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Az új dolgoktól 
sok ember fél, 
fél kimozdulni a 
megszokott életből, 
mert az biztos, biz-
tonságban érezzük 
magunkat, ezért 
építünk házakat 

is, a biztonságért. Viszont nem szabad 
rettegni az újtól, lehet pont az változ-
tatja meg az életed egy jobb irányba. 
De elég, ha csak arra gondolunk, hogy 
lehet most teljesen érdekesek és érté-
kesek vagyunk a társadalom számára, 
de ha soha nem fejlesztjük magunkat, 
ha soha nem próbálunk ki új dolgo-
kat, akkor mégis, hogy maradhatna ez 
így? Szóval ahhoz, hogy sose váljunk 
unalmassá, hogy többek lehessünk 
annál, akik vagyunk, mindenképp ki 
kell próbáljuk magunkat új helyze-
tekben. A líceumi évek alatt az ember 
egy sokkal tágabb képet kap azokról a 
tantárgyakról, amit szeret, így el tudja 
dönteni, hogy milyen téma fekszik 
neki a legjobban, hogy úgy homályo-
san ki is szeretne lenni.   

Berde Máté
főszerkesztő, XI.B

Kedves 9. osztály!
Köszöntelek titeket ebben az isko-

lában. Életetek új fejezete most kez-
dődött el igazán, hisz új kalandokban 
részesültök, új barátokat találtok, új 
tanáraitok vannak, illetve új tantár-
gyakat tanulhattok. A régi diákok 
számára mindig örömet szerez az az 
érdeklődés, nyitottság, pozitív ener-
gia, amit a frissen érkező diákoktól 
kapunk. Ti elevenítitek fel bennünk 
azokat az érzéseket, amiket mi abban 
a helyzetben, ahol most ti vagytok, 
éreztünk. Én, teljes szívből örülök, 
hogy volt alkalmam titeket jobban 
megismeri, pozitív energiátok en-
gem teljesen feltöltött. Élvezzétek ki 
ezeket a líceumos éveket! Legyetek 
nyitottak az új dolgok felé. Az élet ad 
nektek sok új lehetőséget, használjá-
tok ki. Ne féljetek a hibáktól, a kudar-
coktól! Ezek azok a leckék, amik ti-
teket tanítanak az életre. Értékeljétek 

magatokat és egymást! Nyitott szem-
mel járjátok a világot! Legyetek egye-
diek! A véleményetek mellett mindig 
álljatok ki! Küzdjetek az álmaitokért! 
Ha van egy álmod, azért tegyél meg 
mindent, ne engedd, hogy más em-
ber megfosszon ezektől az értékes 
dologtól! Higgy magadban! Igenis 
hidd el, hogy képes vagy arra, amit 
kitűzöl magad elé! Légy büszke a si-
kereidre, magadra, arra, aki a tükör-
ből néz vissza rád! Szeretnék nektek 
sikerekben gazdag, boldog évet kí-
vánni!

„Ne szomorkodj, ha valami szépet 
csinálsz, és senki sem veszi észre.
A Nap is minden reggel csodálatos 
előadást tart, pedig a közönség nagy 
része alszik.” ~ John Lennon ~

Péter-Jani Debóra,
XII. B

XII-es üzenet

A lapszám megjelenését magánszemélyek támogatták.
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GólyaversekKelepel a gólya

Gólya vers
Szavak: parkoló, maszk, benzintar-
tály, puliszka, Mountain Dew
Eszter vagyok, 
Majdnem a parkoló mellett lakom. 
A koronavírus miatt maszkot használok, 
De benzintartály közelében nem járok.
Puliszkát ritkán készítek, 
Mivel én nem szeretem, 
A Mountain Dew-t azt szeretem, 
Ezért most veszek.

Albert Eszter 

Gólya vers
Szavak: traktor, uram, virág, zakusz-
ka, palack
Korán reggