagi sem-

miképp. Mondván: nem baj, ha egy ki-

csit nyomorog az az író, mert úgy biz-

tos jobban fogja érteni az elesettek, a 
nélkülözők nyelvét. De közben az író 
elhasználódik. És nem hiszem, hogy így 
hitelesebben be tudna számolni min-

derről, mintha méltó körülmények kö-
zött élne. 

 

Mert ha valaki író vagy költő, akkor 
ő úgy meg tudja fogalmazni, ahogy mi, 

átlagemberek nem. 

 

Meg tudja fogalmazni, de mit? Ez 

lenne a fő kérdés. Lehet, hogy egy író 
nyelvi készségei jobbak, mint az átlag-

embernek, de az, hogy mihez ért, mi-

lyen területekere lát rá, egyáltalán nem 
magától értetődő. A nyelvi készségeket 
gyakran összekeverjük a széles körű 
tárgyi tudással. 

 

De amellett, hogy várjuk az íróktól 
ezt a fajta szerepvállalást, az is benne 
van, hogy kicsit elérhetetlenek. „Biztos 

otthon alkotnak egyedül és nem talál-

kozunk velük.” Mennyire igaz ez rád? 
Otthon alkotsz a magányodban és más 
a ritmusod, mint a társadalom többi 
tagjának? 

 

Érdekes, hogy az írók gyakran nap-

közben vannak egyedül, amikor dol-

goznak, és este vágynak társaságra. A 
többi embernél ez általában fordítva 
van. Leszámítva persze a bulikat. :) 

Íróként az ember maga gazdálkodik a 
saját idejével, de érdemes jól beoszta-

ni, mert nagyon könnyen el tud folyni 
haszontalanul. Egyfelől pozitív, hogy 
nincs főnököm, akinek meg kéne felel-

nem, másfelől irtó fegyelmezettnek kell 
lennem, és magamat ösztönözni a 
munkára.  

 

Mielőtt hatalmas köszönetet mon-

danék azért, hogy elvállaltad az interjút 
egy utolsó kérdést szeretnék feltenni. 
Szó volt kortárs irodalomról, olvasás-

ról, és hogy jó lenne közeledni a kor-

társ irodalomhoz. Tudsz egy klasszikus 
és egy kortárs művet mondani, amivel 
kezdhetnék a fiatalok, hogy kedvet 
kapjanak az olvasáshoz, kortárs iroda-

lomhoz? 

 

Klasszikusok közül Shakespeare-t 

ajánlanám, mert egyszerre nagyon 
költői, ugyanakkor hihetetlenül frap-

páns és szellemes. Mindenféle regisz-

terben tud írni. Egy Shakespeare-

komédiát ajánlanék, hogy a fiatalok 
megbarátkozzanak a drámával. Mond-

juk az Ahogy tetsziket, vagy a Sok hűhó 
semmiért-et. Közel állnak hozzám a 
klasszikus görög drámák is, az Antigo-

né vagy az Oidipusz király. Ezek vala-

miféle elemi erővel hatnak. Kortárs 
versek közül talán Kemény István szö-
vegeit javasolnám:  A királynál vagy 

Nílus kötetét. Olyan a nyelvezetük, hogy 
bárki élvezettel olvashatja őket. Még 
frissebbek talán Dékány Dávid és Vajna 
Ádám versei. Őket is bizalommal aján-

lom. 

 

(Jenei Johanna 12.c) 
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Anyák napja – Édesanyaként 

Tormássiné Kapitány Ágotha igazgatónő írása 

„Istenem, köszönöm az Édesanyámat!” 

Azon szerencsések közé tartozom, aki le-

ánynak született és leányként is neveltek szülei. Bár 
a hajam fiúsan rövid volt, s három fiútestvéremet 
kenterbe vágva másztam fára, kerítésre, mégis a 

leggyakrabban megtalált játékszereim a babáim 
voltak. Hiszek a veleszületett ösztönökben, hiszen 
gyermekkoromban leképeztem játékaimban az anyai 
gondoskodást, törődést, szeretetet. Visszaemlékez-

ve gyermekkoromra, fiatal lánykoromra, mindig az 
anyaságra készültem. Gimis voltam, amikor a deb-

receni Szent Anna templomban leendő férjemért, gyermekeimért imádkoztam 
egy hétköznapi reggeli misén…  

Életem legcsodálatosabb, szavakban 
alig kifejezhető pillanata első gyermekem 
születése volt. A következő négy gyermekem 

is hatalmas ajándék volt az Úristentől, egés-

zségesek, számomra tökéletesek, anyasá-
gom kiteljesedését jelentették.  De az első 
gyermek születésével indultam el az anyává 
válás útján. Anyának lenni, a mindent jelenti: 
a sok mosolyt, ölelést, az állandó aggódást, a 
betegágy mellett guggolást, az „anya bocsá-
nat” és az „anya szeretlek” cetliket az ágya-

mon, együtt örülni a sikereknek, s együtt sírni 
a csalódások során.  

Az anyaság egy folyamatos készenlét, az 
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anya, aki mindig figyel, és akkor és ott van jelen, amikor szükség van rá. Az 
anyává válás egy folyamatos önnevelés: meg kell tanulni, hogy mikor kell elen-

gednem, hogy megtarthassam a gyerekemet; hogy a gyermek nem presztízs-

kérdés, hanem elfogadom és segítem a vele született adottságokkal, képessé-
gekkel.  

„Az anyaság valóban semmihez sem hasonlítható öröm, amely az édes-

anya egész lényét mélyen felforgatja – írja az Orléans-i egyházmegye Anyák 
napjának megünneplésére készülő, Az anyaság kegyelme című cikke. – A fo-

gantatással kezdődő kapcsolat anya és gyermeke között egész életük során 
tovább fejlődik. Az édesanyák szeretete egészen kivételes és megingathatatlan. 
Összetevői között ott van a meghallgatás, a jelenlét, a gyengédség, a figyelem, 
a megértés, az érzelmi biztonság… A legtöbbet, legjobbat adják önmagukból, 
hogy gyermekük kellő önbizalommal haladjon saját fejlődése útján. Ennek a 
szeretetnek azt is tudnia kell, mikor kell átalakulnia és teret engednie a gyer-

meknek, hogy az saját maga lehessen, még akkor is, ha nem éppen olyan, mint 
amilyennek az anya megálmodta őt.” – nekünk anyáknak ez a hitvallásunk. 

Anyák napján, amikor gyermekeim köszöntenek ölelő karjaikkal, én hála-

telt szívvel mondok imát: Istenem, köszönöm a Gyermekeimet!  
 

 

ORGOVÁNYI ANIKÓ: 
Anyu ölében 

 Ha Anyu ölében ülök, elmúlik a mérgem. 

Nem dühít már: 

hogy Éva nem adta kölcsön a szagos radírját, 

hogy a barátnőm azt mondta rám: "beképzelt majom", 

hogy Zoli megint másnak cipelte hazáig a táskáját. 

Anyu ölében ülni megnyugvás, öröm. 

Kár, hogy nemsokára kinövöm! 

http://www.wekerlekos.hu/download/irodalom/orgovanyi.jpg
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Idén máshogy „ballag már a vén diák…” 

 
Végzőseink gondolatai az itt töltött évekről  

 

2017 szeptemberében csöppentem 
az iskolába, mint kilencedikes gimnazis-

ta. Hogy kerültem ide? Előttem már 
édesanyám, nagybátyám és unokatest-

vérem is megélhették milyen 
„szentimrés” diáknak lenni. Folytattam 
hát a sort, amit sosem bántam meg. 

Még mindig kristálytisztán emlék-

szem a napra, mikor először átléptem az 
iskola küszöbét. Véleményem szerint 
ilyenkor minden friss gimnazistában 
tombol az izgalom. Egy percet sem 

voltam képes aludni előző este, így haj-

nali 5-kor meguntam és készülődni 
kezdtem. Legnagyobb célom volt, hogy 
jó benyomást tegyek a leendő osztály-
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társaimra és tanáraimra. Köszönöm 
nekik ezt a varázslatos 4 évet, mert tisz-

ta lélekkel és megfelelő értékrenddel 
vághatok neki a felnőtt életnek. Tömér-

dek élménnyel gazdagodott a szívem.  
 

Mesélhetnék róla napokig, akkor 
sem tudnám kifejezni a bensőmben lévő 
hatalmas kaland-, szeretetáradatot és 
hitet, amit ez az iskola ajándékozott 
nekem, de a millió közül párat mégis 
csak kiemelek. 

Minden megváltozott bennem az el-

ső misén, amikor a Mi Atyánk imádsága 
elhangzott. Az a csoda fogadott, hogy 

mindenki megfogta egymás kezét ima 
közben. Ilyen összetartozást még soha 
nem tapasztaltam. Magammal viszem 

az érzést, ami belevésődött a lelkembe. 
Következő örök emlékem pedig a 

német cserediák program.  

Kilencedikesként fogadtam az egyik 
diáklányt, majd ő is engem. Kellemes 
meglepetés volt számomra, mennyire 
megtaláltuk a közös hangot első sorban 
angol nyelven. Rengeteget fejlődött a 
beszédkészségem ennek a programnak 
köszönhetően. Arról nem is beszélve, 
hogy a külföldi diákokkal kialakított ba-

ráti viszony mai napig él. Mindezek mel-

lett introvertált személyként jellemző 
rám a félénkség és a csendesség, de a 
program során kellő önállóságot és 
magabiztosságot tanulhattam a német 
tanulóktól. 

Magammal viszem az erdélyi 
osztálykirándulásunk meleg emlékét is. 
Hálás vagyok, amiért eljuthatott az osz-

tály a minden magyar szívnek fontos 
helyre, Erdélybe. Nagy-Magyarország 
ámulatba ejtő helyeit tekinthettük meg, 
mint például a Békás-szoros és a Gyil-
kos-tó. Kipróbálhattuk a gyékényfonást, 

aminek az eredménye most is díszíti a 
szobám polcát. Érzékenyen értintett 

minket, amikor közösen énekeltük el az 
Ismerős arcok zenekar dalát, a Nélküled-

et. „Mert mi egy vérből valók vagyunk…” 
- daloltuk könnyek közepette.  

Amióta jártam a csíksomlyói 
búcsúban, minden keresztényt buzdítok 
arra, hogy menjen el legalább egyszer. 

Bár aki egyszer eljut, ő garantáltan nem 
áll meg ott, én is tűkön ülök, mert na-

gyon szeretnék újra eljutni. Amit ott 
megélhettem, nem tudom szavakkal 
megfogalmazni, Isten közelsége leírha-

tatlan. Ezrek közös imádsága a lelkemig 
hatolt, és abban a szerencsés helyzet-

ben is lehettem, hogy Ferenc pápa is 
megtisztelte a búcsút és könnyeket 
okozó misét tartott. Soha nem felejtem 

el!  
 

Köszönöm, hogy a Szent Imre Katolikus 
Gimnázium tanulója lehettem. Most pedig 

búcsúzunk. Egyik részem maradna, és 
soha nem szeretne elmenni. Még 

gyermekként érkeztünk ide, de igazi hittel 
teli, gazdag szívvel köszönhetünk el. 

Köszönjük tanárainknak, hogy nemcsak 
szakmai tudásukat adták át nekünk, 

hanem megtanítottak minket a keresztény 
értékrendre is. Örökké hálásak leszünk! 

 
Reményik Sándor versével búcsúzom: 

 

„Ha menni kell, magammal sokat vinnék, 
Az egész édes, megszokott világot, 

Rámástul sok, sok kedves drága képet 
És egy pár szál préselt virágot, 

Vinnék sok írást, magamét, meg másét, 
Sok holt betűbe zárt eleven lelket, 

S hogy mindenütt nyomomba szálljanak: 
Megüzenném a hulló leveleknek. 

 
Vinném az erdőt, hol örökké jártam, 
Hintám, amelyen legelőször szálltam, 

A keszkenőm, mivel rossz másba sírni, 
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A tollam, mert nem tudok mással írni, 
Vinném a házunk, mely hátamra nőtt 

Az utca kövét küszöbünk előtt! 
 

Vinném... én Istenem, mi mindent vinnék! 
Én Istenem, mi minden futna át 

Gyötrődő lelkem alagútjain - 
Olvasgatnám az ablakok sorát, 
Simogatnám a fecskefészkeket, 

S magamba színék minden verkliszót, 
Mint bűbájos, mennyei éneket... 

 
Utánam honvággyal tekintenének 

Az ajtók mind, és mind a pitvarok, 
Szeretnék mindent, mindent magammal vinni - 

És mindent itt hagyok.” 
 

 

Nagy Ráchel Lili 12.a 
 

 
Amikor 2013-ban ötödikesként el-

kezdtem első szentimrés évemet, voltak 
félelmeim. Amolyan általánosnak mondható 
félelmek, amelyek megkörnyékezik az embert 
például egy iskolaváltásnál. Ezért is merültek 
fel bennem kérdések a jövővel kapcsolatban, 
mint például, hogy befogadnak-e majd? Illek-
e majd ebbe a társaságba? Egyáltalán ez az 
én világom?  
 

A válasz mindenre egy határozott 
igen. És ezt úgy állíthatom, hogy sosem 
voltam mintadiák, de mégis olyannak fogad-
tak el, amilyen voltam. Tanáraim mindig azt 
éreztették velem, hogy jó helyen vagyok, és 
osztálytársaim ezt még jobban erősítették 
bennem. Hálás vagyok nekik, mert általuk egy 
biztonságos hellyé vált számomra az iskola. 
Emlékeimet az itt töltött évekről semmire nem 
cserélném el. Lehet klisésen hangzik, de igaz. 
Néha csak felelevenítek magamban egy 
osztálykirándulást, egy FAVÉT próbát, egy 
lelkigyakorlatot, és csak arra tudok gondolni, 
hogy milyen sokat adtak ezek nekem. Persze, 
azt nem lehet mondani, hogy mindig minden 

tökéletes volt, és sosem történt semmi rossz, 
mert ez nem lenne igaz. Voltak nézeteltéré-
sek, akár veszekedések is, de hol nem? Ezek 
pontosan így voltak jók. Farsangi készülődé-
seinkhez már hozzátartozott, hogy soha 
semmiben nem tudtunk egyetérteni, de a 
végére mindig összehoztunk valami sajátosat.  

Az idei év semmilyen értelemben 
nem volt könnyű, kevés dolgot élhettünk meg 
együtt, de osztályfőnökeink így is feltűzték 
ránk a szalagot, és ez bármennyire nem 
hagyományos módon történt, legalább egy 
kicsit megérezhettük, milyen is végzősnek 
lenni.  
 

 
 
Utolsó osztálykirándulásra nem, de 

egy közös máriapócsi zarándoklatra 2020 
nyarán még volt lehetőségünk, amin az osz-
tály nagy része részt vett. Ehhez hasonló 
emlékektől lettek feledhetetlenek az itt töltött 
évek. Felnőttünk egymás mellett a nyolc év 
alatt, és akik most vagyunk, azok egymás 
által lettünk.  

 
Sütő Virág 12.b 
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Alala Sally vagyok és már 5 éve járok 
Szent Imrébe, azaz 8.-ba jöttem. Én 
voltam az osztályom utolsó 

újonca. A 12. b-be járok, ami 
nagyon híres kiváló tanul-

mányi eredményeiről. Ne-

kem a kedvenc emlékem a 
Szent Imrés éveimből a 
FAVÉT marad mindig. Az 
volt, és lesz a legemlékeze-

tesebb. Valahogy mindig ott 

találtam rá új barátokra. Már 

kilencedikes koromban elkezdtem 

részt venni minden évben a rendez-

vényen. A kedvenc részem talán nem 
is az előadás napja volt, hanem a 
próbák és az, ahogy két héten ke-

resztül készülünk gőz erővel erre az 
egy napra, de közben  egymással 

vagyunk, új kapcsolatokat építünk, és 
más-más évfolyamokból épülnek 

újabb társaságok. A FAVÉT folyama-

ta fárasztó volt, de nagyon feltöltött 
mindenkit. Különleges "varázsereje" 
volt, amit kicsit nehéz szavakba önte-

ni. De tudom, hogy minden FAVÉT 
előadásra emlékezni fogok. 
 

Alala Sally 12.b 
 
 

Először is szeretném kifejezni, 
mennyire keveslem a helyet, ahova 

írhatok. Igazság szerint az volna a 
legjobb, ha lenne a sulis újságnak egy 

„Barátfalvi László Imre visszaemléke-

zése az iskolai évekre” című 
különkiadványa, amiben 

kedvemre rizsázhatnék a 
tollkupaktól majdnem 
megfulladó osztálytárs-

tól, egészen a Mária-

utalvány szent imrés 
gazdaságra kifejtett ha-

tásáig. (Szamizdatban? 

 - a szerk. ) 

 

 

Jó-jó, valószínűleg senki nem ol-

vasná azt a kilométer hosszú 
borzadványt.  

Bár, ha abból indulunk ki, hogy va 

 

lakik az új Star Wars trilógiát is szere-

tik… Mindegy, inkább belekezdek a 
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visszaemlékezésbe, hiszen a „Nyájas 
Olvasó” már türelmetlenül vágyhat 
erre. 

Nos, tizenkét év eltelt. Hazudnék, 
ha azzal a sablonnal élnék, hogy 

szempillantás alatt, de kétségkívül 
eltelt.  

Alsós emlékeim eléggé megkoptak 
már, de az egyik legmarkánsabb, ami 
megmaradt, az nem más, mint a „sa-

lakdomb” (esetleg „Salakdomb” vagy 
„SALAKDOMB”). Ez a vörös förtelem 
volt kezdetben a kinti szórakozás alfá-
ja és omegája: aki felküzdötte magát a 
tetejére, despota uralkodó módjára 
tekinthetett le a többi napközis gye-

rekre, egészen addig, míg le nem húz-

ta, lökte vagy boxolta a pórnép egy 
tagja, átvéve a hatalmat.  

Ez egészen gyakran megtörtént, 
így nem alakulhatott ki erős állam. Én 
általában az udvari bolond szerepét 
töltöttem ezen kaotikus feudális álla-

potok között, ami ugyan nem járt 
dicsőséggel, de sok fájdalommal sem. 
Legnagyobb sajnálatunkra azonban a 
szülők egy idő után aggodalmukat 
fejezték ki, hiszen a salak beletört 
nadrágba, cipőbe, gyerekbe stb., így 
ez a szórakozási lehetőség megszűnt. 
Volt egyébként legónk is. Na, azt azért 
vették el talán, mert verekedtünk 
vele... Hozzáteszem, amúgy a tanító 
nénik nagyon kedvesen bántak ve-

lünk, és szerintem néha indokolatla-

nul sokat is tűrték a hülyeségünket 
(mondjuk, amikor megpróbáltam a 
falon futni, miután láttam hasonlót az 

akkoriban kijött első (!) Assassin’s 
Creed-ben). 

 

 

Az idilli alsós évek után jött azon-

ban a GIMNÁZIUM. Itt azért már sok-

kal komolyabb sérelmek értek minket. 
Először is, amikor a tanár (már rég 
nem a kedves tanító néni vagy bácsi) 
képes volt az előző óra anyagából 
íratni. ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL.  
Na jó, azért ez eléggé ritkán fordult 
elő, és például az osztályozó vizsgák 
sokkal jobban leterhelték a szerveze-

tünket ( pl. 9.-ben Németh István atya 
tizenvalahány oldalas, tízpontos „be-

ugrója” a szóbelire, khm), de jelen-

tem, túléltük. Még a vízkultos 
művészettörit is. Itt azért már több 
mindenről érdemes szót ejteni. 

 

Legelőször is kezdjük a 
csodasztikus osztályommal: borzasz-

tóak egytől egyig, komolyan mondom. 
Amikor először megláttam őket, külö-
nösen az addigi B-sekből (én alsóban 
A-s voltam) osztálytárssakká avanzsált 
egyéneket, egy halk „uff” elhagyta a 
számat (Winnetou után szabadon). Na 
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jó, amit eddig az osztályomról leírtam 
az eléggé kamus, amúgy szeretem 
őket. Jó fejek, összetartóak (bár 22 
ember hova is húzhatna szét), segítő-
készek, eltűrnek engem (ez azért nem 
kis dolog) és végülis a miénk a legjobb 
osztály. Bocsánat, ha valaki ezen meg-

sértődik, de ez így van. Csak ezeket 
olyan ciki leírni, meg 
tiszta nyálas is az 
egész, ezért megkér-

ném a „Nyájas Olva-

sót”, ha már idáig 
átverekedte magát a 
soraimon, akkor ez a 

kis titok maradjon 

köztünk. Köszönöm. 
Ofőnek elég sok 

hm… élményt okoz-

tunk az évek alatt. 

Kétségtelen, néha 
elég értelmesen vi-

selkedtünk, sőt, ofő 
még büszke is tudott 
lenni ránk különböző 
okokból, de sose hagytuk, hogy akár 
egy pillanatra is elfelejtse, kikkel van 

dolga. Egyéni és csoportos megmoz-

dulások is voltak, ez utóbbiak közül 
néhány: egyszer az összes fiút behív-

ták az igazgatóiba, mert végigdumál-

tunk egy előadást az ebédlőben, más-

kor napköziben tovább kint marad-

tunk az udvaron azzal az ürüggyel, 
hogy mi focira járunk. Jocó bá’ persze 
minden kétséget eloszlatott (aki nem 
volt napközis, az talán fel se fogja, 
miért olyan nagy ügy ez). A kerítésen 

is néha átmásztunk, annak is meglett 
a következménye.  

Később megkomolyodtunk, max. 
órákat lógtunk el, de még azt is ritkán. 
Vagy irci osztályozó (szóbeli) vizsga 
közben lementünk a Falóba kajálni. 
Persze ezt én könnyen megtehettem, 
hiszen levizsgáztam már, de valaki 

igencsak késett a 
feleletéről… 

A tanárok amúgy 
gimiben is sokat el-

néztek nekünk. Nem 
azt mondom, hogy 

sose éreztünk iga-

zságtalannak semmit 
sem, de megúsztam a 
szekrénybe bújásokat 
és hasonló finomsá-
gokat másokkal 
együtt. Oké, talán 
hetedikben ez nem 

akkora ügy. Na de 
10.-ben bebújni az 
osztály beépített 

szekrényébe, és ONNAN visszafelesel-

ni a tanárnak, az már valami zseniális 
(a szó legrosszabb értelmében). Sze-

gény Hollósy Tibor tanár úr… 

A nyelvvizsga előkészítő órák is va-

lami fantasztikusak voltak. Tényleg. 
Sok diák különböző osztályokból, más-

más habitussal mindig valami jót 
eredményezett. Volt szerencsém né-
metből és angolból is részt venni az 
ilyen alkalmakon. Szerintem Tünde 
tanárnőt (angol) jobban kikészítettük. 
Jó kis késések után érkeztünk 1-2 
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társammal alkalomadtán (merthogy 
addig „pergett” a kosár valahogy így: 
„na, ha a következőt háttal bedobom, 
akkor megyünk angolra”), aztán vigyo-

rogva masíroztunk be órára. Minden-

kinek ajánlom egyébként a nyelvvizs-

ga-előkészítőt, a kosz mellett ragad az 
emberre egy jó adag hasznos szókincs 
is. Csak ne telefonozzatok!!!! 

 

És ennyi. Vérzik a szívem, amiért 
rengeteg mindent ki kell hagynom 

(„Útmutató a tanárokhoz”, kisgimis 
táborok, NÉPTÁNC, „Hogyan kell zsi-

nórban két farsangot megnyerni?” és 
hasonló témák), de már érzem, hogy 
sok(k) volt ez a szóáradat egyeseknek 
és még egy dolgot le kell írnom.  

Köszönöm. Kedves Igazgatóság, 
kedves Tanárok, kedves Csaba és Já-
nos atyánk, és legkedvesebb diáktár-

sak, köszönöm a rengeteg élményt! Jó 
volt ebbe a suliba járni, egy évét sem 
bánom. 

 

Barátfalvi László Imre 12.b 

 

 

 

 

Végzősként (12.b) visszatekintve 

a Szent Imrében eltöltött 10 
évemre látom igazán, hogy 
mennyit is adott nekem ez az 

iskola. Azt hiszem, minden isko-

lának megvan a maga erőssége, 

a miénk egyik legnagyobb ereje a 

közösségben rejlik. Rengeteg 

közösségépítő programot szer-

veznek, szerveztek minden év-
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ben, amelyek valóban összeková-
csoltak minket. Ilyen többek kö-
zött a 12 órás foci, kosár, a ki-

rándulások, zarándoklatok (pl.: 
Csíksomlyóra minden évben), és 
persze a Favét. Nagyon hiányoz-

ni fognak a készületek a miszté-
riumjátékra, amikor mindenki 
igazi csapatként dolgozott, ki-ki 

a maga részét beleadva a mun-

kába, a beszélgetések a próbák 
alatt a kápolnában vagy a relax 

szobában - olyanok között is, 
akik korábban alig ismerték 
egymást-, az előadás utáni ün-

neplés. Évfolyamokon átívelő 
barátságok, szerelmek alakultak 

a Favétra való készület alatt. 
Éppen ezek miatt- azt hiszem, 

beszélhetek az évfolyam nevé-
ben- sajnáljuk rettentően, hogy 
nekünk nem adatott meg az 

utolsó szentimrésként eltöltött 

évünkben  ezeket az élményeket 
még egyszer átélni. 

Másrészt viszont azt gondolom, 

hogy a klisésnek, semmitmondó-

nak tűnő szöveg, mely szerint: 

„aki valaha járt a Szent Imrébe, 

kicsit örökké szentimrés marad”, 
igenis igaz! Sokszor megtapasz-

taltam már az ifjúsági zarándok-

laton, a görög bálban és még sok 

más helyen, hogy a szentimrések 

mindig számíthatnak egymásra, 
egy közösséget alkotnak, függet-

lenül attól, hogy ki hanyadikos 
vagy hány éve ballagott el. A 
közös emlékek és életszemlélet 
egy életre összekapcsolnak min-

ket. Az osztályomról nem is kell 

sokat írnom, hiszen mind tudjuk, 
hogy életünk meghatározó 8-10-

12 évében voltunk egymás életé-
nek fontos szereplői, számtalan 
közös élményünk, emlékünk 
van, együtt sírtunk-nevettünk, 
együtt nőttünk fel, így ezt a köte-

léket, ha akarnánk, se tudnánk 
elvágni! 

Mészáros Bori Anna 12.b 
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Azt kérték tőlem, hogy írjam meg, mit 
viszek magammal az iskolából, milyen 

élményeim vannak az elmúlt évekből, 
konkrétabban az elmúlt évből. 
Felmerült bennem, hogy miről 
írhatnék végzősként, akinek se utolsó 
lelkigyakorlata, osztálykirándulása, 
szalagav

atója, 
FAVÉT-

ja 

szervez

őként, 
ballagás
a, 

érettség
i előtti 
zarándo
klata, 

szerená
dja, de még szóbeli érettségije sem 
volt/lesz. Sokszor eldöntöttem, hogy 
nem a veszteségekre fogok 
koncentrálni, hanem teszek azért, 
hogy a helyükbe kerüljenek valós 
emlékek.  

A történetem a Szent Imrében 
2017 szeptemberében kezdődött. 
Rögtön osztálykirándulás, 31 (akkor 
még) random fiatallal. Nem tartoztam 
a legnyitottabbak közé. Első taná-
csom: merjetek nyitni és ismerkedni 
bátrabban, mint egykor én. A megha-

tározó élményeket kellene kiemel-

nem, de valljuk be, hétköznapból több 
van a gimnázium alatt, mint nagyon 

meghatározó különleges események-

ből (lásd fenti lista :). A második taná-
csom: éljétek meg a hétköznapokat, 
amennyire csak tudjátok. Nem azt 
mondom, hogy a tanulás szoruljon a 
háttérbe, de a tanuláson kívül is van 
élet. Nem a dolgozatokra fogtok majd 

emlékezni a gimis évekből, hanem a 
barátokkal töltött időre. Nem a hibát-

lan dolgozat fog meghallgatni, ha 

örömötök vagy  
szomorúságotok van. Ne a jövőben 

éljetek. Legyenek terveitek, céljaitok, 
álmaitok, de ne felejtsétek el a jelene-

teket. 

A 

har-

madik 

taná-
csom: 

mer-

jetek 

segít-
séget 
kérni. 
Nem 

kell 

mindent egyedül kézben tartani. A 
diákigazgató választásra készültünk, a 
tavalyi karanténozás után újra össze-

rázódott az osztály. Nagyon jó volt azt 
megélni, hogy mindenki vállalt vala-

mit, együtt gondolkodtunk, együtt 
tettünk a közös célért, aztán együtt 
örültünk a sikernek. 

Az osztály mellett van egy másik 
közösség, ahova tartozom. A cserké-
szek. A beiratkozáskor nem gondol-

tam arra, hogy újra aktív cserkész 
leszek, aztán úgy alakult, hogy mégis. 
Életem egyik legjobb döntése volt. 
Olyan nyitottságot, szeretetet és köz-

vetlenséget nem nagyon tapasztaltam 
még, mint az első alkalommal, amikor 
beléptem a csotthonba a vezetőség 
többi tagja közé. Rögtön kérdeztek, 
biztattak, örültek nekem, pedig nem is 
ismertek. A cserkészetnek hála olyan 
élményeket és barátokat szereztem, 
amik azt hiszem, egy életre szólnak. 
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Az őrsömmel töltött idő, a pillanat, 
amikor megnyílnak előttem a lányaim, 
amikor kérdeznek, vagy csak rám kö-
szönnek a folyosón, felbecsülhetetlen. 
Ez nem ér véget azzal, hogy elballa-

gok. A cserkészet összeköt, határokon 
átívelő mozgalom, a tagjainak közös 
célja van: egy jobb világért dolgozunk. 

Kérték, hogy írjak, hogy mit tanul-

tam az elmúlt évben. Megtanultam, 
hogy meg kell találni mindig azt a 
dolgot, aminek örülhetünk. Felértéke-

lődött minden emberi kapcsolat, ta-

lálkozás. Rájöttem, hogy nem kell 
várni arra, hogy egy program miatt 
találkozzunk, lehet az a program, hogy 
találkozunk. 

 

Jenei Johanna 12.c 

 

 2017-ben jelentkeztem az iskolába, és 
jelenleg a 12.c osztályba járok. Tagja va-
gyok a Rákóczi Szövetségnek, a KÉSZ-nek, 
illetve a röplabdacsapatnak. Az iskolában 
rengeteg baráttal, élménnyel gazdagodtam 
előadások és kirándulások által. A Rákóczi 
Szövetség tagjaként például részt vehettem 
Bese Gergő atya a 777blog írójának egyik 
előadásán, illetve egy 3 napos kiránduláson 
Budapesten rengeteg határon túli magyar 
diákkal. A Követ és a FAVÉT is közel áll a 
szívemhez, hiszen ezek felejthetetlen prog-
ramok voltak a 4 év alatt. A sulis progra-
mokból még kiemelném a 12 órás sportren-
dezvényeket, amit általában mi lányok csak 
a pálya széléről néztünk, mégis nagyon jó 
volt. Ezekkel a jó élményekkel távozom az 
iskolából.  

   Legyetek nyitottak minden programra és 
ember felé. Barátkozzatok idősebbekkel, 
fiatalabbakkal és persze, ha ők elballagtak, 
tartsátok velük a kapcsolatot, sose tudni 
mikor lesz szükségetek segítségre tőlük 
például az egyetemen vagy a mindennapi 
életben. Vegyetek részt minél több sulis 
programon, illetve csatlakozzatok az ifjúsági 
szervezetekhez, mert csak csupa jó dolgok-

ban lesz részetek. A 4 év alatt próbáljatok ki 
mindent, amit csak lehet, és ha megtetszik, 
csatlakozzatok például a táncosokhoz, 

zenéljetek vagy röplabdázzatok, hiszen a 
lehetőségek száma igen nagy.  
Az utolsó évem miatt szomorúság, de egy-

ben boldogság is van bennem.  
 

 

Szomorúság, hogy utolsó évemben konkré-
tan nem járhattam iskolába, és nem lehet-

tem minden nap a barátaimmal. Boldogság 
pedig az, hogy életem egy nagy szakasza 
lezárul, és egy sokkal nagyobb, izgalma-

sabb vár rám.  
   Hálás vagyok, hogy rengeteg barátot és 
emléket adott nekem az iskola.   
Nagy Petra 12.c 
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Izsai Jázmin (12.c): 
 (jövőbeli) Ballagási beszéd 

 

Látjátok osztály, egyszerre elballagott 
és itt hagyott minket magunkra. Elhagyott.  
Ismertük őt. Nem volt magas és csendes,  

csak humoros, a mi humorunkhoz közel álló. 
De nem osztálytárs már.  

Akár az öregember, kinek nincs dolga már 
fogta magát és elballagott. 

Jaj,  elhagyott 

a napsugár. 
 

Okuljatok mindannyian e példán.  
Ilyen az ember. Egyedüli példány, ha okos.  

Nem jutott évekből több és most sem osztálytárs már 
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s mint quichéből sincs 2 egyforma sütés,  
a barátaimból se lesz hozzá hasonló teremtés.  

Nézzétek e lányt, ezt az istenfélő, ámbár nem szerény,  
cserfes két szemet. Nézzétek, itt e kéz,  

mely annyit segített e kevésbé ügyes kezeken, 
mint helyi protestáns Teréz anya, s kinek humora olyan ritka, 

kinek a szerelemben a távolság néha aranykalitka, 
az én legjobb barátom, kivel közös életem titka.  

 

Akárki is ő, de bongyori hajú, de aranyos, mint egy arabvérű bárányka.  
Mindenki tudta és hirdette: nincs velem könnyű dolga, néha nehezen is bírja.  

Ahogy szerette ezt vagy azt az italt, 

s szólt ajka, melyet mostan csak az online térben hallatja 

a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja,  
mint Beck Zoli kedvenc gitárjának A-dúrja. 

Ahogy Csotthon előtt mondta nemrég:  
„Jaj, Bari, egy kis kakaót úgy innék.",  

vagy gyümölcsöt evett és boldogan meredt a  

kezében lévő, 
barna-narancs színű kávétartójára  

és futott, intézkedett 
és tervezte életét, mint színes táskahímzéseit:  

a homlokán feltündökölt a jegy,  
hogy harmincak közt az egyetlenegy.  

 

Keresheted őt, nem leled, hiába,  
se itt, se az iskolában, se a városban, 
de lelheted őt mondjuk Békásmegyeren, 

de itt már nem. 
Többé soha.  

Nem gyúl ki fülig érő mosolya.  
Szegény a forgandó, tündér szerencse,  
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hogy e csodát újólag ide sodorja.  
 

Édes osztálytársaim, olyan ez épen,  
mint az az ember ottan a mesében.  
Az élet egyszer csak őrája gondolt,  

mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt...",  
majd rázuhant az egyetemi bölcsészkedés 

s mi ezt meséljük róla nevetve: "Ilyen volt..."  
 

Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,  
mint önmagának egy sokkal jobb bobra.  

Nem lesz többé ő gimnazista, nem lesz több vetületi ábra.  
Hol volt, hol nem volt egyszer, az iskolába’. 

 

 

Kedves Végzőseink! A Jóisten áldása kísérjen Titeket egész életete-

ken át! 
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A médiaszakkör feladata az iskola által 
szervezett eseményeken való részvétel, 
azok dokumentálása. A médiaszakkör 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az itt látottakat a legjobb minő-
ségben adja át azoknak, akik nem ve-

hetnek részt az eseményen.  

 

A „médiások” által felvett anyagot az 
iskolánkban megtalálható számítógépe-

ken és laptopokon dolgozzuk fel jog-

tiszta programok segítségével, amiket a  

Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye 
közreműködésével használhatunk.  

Csapatunk tagjai között a feladatok fel 
vannak osztva, így az általunk elkészí-
tett képi, illetve videó anyagok a lehető 
leghamarabb publikálásra kerülnek.  

A csapatunk törekszik arra, hogy a 
birtokunkban lévő eszközökből a lehető 
legtöbbet hozzuk ki.  

A tagjaink rendelkeznek saját felszere-

léssel, ami lehetővé teszi, hogy egy 
adott eseményt több szemszögből is 
rögzíthessünk.  

 

A nagyobb, kültéri eseményeket 
drónnal rögzítjük, a beltériket akcióka-

merákkal, illetve a Szent Imre Alapít-
ványtól kapott Panasonic kamerával 
rögzítjük.  

További videofelvételeket egy Dji 
Osmo Pocket videókamerával rögzí-
tünk. A fényviszonyok tökéletességéről 
derítőfóliák gondoskodnak. A követke-

ző tanévben Rubóczkiné Kiss Hajnalka 
tanárnővel együtt készülünk az újabb 
„bevetésekre”.  

 

Rutkai Benedek 9.c 

Sárközi Tamás 9c

A médiaszakkör 
feladatai 
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Napi rutin az ötödik évfolyamon - avagy a drámaóra     

keretein belül rendszerezzünk! 
  

 

 

 

 

 

 

Szupkay-Papp Mária tanárnő 

Moino Gino 5.a Kapin Zina 5.a 

Tar Milán 5.b 

Pataki Miléna 5.b 

Molnár Csenge 5.a 
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Kicsik a nagyok között – Digitális                       
kalandozások 

 

 
 

A képen Gyurikovits Léna 4.a osztályos tanuló. 
 
 

Megint online 

 

Minekutána a nagygimnazistáimmal már hónapok óta lavírozom a digitális oktatás 
Szküllái és Kharübdiszei között, azt gondoltam, kevés dolog tud igazán meglepni az 

online térben. Olyan veteránnak képzeltem magam 
ezen a területen, mint Bruce Willist az ötödik Die Hard 

forgatásán. 
 

A tanítványaim többsége, becsületére legyen mondva, 
összeszorított fogakkal küzd a mindennapokkal, minde-

zek ellenére azért adódnak olykor-olykor érdekes jelen-

ségek, de ezekhez azt hittem (eddig), hogy már teljes-

séggel hozzáedződtem. 
 

Példának okáért, az elmúlt időszakban megszoktam 
már, hogy a diákjaim szégyenlősebbek, mint az egyszeri celeblyány az elfuserált sze-

möldöktetoválás után, és még hosszas könyörgésre sem szívesen kapcsolják be a 
kamerát óra közben. Így viszont totózhatok végig magamban, hogy vajon kit rejt a 

rejtélyes nagy H. vagy Kolompár Alfréd leánykori profilképe, amit csakis és kizárólag a 
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kedvemért illesztett be a mókás kedvű gyermek a saját fotója helyett. (Abba már bele 
sem gondolok, hogy mi van akkor, ha a kis drága az elsötétített képernyő mögött épp 

a reggeli utáni szundikálást végzi háborítatlanul…)  

 

Arra sem kapom már fel a fejem, ha a háttérből kanálcsörgés, mosógép, kóbor háziál-

lat, vagy cuki kistesó hangja festi alá Csokonai stílusötvözési bravúrjait, vagy alkal-

manként egy-egy házi feladat jobban elkavarodik a Mátrixban, mint Neo és Trinity 

együttvéve.  
 

Szóval, azt gondoltam, hogy amit tudni lehet a Google Meet legsötétebb bugyrairól, 
azt már én mind tudom, ám ez a két nap bebizonyította, hogy amit eddig láttam, az cs 

ak a demo változat volt. A héten ugyanis elkezdtem az apróbbakat is online okítani. 
Ráadásul itthonról. 

 

Két nap leforgása alatt pedig a következő kalandokat éltem át: 
 

1. Megjelent a macskám az óra kellős közepén. 
2. Miután kizártam a jószágot, az alkalmi tanterem ajtaja előtt kezdett panaszos tirá-

dába. 
3. Ez ihletet adott az egyik kis tanítványomnak, ő is megmutatta a macskáját.  

4. Egy másik a teknőcét kotorta valahonnan elő. 
5. Néhány gyerek- elfelejtvén, hogy óra van - a némafilmek sztárjait megszégyenítő 

arcjátékkal külön kis történeteket rögtönzött a kamerának. 
6. Egy kisfiú rájött, hogy hogyan lehet vicces háttereket állítani. 

7. A tudását rögtön meg is osztotta a többiekkel a chat funkció segítségével. 
8. Az óra hátralevő részében pedig mindenki kipróbált minden lehetséges hátteret... 

 

Összefoglalva, remekül szórakoztunk, bár az átadott tudást illetően erős kétségeim 
támadtak.  

Ugyanakkor viszont titkon remélem, hogy amikor majd felnőttként visszagondolnak 
ezek az apróságok erre az időszakra, nem a sok fájdalom és rettegés fog először 

eszükbe jutni, hanem a macskák, a teknőc meg az a mindenféle színes, bolondos hát-

tér. 
 

Rubóczkiné Kiss Hajnalka tanárnő 

 

 

*** 



30 

 

De nemcsak a tanítónénik és tanárnénik számára volt kaland és kihívás 
az elmúlt időszak, hanem a gyermekek és szüleik számára is. Ilyen élmé-
nyekkel gazdagodtak: 

 

Amikor kiderült, hogy újra online 
oktatás lesz, nem igazán vártam. 
Bár kevesebb a házi, beoszthatom 
az időmet, sokkal hamarabb kész 
vagyok a feladatokkal, ez jó benne. 

Az a rossz oldala, hogy nehe-
zebb megérteni a feladatokat, mint 

élőben, de ebben sokat segítettek 
az online órák. 

Hiányoztak a többiek, az iskolá-
ban együtt játszhatunk és a 
házikban is segítünk egymásnak. 

Az online oktatásnak van jó és 
rossz oldala is, de én inkább az 
iskolát választom. 

 
Tarczy Emma 3.a 
 
 

 

 

 

Egy este ismét bejelentették, hogy 
bezárnak az iskolák, és online oktatás 
lesz. Egyrészt örültem, mert ez azt 
jelentette, hogy nem kell korán kel-

nem, másrészt szomorú voltam,mert 
nem találkozhattam a tanítónénikkel 
és az osztálytársaimmal. Ildikó néni az 
utolsó napon elmagyarázta a 
classroom működését, azt, hogy ho-

gyan kell belépni és a feladatokat 
feltölteni. Anyáéknak először okozott 
egy kis nehézséget a classroom beállí-
tása, de utána ők is ügyesen megta-

nulták a használatát.  

Én szerettem otthon tanulni, bár nem 
minden ment zökkenőmentesen. 

Előfordult, hogy vihar volt és akado-

zott az internet, de olyan is volt, hogy 

néhány órára áram nélkül maradtunk. 
Szerencsére anya mindig mindent 
megoldott. Jók voltak az online órák, 
és azt is szerettem, amikor Ildikó néni 
videóban magyarázta el az órai anya-

got, de a kedvencem a sutoriban 

küldött feladatok voltak. Szerencsés 
vagyok, mert a barátnőm, aki másik 

iskolában tanul, mindig csak oldal-

számokat kapott, hogy mit tanuljon 
meg, és aztán a feltöltött feladatokat 
mindig visszadobálták neki, mert a 
tanár szerint nem jól készítette el. 
Nehéz magyarázat nélkül elsajátítani 
az új tananyagot, miközben a szülők-

nek is dolgozniuk kell. Ezért a barát-

nőm nagyon utálta az online oktatást. 
Az én szüleim váltva tudtak itthonról 
dolgozni, ezért mindig volt felnőtt 
velem otthon, de van egy barátom, 
akinek a szülei nem tudnak home 
office-ból dolgozni, ugyanis az édes-

apja GLS-futár, az édesanyja pedig 
eladónő a Sparban.  

Tudom, hogy a szülők munkája miatt 
nagyon sok embernek nehézséget 
okozott az online oktatás, ezért sokan 

örültek, amikor visszatérhettünk az 
iskolába. Én egyrészt örültem, hogy 
vége az online oktatásnak, mert vég-

re találkozhattam a barátaimmal, a 
tanító nénikkel, mivel már nagyon 
hiányoztak, másrészt kicsit félek, 
hogy megint elkapom a vírust, mert 
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akkor nagyon beteg voltam. Anya azt 

mondta, hogyha engedélyezik az 
oltást, én biztosan meg fogom kapni, 
hogy védve legyek. Anyáékat szeren-

csére már beoltották, szükség is van 
rá, mert nagyon sok a felelőtlen em-

ber, akik bár tudják, hogy betegek, 
mégis elmennek dolgozni, és nem 
törődnek azzal, hogy megfertőznek 

másokat. Nagyon hiányzik a járvány 
előtti életem, a balett, a rendes test-

nevelés órák, a maszk nélküli közle-

kedés. Sokat szoktam imádkozni, 
hogy végre vége legyen ennek az 
egésznek, és visszakaphassam a nor-

mális életemet.” 

Nagy Emma 3.a 

Az én karanténom 

Mikor meghallottam, hogy nem lesz 

iskola, nagyon elszomorodtam. 

Annak nagyon örültem, hogy online 

órán találkozhatok a tanítónénikkel 
és az osztálytársaimmal. Sokat tanul-

tam, de volt időm játszani is. 

Gyakoroltam az eddig tanultakat is, 

sokat imádkoztam, és a misét a tévé-
ben néztem. Így teltek a napjaim 

karantén alatt.  

Gál Kira Hanna (3.b) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 "Ebben a digitális etapban családilag jobban tudtunk teljesíteni. A 
classroomra való áttérés az alsó tagozaton nagyon jó döntés volt. Az 
okostelefonom és az iskolától kapott kölcsön laptop segítségével meg tudtuk 
oldani három iskolás online oktatását. A classroom felülete érthető, könnyen 
kezelhető volt. Külön jó volt a dolgozó szülőknek a visszaküldési határidők 
megjelölése! Valamint az én digitális kompetenciám is fejlődött: az okos tele-

fonról ki tudtam nyomtatni a rajz és technika órára szükséges lapokat...  Mi 
örültünk neki, hogy az előző évhez képest jobban vettük az akadályokat!" 
Hollósy Kinga szülei 
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Hálás  szívvel  
 köszönünk mindent.  

Élmény volt minden online óra , a gyerekeknek és nekünk  

szülőknek is. 

Bevallom őszintén, hogy Minden Tiszteletem a Tiétek,  
Pedagógusoké. Ebben a nehéz helyzetben monitoron  

keresztül így lekötni e gyerekek figyelmét óráról órára... 
hu kemény volt, s tapasztaltam, hogy nem egyszerű.  

De sikerült! 
Köszönünk mindent!  Mátyás Márk és Milán anyukája 

 
Gondolom, hogy mindenki jobban vette most az akadályt, mint az előző vírus adta időszak-
ban. A gyerekek is rutinosabban készülődtek, végezték feladataikat. Kialakult egy rendszer, 
amit napról napra követni tudtak. De azt látom rajtuk, hogy sajnos egymás hiánya megviselte 
őket. Az osztály közössége, amiben most élnek mindenki számára fontos, ezt az internetes 
tér nem pótolta. Szükségük van egymásra, arra, hogy tanuljanak egymástól, egymás hibái-
ból.” 
Baranyiné Adamovics Zita szülő 
 
 

Mi jót hozott a digitális oktatás? 
 

Az elmúlt évből 
sokat tanulva, felkészül-

ten ért minket az idei 
évben a digitális oktatásra 
való váltás. Az eszközök, 
a platform, a home 
office-ra való rugalmas 
átállás lehetősége, mind-
mind lehetővé tették a 
szinte zökkenőmentes 

váltást. Mégis úgy gondo-
lom a tárgyi feltételeken 
túl erre igazán lélekben is 
késznek kellett lenni. 
Talán mindenkinek nyil-

vánvaló, hogy az, ami 
most zajlik, az egy való-
ságos háború, még akkor 
is, ha nem fegyverekkel 

vívják. Nagymamám 
elbeszélései jutnak eszembe, amikor a 
múlt században átélt háborúkról mesélt. 
A teljes drámai valóságot bemutatva 
kaptunk képet ezekről, de mindig a 

helyzet adta lehe-
tőségek derűlátá-
sa, előremutató, 

problémamegol-

dása sugárzott 
belőlük. A ’45-ös 
budapesti ostrom 

alatt a pincében 
átélt karácsony 

emléke, amikor 
az ünnepet sze-

rénységében, 
ágyúdörgés köze-
pette, de megtar-
tották. Örülök, 
hogy otthonról 
ezt a hozzáállást 
hozom. Ez segít 
ebben az idő-
szakban is, ami-

kor itthon összezárva, szülőktől, nagy-
szülőktől, családtagoktól elszakítva, 
mégis szépen, optimistán, nem a nehé-
zségeket megélve, tartalmasan és öröm-
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telien élünk. Mi nem panaszkodtunk, 

hogy milyen nehéz ez az időszak, ha-
nem mindig igyekeztünk a legjobbat 
kihozni a helyzetből. Lelkesen oldottuk 
meg a mindennapi feladatokat. Mind a 
három alsó tagozatos gyermekünk na-
gyon várta az on-line órákat, amelyek 
személyes jelenléte igazi varázslat volt. 
A nagyobbak az eszközöket és a felüle-

teket teljesen egyedül kezelték, csak a 
feladatok feltöltése maradt meg az én 
kezemben, hogy mégis nyomon tudjam 
követni tanulmányaikat. A szorgalmi 
feladatok eleve hozzá tartoztak az 
egészhez, nem volt kérdés soha, hogy 
ezeket is megcsinálják-e. A reggeli 
készülődés önállóan és ütemesen ha-

ladt, mert mindenki tudta, hogy érkez-
nek a feladatok, és addigra gép előtt 
kell ülni. Azt hiszem, elárulhatom azt a 
titkot is, hogy egy hét után már rafinál-
tan rájöttek, hogy elég csak deréktól 
felfelé szépen felöltözni, mert úgyis 
csak ez látszik a képernyőkön. A taná-
rok fantasztikus anyagokat küldtek. 
Mindig valami érdekességgel fűszerez-

ték a tananyagokat.  
Rengeteg energiát fektettek be-

le, hogy napról napra ne csak a tudás 
átadása valósuljon meg, hanem valami 
többlet élmény is jusson az otthoni 
„tanulószobába”. 

 

 Hála és köszönet a munkáju-
kért, hogy ebben a rendkívüli oktatási 
formában is maximálisan meg tudták 
őrizni a gyerekek figyelmét, lelkesedé-
sét. Meghatározó hozadéka ennek a 
helyzetnek, hogy az unokáknak a mesz-

szi távolban élő nagyszülőkkel − akik-
kel sajnos a személyes kapcsolat már 
több mint fél éve nem jöhetett létre − 
bár csak on-line formában, de mégis 
mintha szorosabb kapcsolatuk alakult 

volna ki.  
 
Ezt túlzás nélkül állíthatom. 

Folyamatosan követték a gyerekek 
tantárgyait, és órákon át ültek a számí-
tógép előtt Skype kapcsolatban, aktívan 
részt vettek a tanításukban, legyen az 

írásbeli feladat, szóbeli készülés, olva-

sás, írás, matek, környezet vagy szol-
fézs. És mit mondanak a gyerekek? A 
tananyag mellett számos, a számítógép 
használatával összefüggő fontos dolgot 
is megtanultak. Maguk mondták, hogy 
az online órákon gyakorolhatták a tü-
relmet is, mert bejelentkezésük után 
bizony olykor várakozni kellett a fel-

szólításra, a nagyobb testvérek segíteni  
tudtak mindebben a kisebbeknek a ta-
nulás során.  

 

Amire különösen büszkék, hogy még a 
nagyszülőket is tanítgathatták egy-két 
számítógépes fogásra.  
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Nagy öröm számomra, hogy ez a „há-
ború” talán még intenzívebb lehetőséget 
adott a nagyszülőknek és az unokáknak 
az együtt eltöltött időkre. Biztosan lesz 
majd mit meséljenek egykor az unokák 
az ő unokáiknak erről a bár nehézsé-

gekkel teli, de mégiscsak sok örömet is 
adó időszakról.  
 
Riedel Rita háromgyermekes szülő 

 

 
 

 
 
 

  
A képen Gyurikovits Léna és Ősz András 4.a osztályos tanulók. 
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uáűíhűp z hzóyísxz wgpoípyüíh! 
 

Nocsak! Csak nem erre is egy cica járt, aki elterült a billentyűzeten? 

Erről szó sincs! A fenti mondat bizony titkosírással íródott. És hogy mit 
jelent? Erre az olvasónak kell rájönnie.  

A titkosírás lényege, hogy az információ, amit a kódolt üzenetekbe rejtünk, 
vagy titkos nyelvre fordítunk, csak a célszemélyhez jusson el, aki tudja a 

megfejtés módszerét. 
A titkosírásnak mindig egyértelműnek kell lennie. 

 

Én nagyon igyekeztem, remélem  kedves Célszemélyek, hamar kitaláljátok! 
 

uáűíhűp z hzóyísxz wgpoípyüíh! 
 

Az ABC tükrözés módszerét használtam. Ez egészen pontosan ezt jelenti: 

Az abc első betűjét az utolsóval, a másodikat az utolsó előttivel, stb. kell fel-

cserélni (ha az abc páratlan sok betűből áll, akkor a középső betű fixen ma-

rad). Rájöttél már, mit kérek Tőletek?   
Bessenyei Marianna tanárnő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egy kis segítség, ha végképp elakadnál :): Rejtjelező :: ABC tükrözés 
(ATBAS) (rejtjelezo.hu)

 

 

 

https://www.rejtjelezo.hu/monoalfabetikus-abc-tukrozes-titkositas
https://www.rejtjelezo.hu/monoalfabetikus-abc-tukrozes-titkositas
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Alkotók és alkotások 

 
A távoktatásos időszakban, miközben az idő rohanását tapasztaltuk, talán egy kis kreatív 
energia is felszabadult. Alkotókat kérdeztünk alkotásaikról. 
Ismerjük meg az iskolai közösségünk művészeit, akik nem restek teremteni, legyen szó 
festményről, filmről, tanulmányról, kreatív házi feladatról, mézről vagy költeményről. 
 

 
 

Hány éve vezeti Tanár úr a kollégiu-

mot? Miért választotta ezt a hivatást?  
Amikor 1992-ben óriási lelkesedéssel 
elindult a Szent Imre katolikus gimnázi-

um és Kollégium, minden itt dolgozó 
„mindenesként” ugrott neki a nagy kihí-
vásnak. Neveltünk és oktattunk munkaidő 
behatároltság nélkül éjjel-nappal, mert 

mindannyian fontosnak éreztük az ügyet, 
hogy újra katolikus iskola legyen Nyír-
egyházán.  
Spontán módon alakult ki, hogy a hitokta-

tás mellett számomra a kollégiumi neve-

lés vált kulcsfontosságúvá.  
1993-ban –amellett, hogy az egyik induló 
osztály osztályfőnöke is lettem-megbíztak 
a kollégium vezetésével. Azóta igyek-

szem töretlen lelkesedéssel végezni ezt a 
feladatot is! 

Hogyan értékeli Ignác tanár úr az eltelt 
évek változásait a kollégiumi életben? 
Mi az, ami állandó maradt az elmúlt 
évek során, és mi az, ami teljesen meg-

változott?  
Az elmúlt három évtized folyamatos, 

olykor drasztikus változásai közepette 
igyekeztünk megőrizni, továbbfejleszteni 
az induláskor megfogalmazott alapérté-
keket, amelyek legrövidebben így foglal-

hatók össze:  
- a hitéhez, egyházához, hazájá-

hoz hű, keresztény értelmiség nevelése 

- önmagát és felebarátait elfoga-

dó, toleráns, a lelki-szellemi értékekre is 
fogékony, új generáció formálása 

- a teremtett és ránk bízott Föld 
értékeinek okos kiaknázására képes, 
ugyanakkor a jövő iránt nagy felelősség-

gel bíró, fenntartható fejlődést biztosító 
gondolkodásmód kiszélesítése 

- a keresztény családmodell újra 
felépíthető, az életet tisztelő, és felelős-

ségteljes továbbadását vállaló fiatalok 
nevelése 

Harminc év rövid idő ahhoz, hogy va-

lami teljesen megváltozzék. A kollégiumi 
életben folyamatosan cserélődnek az itt 
élő személyek, de az élő hagyományokon 
keresztül továbbörökítjük a változhatatlan 
értékeket, a változó külső körülmények-

ben pedig hozzáigazítjuk az értékek át-
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adásához szükséges formákat, eszközö-
ket, módszereket. 
 

Hogyan éli meg a mostani helyzetet 
Tanár úr? Milyen munkákat szükséges 

ebben az időszakban elvégezni? 

A járványhelyzet miatt megváltozott 
körülményekhez igyekszünk mi is alkal-

mazkodni, minden lehetséges eszközt és 
csatornát felhasználunk a segítségnyújtás-

ra és az élő kapcsolatok őrzésére. Nyil-
vánvaló, hogy ez szükséghelyzetben 
szükségmegoldás, ezért mi is nagyon 
várjuk, hogy újra találkozhassunk, s sze-

mélyes kontaktusban dolgozhassunk 

együtt közös ügyeinkben. 
 

Milyen hobbijai vannak Tanár úrnak? 
Szereti a sportokat? 

A folyamatos munka mellett életem-

nek minden szakaszában jelen voltak az 
aktuális hobbik, amelyek nélkülözhetetle-

nek a normális életvitelhez. Sokáig spor-

toltam versenyszerűen is, fő kedvenc a 
foci volt, de mióta üzletággá fejlődött, 
kevésbé érdekel. Kb. 1980 óta foglalko-

zom szőlőtermesztéssel kis területen, a 
90-es évektől pedig fő elfoglaltsággá vált 
a méhészkedés, ami nagyon sokrétű, 
összetett tevékenység. Talán ettől olyan 

szép! Természetesen nem vagyok allergi-

ás a méhméregre, sok szúrást elbírok 
egyszerre, ha úgy adódik. 
 

Mikor döntötte el, hogy a szabadidejét 
a méhészetnek szenteli? Egy kicsit be-

avatna minket a méhészet rejtelmeibe? 
Milyen mézeket termel? Milyen hosszú 
folyamat a méhek gondozása? Milyen 
célra használja fel a megtermelt mézet?  

Méztermelésben elsősorban az akácra 
kell koncentrálni a mi földrajzi viszonya-

ink között, de szoktunk pergetni kevés 
más jellegű mézet is (vegyes virág, repce, 
napraforgó, vaddohány). Fizikai állapo-

tom korral járó helyzete, valamint az 
utóbbi évek kedvezőtlen időjárási viszo-

nyai miatt (méhpusztulás, fagykár stb.) 
minimálisra, ténylegesen hobbi szintre 
csökkentettem a méhállomány nagyságát. 
Korábbi időszakokban viszonylag nagy 
mennyiségben értékesítettem mézet, ma 
már inkább csak családi szükségletek 
kielégítésére termelek.  
 

Tanár úr szereti a mézet? 

Én kifejezetten nem rajongok érte, de 
azért nincs olyan nap, hogy legalább a 
teában vagy a kávéban ne fogyasztanám! 
Mindenkinek nagyon ajánlom, mert nyil-
vánvalóan legegészségesebb természetes 
édesítőszerünk. 
 

Köszönöm szépen a válaszokat! 
 

Urbán Máté 9.c 
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„Műhelytitkok” – Kreatív feladatok kreatív 
megoldásai 

 
Történelem, 
Nagy Katalin ta-
nárnő diákjainak 
munkái: 
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Vizuális kultúra – rajz, Zagyva Klára tanárnő  
diákjainak munkái 
 

Csatlós Virág 7.b 
 
 
Húsvéti készülődés a 7. évfolyamon 
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Szabados Benedek 9.b 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

Konzili Pálma 9.b 
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Baranyi Boglárka 9.b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Franciska 9.b   Baranyi Boglárka 9.b 

 
 

Szabados Benedek 9.b 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tamás Eszter 9.b 
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 Mire jók a versenyek a többletpontok mellett? 
 

Az elmúlt négy év során számos 
versenyen részt vettem. A paletta 
elég széles: atlétikától kezdve föld-
rajzon és történelmen keresztül a 
magyar nyelv és irodalomig sok 
mindent kipróbáltam. Az eredmé-
nyeimre természetesen jó szívvel és 
hatalmas hálával gondolok vissza, 
de azt hiszem, nem ezek a legfon-
tosabbak, hanem az út, amelyen 
végigmentem a felkészülési idők 
alatt.  

Az első és kihagy-
hatatlan pont a tanáraim, 
akik kísértek az úton. Le-
gyen szó földrajz, töri vagy 
magyar versenyről, mindig 
mellettem álltak és terel-
gettek az adott tudomány-
ág rejtelmei és izgalmai 
között. Nagyon hálás va-
gyok Nagy Katalin Eleonó-
ra, Sebők Mária és 
Gollerné Konyári Irén ta-
nárnőknek az ebbe fekte-
tett energiáért. 

Tizedik  végére kiderült, 
hogy a magyar lesz az én utam, az 
itt megszerzett tapasztalatokról tu-
dok részletesebben mesélni. Az 
első tanulság, hogy a tudás gyarapí-
tása a legfontosabb. Mindig akkor 
voltam a leghatékonyabb, akkor 
tanultam a legtöbbet, amikor az 
adott témára koncentráltam. Akkor, 
amikor bele tudtam helyezkedni 
egy-egy kor sajátosságába, körbe 
tudtam járni, megismerkedni a tár-
sadalmi, történelmi háttérrel is. Ami-
kor ezt szem elől tévesztettem, és 
arra gondoltam, hogy még mennyi 
mindent nem néztem át, mennyi 
mindent nem tudok, akkor elkese-
redtem. Az irodalom végtelen, mind 
alkotók, mind alkotások terén, lehe-
tetlenség, hogy mindent befogadjak. 

Rájöttem, hogy ez rendben van. A 
versenyre készülésre tekintsetek 
élményként! A megszerzett tudás és 
élmények gazdagítanak, formálnak 
titeket. Ilyen meghatározó élmé-
nyem az OKTV második fordulójára 
való készülés. (A második fordulóra 
négy megadott téma közül kell 
egyet választani, én tavaly Ottlik 
Géza Iskola a határon c. művével, 
idén Dürrenmatt drámáival foglal-

koztam.) Ebben a bő 
egy hónapban elmerül-
tem a választott témák 
világában. Az irodalmi 
mű mellett szakiroda-
lommal is kellett foglal-
kozni. Hatalmas él-
mény volt egy-egy té-
mában ennyire elmé-
lyülni, kutatni, különbö-
ző értelmezéseket ösz-
szevetni, jegyzetelni, 
végül a saját vélemé-
nyemet megfogalmaz-

ni. Tanárnő mindig mondta, hogy 
ilyenkor az egyetemi évei jutnak 
eszébe. Ha ilyen lesz az egyetem, 
akkor nagyon fogom élvezni! Egy 
másik meghatározó élményem az 
Arany János Irodalmi Versenyhez 
kapcsolódik. Arra a versenyre hét 
művet kellett elolvasni és megis-
merni a szokásos elemzési szem-
pontok (téma, motívumok, szerep-
lők, elbeszélő stb.) alapján. Nem 
tudnék egyet sem kiemelni, mert 
mindegyik nagyon jó élmény volt. 
Arany János Bolond Istókjától Ray 
Bradbury utópisztikus regényéig. 
Szerzők alapján azonban kiemelnék 
egyet. A versenyen hagyomány, 
hogy legalább egy kortárs alkotást 
is beletesznek a listába, ami az én 
évemben Závada Péter egyik ver-
seskötete volt. Az országos döntő-
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ben a versenyfeleleteinket a költő is 
hallgatta. Leírhatatlan élmény talál-
kozni a szerzővel, elmondani a vé-
leményemet, aztán meghallgatni az 
övét a saját írásairól... Ezért is va-
gyok hatalmas rajongója a kortárs 
irodalomnak, mert elérhető közel-
ségben vannak a művészek, még 
fel lehet tenni nekik a kérdéseinket. 
Nem kisebb bizonyítékom van erre, 
mint egy interjú Závada Péterrel.  
Felmerülhet a kérdés, hogy miért 
áldoztam ennyi időt és energiát a 
versenyekre. Pontosan én sem tu-
dom. Az irodalmat mindig is szeret-
tem. Nemcsak olvasni, hanem az 
életutakkal, személyiségekkel fog-
lalkozni, a történelmi, társadalmi 
hátteret megismerni. Egyszer al-
kalmam volt belekóstolni, éltem a 
lehetőséggel, azóta nem tudok sza-
badulni tőle.  Az összefüggések, az 
újabb és újabb szerzők és művek 
megismerése utáni vágy visz előre. 
Azt kívánom, hogy találjátok meg 

azt a témát, tudományágat, ami 
annyira lelkesít titeket, mint engem 
az irodalom. Kezdjetek bele, és 
hagyjátok, hogy utána a kíváncsiság 
vigyen előre!  

 
Különböző versenyek során is-

mertem meg az alábbi műveket, 
amelyeket szívesen ajánlok: 

Jókai Mór: A kétszarvú ember 
Arany János: Bolond Istók 
Tamási Áron: Énekes madár 
Déry Tibor: G. A. úr X.-ben 
Závada Péter: Roncs szélár-

nyékban 
Ray Bradbury: Farenheit 451 
Jelen! - kortárs írók antológiája 
Ottlik Géza: Iskola a határon 
Dürrenmatt bármelyik írása (pl.: 

Angyal szállt le Babilonba, A nagy 
Romulus, Az öreg hölgy látogatása, 
A fizikusok) 

 
Jenei Johanna 12.c 

 
 

JENEI JOHANNA legkiemelkedőbb versenyeredményei a megtalált úton: 

2017/2018. tanév:  
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny, országos 8. hely 

2018/2019. tanév:  
Arany János Irodalmi Verseny („kis OKTV”), országos 30. hely  
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny, országos 10. hely 

2019/2020. tanév:  
irodalom OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny), területi 

forduló (országos 51. hely) 
2020/2021. tanév:  
irodalom OKTV, országos 15. hely (= 50 többletpont a felsőoktatási felvé-

telin) 
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Széles paletta 

Soltész Mária 10.a, Tarpai Zsófia 10.c és Véghseő Tamás 9.a osztályos 
tanulók nyújtanak egy kis betekintést az alkotó munkafolyamatba. 
Marcsi szabadidejében fest, Zsófi verseket ír, Tamás pedig 
filmkészítéssel foglalkozik.  

Melyik művészeti ággal, mióta 
foglalkozol? 

Marcsi: Helló kedves Mindenki! 
Soltész Marcsi vagyok. Kiskorom óta 
szeretem a kreatív, kézműves 
alkotásokat. Irtó különlegesek és 
értékesek egytől egyig. Szinte ebben 
nőttem fel. Ilyen-olyan szakkörökre 
jártam, táborokba, otthon 
édesanyámmal ügyeskedtünk. Volt 
lehetőségem 8 évig zongora 
művészetet tanulni, egy-egy 

versenyre eljutva közben. 
Nagyon oda voltam 

mindezért. Idő múlásával 
szerettem volna 

komolyabb dolgokat 

alkotni. Az otthon töltött 
napjaimon sokat 

foglalkozok kreatív 
tevékenységekkel.  
Tavaly tavasz óta festek 
letisztult, minimalista és modern 
festményeket. Van viszont, hogy 
kedvem szerint keverem a stílusokat. 
Azonban hobbijaim kibontakozása az 
ékszerek készítésével is bővült idén. 
Továbbá kísérletezek vegán testvajak 
alkotávásal, és mind egyre 
izgalmasabb.  Mindig elcsodálkozom, 

mikre lehetek még képes. 
Sokszínűségem szinte már gömbbé 
válik. :-) 

Tamás: Véghseő Tamás vagyok, 
vizuális kultúrával (fotózással, rajzo-

lással és filmkészítéssel) foglalkozok 
szabadidőmben. Régóta érdekelt és 
kisebb mértékben foglalkoztam is 
ezekkel a tevékenységekkel, de ko-

molyan venni, és napi szinten gyako-

rolni 2020 márciusában kezdtem. 
 

Zsófi: Tarpai Zsófia vagyok, körülbe-

lül négy éve írok verseket.   

Hogyan kerültél kapcsolatba az 

adott művészeti ággal? 

Marcsi: A festészet és az 
alkotás vágya már az 
őseim vérében folyt. :) 
Felmenőim legtöbbje 
hasonlóan űzte a festészet 
művészetét. Generációkon 
át jelen volt, így 
mondhatom, hogy most én 
vettem át a stafétát. Avagy 
kibontakoztatom a szinte 

anyatejjel belém szívott tehetséget. 

Zsófi: Az irodalom valamilyen formá-
ban mindig is jelen volt az életemben, 
Hogy pontosan  hogyan is kerültem 
kapcsolatba a versekkel, az írással, 
azt nem tudom, a Jóisten, anyukám 
és tanárnőim által.  

 

Tamás: Egészen kiskorom óta érde-

keltek a képregények, filmek, fotók. 
Mindig is csodáltam a profik munkáját 
és akkor is megfigyeltem a techniká-
jukat. 
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Ki inspirál? Milyen formában kaptál 
még segítséget? 

Marcsi: Inspirációm, hogy a világon 
hagyjak egy értékes, maradandó 
alkotást, mely felismerhető lesz az 
aláírásommal, hogy én készítettem. 
Csodálatom minden egyes 
festőművész alkotására végtelen, 
kiemelni nem is akarnék egyet. 
Segítségre nemigen volt szükségem, 
úgy érzem eddig egyedül is jól 
boldogulok. A jövőben, ha lesz 
lehetőségem, remélem, részt vehetek 
továbbképző tanfolyamokon. Majd 
hozza magával az élet.  

Tamás: A nyírszőlősi egyházközsé-
günk egyik tagja Zsigó Zsolt tanárúr 
mentorál és segít pályázataim során. 

 

Zsófi: Engem inspirálnak az embe-

rek, szeretem, ha olvassák és elraktá-
rozzák egy-egy soromat.  

Milyen a te alkotó közeged? 
Honnan nyered az ihletet? 

Marcsi: Ha festés, akkor a jelen 
pillanata. A MOST-hoz visszatérés, a 
gondolatok szabadjára engedése, és 
az elme felszabadítása. Ehhez 
számomra fontos az idilli környezet. 
Első festményeim a természetben 
készültek. Madarakkal, bogarak 
zümmögésével, avagy a természet 
csillogó zenéjével a háttérben. Télen 
azonban kénytelen voltam a házban 
lenni, de már ezzel is rég 
megbarátkoztam. Általában mindig 
hallgatom alatta a számomra kedves 
zenéim. Viszont van, mikor csak a 
csönd zajában érzem jól magam.  

Ihleteim ilyen olyan internetes 

platformról nyerem, avagy magam 
találom ki, és rajzolom le. Egy 
alkotásom egy számomra  fontos 

emlék lefestéséről készült, ami azóta 
is a legkedvesebb darab. 

Tamás: A képeimhez az ihletet min-

dig a középkorból merítettem, mert 

nagy rajongója vagyok a történelem-

nek, és képeim többsége ezért erre a 
korszakra irányul. Mostanság próbá-
lok más témákra is térni pl: futuriszti-
kus vagy természet képekre. Ihletet 
még verseny/pályázat-kiírások adnak. 

Hogyan hatott rád a távoktatás 

időszaka? Termékenyebb művész 
lettél? Esetleg ellenkezőleg, 
visszavetett az alkotásban? 

Marcsi: Idén már 9 festménnyel bő-
velkedtem, így hát számomra ajándék 
az otthon töltött idő. Gyorsabban ké-
szülök el, van hogy fél napot festek. 
Viszont biztos vagyok abban, hogy az 

iskola mellett is meg tudnám tartani e 
jó szoká-
som. 

Végülis a 
rutin és 
gyakorlat 

teszi a 

mestert, 

nemde? :) 

Zsófi: A 

távoktatás 
során 
megma-

radt, ami 

eddig is jellemző volt, hogy változó 
mikor és mennyit írok. Néha sokszor, 
néha egyáltalán.  
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Tamás: Azért kezdtem el a rendsze-

res gyakorlást, mert azt akartam, 
hogy ha egyszer vége lesz a távokta-

tásnak, akkor ez ne legyen elveszte-

getett idő, hanem minél produktívab-

ban töltsem az időt. Ezért természe-

tesen jó hatással volt a munkámra. 

Bemutatnád nekünk egy választott 
alkotásodat? Milyen apropóból, 
mikor, hogyan készült? Esetleg 
személyes érzések, élmények fűz-

nek-e hozzá? 

Marcsi: Számomra legkedvesebb 
műalkotásom apropója tavaly nyáron 
volt.  

 

  
 

Barátommal, mikor a Szamos folyó 
kissé megapadt a nagy nyári kániku-

lától, egy hosszú biciklizés után leül-

tünk a partjára. Ott pihentünk, áztat-

tuk a lábunk a langyos vízben, az idő 
gyönyörű volt. A homok olyan forró 
volt, hogy pucér lábbal fél percig bír-
tuk. A távolból biztos viccesen nézhe-

tett ki, ahogy ugráltunk össze-vissza. 

:) Készítettem ott egy képet, s gondol-

tam, miért ne festhetném le? (Szinte 
ez az egyetlen festményem, mely 
tájképet ábrázol.) Nagyon kedves 
emlék, tán még mindig érzem a nap 
perzselő sugarait, ha ránézek a fest-

ményre. :) 
Ha esetleg kíváncsi lennél többi alko-

tásaimra is, az instagram oldalamon 
az összes festményem kint van, alko-

tási idejének sorrendjében: 
@soltesz_maria   

 

Zsófi: Lehet és jogosan is hangzik 
furcsán, de nem emlékszem már, 
mikor és hogyan írtam ezt a verset, 
de nagyon közel áll hozzám.  

 

Uram 

 
Látlak reggelente, felöltöztetsz. 
Szeretném, ha betöltenéd 
az utcát. Indulj el újra és a sarok-
ról 
vedd észre, hogy hullik a hajam. 
 
Uram. 
 
Mindennap fél hatkor kelek. 
Várok. Dohosak a falak, és 
csak egy fekete rádióm van. 
Semmi másom. 
 
Uram. 
 
Nem imádkoztam az este. Azon 
gondolkodtam, hogy mikor? 
Mikor öregedtél meg így? 
Mikor ért véget a háború? 
 
Uram. 
 
Zörögnek a csontok. Hallgasd. 
Valaki sikít, és nincs rajta cipő. 



47 

 

A kő felsérti lábát, és belefúródik 
a húsába, eltöri ereit, és más ízt 
ad vérének. 
 
Uram. 
 
Énekelj nekem. 
Milyen hangja van az utolsó 
kenetnek. Hát az elmének? 
mikor valaki megőrül. 
 
Uram. 
 
Szeretem a köveidet. Nekem 
adod-e őket? 
Festek rájuk napot, csillagot, 
meg édesapámat. 
Aztán langyos vízben 
 
uram, 
megmosom lábad. 

 

Tamás: Rengeteg munkám készült, 
ezeket az újonnan létrehozott 
instagram oldalamra szoktam feltölte-

ni. Viszont, ha választanom kell, ak-

kor a legújabb és az egyik legna-

gyobb projektemet emelném ki. A 
„Nyomok nélkül” c. filmem egy 8 per-

ces dokumentumfilm, ami egy Euró-
pában meghirdetett pályázatra ké-
szült, melyben a városomban élő 
zsidó temetőt kellett bemutatnom.  
Több mint egy hónapig olvastam, 
kutattam, beszélgettem helyi zsidó  
vezetőkkel. Rengeteg újdonságot 
tanultam a film során, mind szakmai-

lag, mind emberileg. Ezt a projektet 

márciusban adtam le és májusban 
lesz eredményhirdetése. 

 

 

A film itt tekinthető meg: 
https://youtu.be/xcti7KMfx8k 

Instagram oldalam: 

https://www.instagram.com/vthomas_

420/ 

 

 

Tarpai Zsófia versei az  

A másvilágon árva lett - Irodalmi 

Jelen oldalon is olvashatóak.  
 

Bessenyei Marianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xcti7KMfx8k
https://www.instagram.com/vthomas_420/
https://www.instagram.com/vthomas_420/
https://www.irodalmijelen.hu/2021-feb-19-1251/masvilagon-arva-lett
https://www.irodalmijelen.hu/2021-feb-19-1251/masvilagon-arva-lett
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Miért foltosak a dalmaták? 

 

Tóth Regina 6.a osztályos tanuló 

meséje 

 

 

Egyszer nagyon régen, Mátyás király idejében élt egy kutya. Egy dalmata volt, tiszta 
fehér, foltok nélkül. A neve Buksi volt. 
Egyik nap, amikor a gazdája házában pihent, megjelent két ember. Festék volt náluk. 
Kiderült, hogy a szobákat szeretnék kifesteni. Buksi nézegetni kezdte az egyik festékkel 
teli vödröt. Buksi nézegetni kezdte az egyik festékkel teli vödröt. A gazdája figyelmez-

tette: 

- Buksikám, nehogy csinálj valamit, miközben szántani megyek! – ezzel kiment 

az ajtón. 

„Hah, szerinted hallgatok rád?” – gondolta a kutya, és magára borította az egyik vö-
dörnyi festéket. „Biztos lemossa ezeket a fekete foltokat az én emberem” – gondolja az 

eb. 

Mikor hazajött a gazdája, egyből le is fürdette. Viszont a foltok már nem jöttek le. 
Ekkor megszólalt a gazda: 

-  Látod, mondtam én neked, hogy semmit ne csinálj, amíg elvagyok! 

Buksi elszégyellte magát. Azóta vannak foltok a dalmatán. 
 

 

 

„MEG KELL TANULNUNK VÁ-
GYAKOZNI AZUTÁN, AMI A MI-

ÉNK” 

SIMONE WEIL 

 

Sipos Adrienn tanárnő a tavalyi 
évtől dolgozik iskolánk kollégiu-

mában. Havanyecz Lilian 11. osz-

tályos tanuló kérdezte kollégiumi 
élményeiről, és Tanárnő betekin-

tést engedett a szívügyének szá-
mító Kórházsuli programba is.  

Hogy került Tanárnő a Szent Imrébe? 
Előtte mivel foglalkozott?  

A szerencsés véletlen hozott a Szent 
Imrébe, igazából egy baráti gondvise-

lésnek köszönhetem. Éppen munka-

helyet kerestem, mikor felhívott a 
barátnőm, hogy talált nekem egy 
munkát, mindjárt átküldi a hirdetést. 
Rákerestem és tetszett az ötlet, hogy 

kollégiumi nevelőtanár legyek. Akkor 
pont egy munkahelyváltásban vol-

tam, az előző munkahelyemen, a 
debreceni Bárczi Gusztávban, sérült 
gyerekekkel foglalkoztam, de egyre 

jobban éreztem, hogy bár szeretem, 
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amit csinálok, túl érzékeny vagyok 
hozzá, hogy hosszútávon az értelmi-

leg akadályozott és egyéb tanulási 
zavarral küzdő gyerekek pedagógiájá-
val foglalkozzak.  

Tanárnő hol tanult? Lakott kollégi-

umban? 

A Debreceni 

Református 
Hittudományi 

Egyetem Köl-

csey Ferenc 

Tanítóképző 
Főiskoláján 
tanultam, tanító 
szakon. Szóval, 
eredetileg álta-

lános iskolai 
tanító vagyok. 
Természetesen, 
a főiskolai éve-

met egy albér-

letszerű, de 
mégis inkább 
kollégium kiné-
zetű bérházban 
töltöttem, ahol közösen egy szobá-
ban 2 lánnyal együtt, akik ugyancsak 
a főiskolára jártak és barátnőim is 
voltak, együtt laktunk.  

A kollégium mellett Tanárnő részt 
vesz a KórházSuli programban is. Mit 

jelent ez pontosan? 

A KórházSuli egy pesti alapítvány, 
akik a tartósan beteg gyerekek okta-

tásáért és támogatásáért dolgoznak, 
igazából egy közösség is, azok számá-
ra, akik kiestek a tanulásból, iskolá-

ból, egy hosszabb betegeskedés mi-

att, és mégis a nehéz élethelyzetük 
ellenére szeretnék folytatni a tanu-

lást. Itt középiskolás és főiskolás, 
egyetemista hallgatók tanítják a tar-

tósan beteg gyerekeket egy szakmai 

felkészítést megelőzően. Jelenleg én 
a debreceni oktatás megszervezésé-

ért felelek, régóta foglal-

kozom a Debreceni Klini-

ka osztályain fekvő gye-

rekekkel, még főiskolás 
koromban figyeltem fel a 

kórházpedagógiára és 
azóta is tanulgatom a 
szakma fortélyait. Bár 
hazánkban a 
kórházpedagógia, nem 
annyira ismert, azt mon-

danám egy láthatatlan 
mégis látható szivárvány 
szakma, de van egy deb-

receni csapat, akik a 

jövőben arról álmodnak, 
hogy sikerül a gyereke-

ket oktatási rehabilitáció 
keretein belül gyógyítani, 

támogatni. A legnyomósabb érv erre, 
az az elenyésző bár nagyon fontos 
vizsgálat(ok): A pozitív folyamatok 
pozitívan befolyásolják a gyógyulás 
előremenetelét. Jól gyógyulni is lehet, 
bármennyire is nehéz elképzelnünk.   

 

Hogyan került kapcsolatba ezzel a 
programmal? 

Azt hiszem, ezt is a véletlennek kö-
szönhetem, a Nők Lapjában olvastam 
először egy cikket Kórháztündérek a 
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beteg gyerekekért, ami tulajdonkép-

pen arról szólt, hogy van a Heim Pál 
Gyermekkórházban egy pedagógus, 
aki erején felül támogatja is viszi a 
beteg gyerekek ügyét. Ő volt a Tóth-

né Almássy Moni, aki most a 
KórházSuli alapítvány vezetője. Vet-

tem a bátorságot és 6 évvel ezelőtt, a 
cikk olvasása után azonnal felkeres-

tem, hogy beszélgessünk arról, hogy 
tulajdonképpen mit is jelent, hogy 
kórházpedagógia. Persze a történet-

hez az is hozzá tartozik, hogy szemé-
lyes kötődésem is van ehhez a terü-
lethez. A saját bőrömön tapasztaltam 
mi történik akkor, ha gyerekként csak 
a betegség határozza meg a kórház-

ban eltöltött napokat.  

Mennyire megterhelő lelkileg ta-

pasztalni a beteg gyerekek problé-
máit, helyzetét? 

Nem egyszerű terep, viszont a sérült 
gyermekek pedagógiájával ellentét-

ben itt az érzékenységem ellenére 
mindig látom, hogy mi is tulajdon-

képpen a végső cél. És ez repít előre, 
de igen azt látni, hogy egy gyermek 

nem feltétlen gyógyul meg, annak 
ellenére sem, hogy hősiesen, minden 
követ megmozgatva küzd, nagyon 
szomorú történet. Viszont nekem ez 
a lételemem, mármint, hogy járom az 
osztályokat is ott segítek, ahol kell. 
Működik.   Igazából isteni útmuta-

tásnak tartom ezt is, hogy megszólal 
benned egy hang, ez a te dolgod, és 
elindulsz az úton.  

Hogyan befolyásolja a vírushelyzet 
az itt, és a kollégiumban végzett 
munkáját? 

Érdekes egy világjárvány idején új-

ként belecsöppeni egy klinikai mun-

kába és az is egészen fura, hogy a 

kollégium hol kinyit, hol bezár.  Sze-

rintem ez az időszak nemcsak a világ-

járványról szól, hanem egy egziszten-

ciális és értékrendbeli válságról is, 
szóval mélyen elgondolkoztató, de 
ennek ellenére azt gondolom, a kö-
rülmények adottak, mi pedig eldönt-

hetünk miben hiszünk és mi az, ami-

ért érdemes felkelnünk vagy ugya-

núgy tenni a dolgainkat, feladatain-

kat, amit a Jóisten ránk bízott. 

Nehéz egyensúlyt találni a két mun-

kahely között? 

Jól kiegészítik egymást, a kollégium a 
maga nyugodtságával és közösségé-
vel egy csendesebb, visszavonultabb 

munka, míg a Klinika pörgős és na-

gyon változatos. De ezek metódusok 
folyton váltogatják egymást, szóval 
itt-ott vannak hasonlóságok. Itt is 
gyerekekkel foglalkozok és a Klinikán 
is, csak ott ágy mellett korrepetálok, 
vagy egy intenzív osztály kellős köze-

pén játszunk társasjáték partyt, itt 
pedig szilencium időben és a Tv szo-

bában Dixitezünk.  

Most, hogy kénytelenek vagyunk 
otthon maradni, hogyan telnek a 

hétköznapjai? 

Nagyon változatosan, a pandémia 
előtt talán nem volt ennyi dolgom, 
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mint most. A Klinikai munkát ugya-

núgy folytatom, illetve tanulom. Hol 
Nyíregyházán vagyok, hol Debrecen-

ben és egy barátom tanyaépítő tevé-
kenységében is segédkezek. Kenyeret 
sütünk, kemencét építünk, fóliasátort 
eszkábálunk, mindent, amit a termé-
szet mutat. Azóta tudom, hogy a kis 
újszülött bárányokat nem kell félteni 
mínusz fokban sem, mert nagyon jól 
bírják a hideget és az Anyjuk mindent 
megold, amit egy Szülésznő tenne 
vagy egy állatorvos .  

 

 

 

Kedvencek 

Idézet: Simone Weil : Meg kell ta-

nulnunk vágyakozni azután, ami a 
miénk. 

Könyv: Romain Gary : Előttem az élet 

Szín: tengerkék 

Állat: akita 

Hangszer: hegedű 

Zenei stílus: népzene 

Sport: úszás 

Ország/Város: Olaszország/Róma 

 

     Havanyecz Lilian 11.c 

 

Nyelvtanulás online  
avagy 

Hogy kerül Sanyi, a macska az online angolórára? 

 

 Már több hete gyűrtük az online oktatást, amikor a hatodikosaim az egyik 
angolórán egy eléggé gyatra detektívtörténetbe botlottak a tankönyvükben. 
Persze, ahogy az lenni szokott, kendőzetlenül ki is fejezték a véleményüket 

Justin Time (Ez is micsoda név már?!) béna kalandja kapcsán, majd közölték, 
hogy ők ennél sokkal jobbat is ki tudnának találni.  

Nem is lettem volna igazán tanár, ha nem kapok az alkalmon, és fel nem 
ajánlom nekik a projektmunka lehetőségét: Írjanak akkor meg közösen egy 
igazi detektívtörténetet! Ráadásul angolul! 

Nosza, félre is raktuk a tankönyvet és megkezdődött a lázas ötletelés az 
online órákon. Hollywoodi forgatókönyvírókat megszégyenítő leleményes-

séggel vázolták fel tanítványaim a történet helyszínét, a karaktereket és a 
cselekmény főbb pontjait.  

Megegyeztek abban, hogy az általuk teremtett fantáziavilágot macskák és 
egerek fogják benépesíteni. A főhős egy Sanyi nevű jószág lesz. (No, igen, 
amikor a populáris kultúra is beszivárog a fennkölt, idegennyelv oktatási fo-

lyamatba…).  Ez a Sanyi egyébként detektívként dolgozik és legnagyobb 
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ellensége egy Dr. Mozzarella nevű egér, aki amellett, hogy sajtbankokat ra-

boltat ki a bandájával, még macskamentát is terjeszt a jobb sorsra érdemes 
macskák között.  

Mivel a csoportban a lányok ragaszkodtak a romantikus szálhoz, Sanyi 
partnere egy Lizzy nevű cica lett, akibe Sanyi titkon szerelmes.  (Még szép!) 

Miután a főbb vonalakat a gyerekek együtt tisztázták, sor került a történet 
kidolgozására is. Minden órát a mese addig elkészült részeinek közös áttekin-

tésével kezdtünk, majd kis Messenger-csoportokban egy-egy újabb forduló-
pontot dolgoztak ki a gyerekek. A csoportokat igyekeztem minden alkalom-

mal átvariálni, hogy az együttműködést minél jobban gyakorolhassák a diá-
kok munka közben.  

Az órák utolsó harmadában tanítványaim feltöltötték megoldásaikat a 

classroom falára, majd miután minden csoport szóban is bemutatta a saját 
verzióját, a gyerekek megszavazták, hogy kié kerüljön be a történetbe. Volt 

olyan is, hogy két-három változatból gyúrták össze a végleges fordulatot.  A 
házi feladatok szintén a megkezdett sztorihoz kapcsolódtak. (Például levélírás 
a főgonosz nevében.) Amikor a végső megoldást beillesztettük a történetbe, 
az esetleges nyelvtani hibákat is megbeszéltük és javítottuk.  

Igyekeztem azonban tudatosítani a gyerekekben, hogy ezek a hibák termé-
szetes módon hozzátartoznak a tanulási folyamathoz. A lényeg, hogy merjék 
használni az idegennyelvet, hiszen az arra való, hogy kifejezzük magunkat.  

Az én zseniális pedig tanítványaim merték is használni. Minden kis tudá-
sukat összeszedve nagyszerű történetet kerekítettek ki a projekt végére. És 
ugyan lehet, hogy a történetük nem fog még egyelőre a mozikba kerülni kasz-

szasikereket döntögetve, de meggyőződésem, hogy a közös, kreatív munka 
élménye elkíséri majd őket még egy darabig. 

 

Mellékelek egy oldalt a történetből és az alkotók névsorát: 
Balogh Johanna Klára 

Bíró Borisz 

Breznyiczki Barnabás 

Halász Dóra 

Jakab Kata 

Márkus Napsugár 
Oláh Kristóf 

Pásztor Botond 

Péter Artúr 
Pósz Boglárka 

Szigili Kitti 

Szűcs Atanáz 

Szrogh Zsófia 

Vass Nimród 

 

 

Rubóczkiné Kiss Hajnalka tanárnő 
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H

Let’s wake them up! – said 

Sanyi quietly. 

They woke them up and put 

them in the patrol car.  Sanyi 

and Lizzy took the gang to the 

police  

station. 

Finally, they were sitting at 

their coffee, and Sanyi took out 

his sandwich again . 

These mice are the members 

of  

Dr. Mozzarella’s gang. – said 

Sanyi, drinking his coffee and 

eating his sandwich. 

- I think so. – replied Lizzy. 

On a rainy spring night 

three mice climbed into the 

window of Lizzy's room. 

  They were ordered to 

kidnap the girl .  

Lizzy was sleeping in her 

bed peacefully.  The mice 

used chloroform, and Lizzy 

could not protect herself. 

They took away the 

unconscious girl easily. 

 

 The next day Sanyi 

noticed that the Lizzy didn't 

go to work.  He visited the 

girl’s house in the evening, 
but no one was at home. But 

he found a strange letter on 

the door mat. 

Dear our favourite Sanyi detective!! 

 
Sanyi, we all know there is only one way to 

get Lizzy back. I have an offer to you: drop this 

case, ad bring me back the members of my 

gang. 
Bring the boys to the 13 Catnip Street at 

midnight. Come alone and don’t try to trick me. 
  
 I’ll get Lizzy back to you. If you won’t do 

that, I’m going to kill Lizzy. My little friend, I 

know you don’t want to see Lizzy dead, so do 
what I want. I really like Lizzy, well I don’t 
wanna kill her :c 

 

Dr. Mozzarella 
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Húsvét  
és keresztút  

osztályközösségben 

 

A húsvét előtti utolsó osztályfőnö-
ki óránk kellőképpen 
különleges volt, hiszen 
keresztutat imádkoz-

tunk. Óra előtt kaptunk 
egy sorrendet, hogy ki 

melyik állomást fogja 
olvasni, és milyen sze-

repe lesz. Az osztá-
lyommal már számos 
lelki programon vettem 

részt, de keresztúton 
még egyszer sem idáig. 
Teljesen más volt, mint 
azok a keresztutak, 

amiken eddig részt 
vettem. Számomra ez 
sokkal meghittebb, 

bensőségesebb volt, mivel csak mi vol-

tunk, egy nagy család, akik együtt imád-

koznak. Voltak olyanok, akiknek ez volt 

életük első keresztútja, de ezt észre sem 
lehetett venni, ugyanis mindenbe bekap-

csolódtak, kezdve a felolvasástól egészen 
a közös imádságig. Mi az imádsággal 
együtt készültünk lelkileg a húsvétra és 
Krisztus szenvedésére, amit a bűneink 
miatt kellett megélnie. 

A húsvét a kereszté
nység legnagyobb ünnepe, 

Jézus kereszthalála és fel-

támadása. De mit is jelent 

számunkra a Húsvét? 

Számtalan dolgot jelenthet, 

mint például a megtisztu-

lást és az újrakezdést. Biz-

tos vagyok benne, hogy 

minden ember számára 
hordoz üzenetet.  Számom-

ra az idő értékességét je-

lenti. Az idő véges, és 
Jézus nem azért halt meg 
értünk a keresztfán, hogy 
elpazaroljuk azt a kevés 
időt, hanem azért, hogy 
adjunk belőle a szüleink-

nek, a tanárainknak, testvérünknek és 
minden szerettünknek, és ami a legfonto-

sabb, hogy adjunk belőle Istennek. 

 

Törő Noémi 10.a  
 

Húsvét előtt nagyon szép volt a lelkinapunk, amikor együtt imádkozhattunk az osztálytársa-

immal. Ez sok erőt adott és lelkesített a tavaszi szünetre, hiszen mindenkinek jó egészséget, 

gyógyulást és áldott Húsvétot kívántunk. Otthon igyekeztem segíteni a szüleimnek, hiszen 
mindig van mit tenni egy házban, de azért délutánonként jutott idő a játékra is. Mivel nekem a 
testvéreim is otthonról tanultak, így mindig akadt játszótársam. De belegondoltam abba, hogy 
akinek nincs tesój a vagy éppen beteg: valamelyik családtagja, annak a gyereknek nagyon 
nehéz és szomorú időszak volt ez. Úgy tartja a mondás, hogy: „minden rosszban van valami jó"! 
Ebben az időszakban az volt a pozitív, hogy amikor máskor már korán reggel indulni kellett az 
iskolába, addig most még az ágyban maradhattam egy kicsit reggelenként. De inkább felkelek 

mindig korábban, csak senki ne legyen beteg ettől a szörnyű vírustól.  
Horváth Katalin, 3 .b. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cnnep_(napt%C3%A1ri_id%C5%91tartam)
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Húsvéti készülődés 

 

Király Lóránt 5.a osztályos tanuló húsvéti tennivalóiba pil-
lanthatunk bele. Zagyva Klára tanárnő technika órájára ké-

szült az összeállítás. 
 

„Húsvét előtti napokban  mamánál voltam Debrecenben, így neki segítettem 
az előkészületekben a testvéremmel, Bálinttal, és az unokatestvéremmel, Gré-
tivel. Festettünk tojást többféle technikával. 1. Hagyományos tojásfestékkel 

megfestettük a tojást és matricát ragasztottunk rá. 2. Körömlakkal és csillám-

porral  is készítettünk tojást. 3. 3D tollal is készítettem tojást, ami a barka 
ágat díszítette. (még nem olyan régen kaptam, és még csak ismerkedem a 

tollal). Sütöttünk sütiket és díszeket is.” 

 
Király Lóránt 5.a  
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Minden nap lehetne a „Föld napja” 
2021. április 22. 
 

Hivatásom kapcsán gyakran foglal-

kozom ezzel a témával, sokat olva-

som a fellelhető szakirodalmat a 
környezetvédelemmel kapcsolatban, 

együtt gondolkodunk másokkal, 
hogy mégis hogyan lehet megterem-

teni a „fenntartható fejlődést”. 
Vissza kell mennem az időben egé-
szen a gyerekkoromig, amikor elő-
ször erről hallottam, hogy a Földet 
védeni kell. Emlékszem, eltöpreng-

tem, miért és kitől? A választ meg-

kapva nagyon megdöbbentem, mert 
nem gondoltam, hogy például az 
embertől, az ember természetet ki-

zsákmányoló tevékenységétől kell 
tartani. 

Egy kisgyerek számára nyilvánvaló 
a jó családi példa láttán, hogy min-

dent, amit kap, vagy kölcsönkap, 
arra vigyázni kell. Én is mindig ezt 
tettem. Furcsán hangzik ez – jó pár 
év elteltével – mert az a tapasztala-

tom, hogy sajnos mi már felnőve 
„kidobálós” nemzedék lettünk. Nem 
vigyázunk a dolgainkra, sőt pazaro-

lunk. 

Belekerültünk egy olyan körforgás-

ba, hogy gyártunk, vesszük a félig 
csomagoltat, a túlcsomagoltat, meg-

unjuk és kidobjuk. Halmozzuk a 
szemetet. 

Természetesen nem mindenki tarto-

zik ide, sok család él ma is úgy, 
hogy nincs kidobnivaló élelmiszer, 
ruha vagy játék, sőt, alig várják, 
hogy valaki kidobjon valamit, amit 

ők még újrahasznosíthatnak. Hála az 
alapítványoknak, segélyszerveze-

teknek, akik ezeket összegyűjtik, és 
megszervezik azt, hogy új gazdája 

legyen a kilökött holmiknak. Illetve 

vannak low- és zero waste (kevés 
hulladék - és hulladékmentes) moz-

galmak, amik világszerte terjednek a 

fiatalok körében is, mivel az a cél, 
hogy zöldebben éljünk, és csökkent-

sük az ökológiai lábnyomunkat. 
A tudatos vásárlással jobban járna a 
család kasszája is, szervezettebb 
lenne az egészséges étkezéshez ve-

zető út is, és sokkal kevesebb sze-

mét képződne, ha mindannyian él-

nénk azzal a lehetőséggel, hogy 
odafigyelünk arra, mit veszünk meg. 
Gyerekkoromhoz képest százszor 
több árucikk, százszor nagyobb vá-
laszték áll rendelkezésemre, de tu-

dom, hogy nincs mindenre szüksé-
gem. Tudom, hogy a feleslegesen, 

meggondolatlanul vett játékoknak és 
élelmiszereknek, ruhadaraboknak 

nagyon megfizetem az árát. Min-

denki. A tudatos vásárlás nem egy 
új divat, hanem egy régi szemlélet-

mód. Amikor nagyszüleink valami-

hez hozzájutottak, azt nagyon meg-

becsülték, megjavították és elhasz-

nálták. Sokan adtak hálát Istennek, 
hogy ez megadatott nekik, legyen 

szó élelemről vagy bármilyen hasz-

nálati tárgyról. 
Látom magam előtt nagymamát, aki 
még a háború után is éhezett, és a 
gyerekeinek adta a vacsoráját. Azt 
mondta: „Nagyra nőjetek, és ne 
tudjátok meg, mi az az éhezés!”. 
Mesélte, hogy nem lehetett szappant 
beszerezni a mosakodáshoz, és meg-

fogadta szegény, hogyha újra lehet 
majd szappant venni, akkor ő gyűj-

teni fogja. Így hagyta rám a 25 évig 
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őrzött szappanokat egy nagy doboz-

ban: „Nehogy ne legyen mivel tisz-

tálkodni!”. Szerencsére anyagi 
szempontból egy jobb világ követ-

kezett, aminek egy részét ő is meg-

élhette, nélkülözés nélkül. 
Ezzel a világképpel ellentétes a mai 
pazarlás: szemétbe kerülő ételek, 

illatszerek, tisztítószerek, E-

hulladékok mind a kommunális 
tárolókban landolnak, a szelektív 
gyűjtést figyelmen kívül hagyva. 

Van egy mondás, miszerint „nincsen 
B bolygó”, vigyázzunk a Földünkre, 
és becsüljük meg, amit Istentől 
ajándékba kaptunk. Tényleg minden 

nap a „Föld napja” kellene, hogy 
legyen, hiszen ha tudatosak va-

gyunk, minden nap léphetünk egyet 
a jó irányba. 
 

Zagyva Klára 

tanár 
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Könyvajánló 

Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek 

Két régi barát évtizedek után újra találkozik, s végig beszélik az éjsza-

kát. A múltra visszatekintve egyikükből vádlott, másikukból vádló lesz. A 
könyv nem a szerelemről, a féltékenységről, a klasszikus értelmemben vett 
megcsalásról szól.  

A tét itt sokkal nagyobb: a valódi emberi szeretet, a teljes közelség és 
annak megtörése, majd ennek megértése és elfogadása áll a regény kö-
zéppontjában, ami lehetne szerelem is, de ott valami mindig belezavar a 
dolgokba. 

 Itt csak két ember van, akik viszont bármennyire is hasonlóak, megma-

radnak önálló embereknek. Különbözünk és a hozzánk közel állók formál-

nak olyanná, amilyenek vagyunk. A végére aztán csak ez marad meg, túl minden gondolaton és éven, 
ahogyan csupán egy csonk őrzi a leégett gyertya emlékét… 

 

George Orwell: 1984 

“Üdvözlet az egyformaság korából, a magányosság korából, a Nagy 
Testvér korából, a duplagondol korából” – írja a naplójába Winston Smith, a 
lázadó, a gondolatbűnöző, aki nem hajlandó elismerni, hogy a 2×2 a Párt 
akarata szerint lehet három vagy öt.  

Egy kegyetlen korrajzot kapunk, amiben sajnos nagyon sok a hasonló-
ság a szocializmus korával, és arra kell törekednünk, hogy a jövőnk ne 
ilyen legyen. 

Érdemes figyelni, mennyire befolyásolhatóak vagyunk, hogy a beszéd, 
a hangok, a képek, mennyire fontosak. Mellettük pedig az eszmék, és az 
ember saját érzelmei. Kínzással, fájdalommal az ember szocializálható. 
Arra is, hogy azt gondolja, kettő meg kettő az 5, és már nem emlékszik rá, 
hogy valaha volt 4 is. 

 

Örkény István: Egyperces novellák 

Az "egyperces" jelző már Örkény István életében közkedvelt kifejezéssé 
vált, s máig is temérdek szókapcsolatban idézik. Kevés olyan klasszikus írói 
lelemény akad, amely ennyire beépült volna nyelvünkbe, tudatunkba, mint 
az egyperces novella, Örkény műfaji találmánya.  

A huszadik század háborús-diktatúrás-forradalmas tapasztalatai, a je-

lenkor abszurditásai egy-egy villanásba sűrítve. 
Az Egyperces novellák kurta mítoszaiban hősök születnek: Janász Je-

nő, a fronton elesett nótafaragó katona, akinek épp elkezdett szerzeményét 
senki sem képes befejezni; Wolfné, a nevét elnyerő hivatali rabszolga; 

Zetelaki, a holta után is játékra kész színész, és persze Varsányiné, aki az 
elpusztult Budapesten is egérirtást vállal. 

 Havanyecz Lilian 11/c
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Filmajánló Soltész Máriától (10.a) 

Kedves Érdeklődő! 

Összeírtam számodra egy pár 
olyan filmet, mellyel úgy gondolom, a 
te életed is gazdagodhat. Találsz ka-

landfilmet, romantikus, misztikus, 

avagy a dráma, vígjáték és sci-fi ked-

velők is felnyithatják szemeik. Bízom 
benne, hogy Te is találsz kedvedre 
valót. Jó szórakozást kívánok Neked! 
:-) 

 

Enola Holmes (2020) 

  A történet Sherlock Holmes hú-
gáról, a tinédzser Enoláról szól, ki 
édesanyjával nőtt fel egy vidéki békés 
házban. Egy nap aztán leányunk arra 
ébred, hogy anyja magára hagyta. 
Testvérei hazautaznak húgukhoz, és 
összevesznek Enola további sorsán. 

Azonban az anya nem akármilyen 
módon tűnt el. Kislányát kiskora óta 
kiképezte erre a napra. Enola egyre 

több rejtett, titkos üzenetet és talál 
anyjától, mellyel egyre közelebb hoz-

za magához a lányát. A keresés azon-

ban kevésbé sem zökkenőmentes, 
ugyanis testvérei leánynevelő iskolá-
ba akarják adni őt, hogy megnevelőd-

jön.  

 A sok titkos üzenettel, rejtéllyel, 
akadállyal vajon meg tud küzdeni a 
kis Enola, hogy anyját újra lássa? 

 

Napsütötte Toszkána /Under the 
Tuscan Sun/ (2003) 

 Az újrakezdésről nagy tanítás. Ar-

ról, hogy igenis merjünk kilépni a 
komfortzónánkból. A filmben kiköl-

tözik főszereplőnk egy másik ország-

ba, s hallgat a belső hangjára és meg-

érzéseire.  
  Elhangzott mondat:  “Gömbölyű-

en kell élni az életet, görgetni szerte-

szét, soha ne veszítsd el a gyermeki 

lelkesedésed, így jól mennek majd 
dolgaid.” 

 

Szerelmünk lapjai /The notebo-

ok/ (2004)  

Az igazi szerelmes, ugyanakkor 

szolid romantikus filmek kedvelői 
ölébe hullott manna e film. Gyönyörű 
történet példáját állítja elénk: sose 

veszítsd el magad, ne hagyj fel a re-

ménnyel, még ha már sok-sok év is 
eltelt. Úgyis érezni fogod, hogy ki az, 
akit az Isten neked teremtett.  Próbál-

kozz, tégy meg mindent érte, ha már 
megtaláltad, ne hagyd veszni. 
 

Időcsavar /A Wrinkle in Time/ 
(2019) 

 Sok film közül számomra az 

egyik legkülönlegesebb. Igazából 
olyan, mintha az egész film és törté-
net mögött folytonos tanítás állna a 

háttérben, mely minden nézőnek szól. 
A film felnyitja a szemünk.  

  A sztori egy kislányról szól, aki 

apukája felkeresésére indult, mert a 

sötétségben elveszett. Valahol az 

éterben. Az apja egy tudós, aki nem 
akármit fedezett fel.  

A kislányt három különleges lény 

segíti. Rávezetik a gyermeket és test-

vérét a bennük rejlő félelmek átlépé-
sére/leküzdésére, hogy mint fény, 
megtalálhassák eltűnt apjuk.  


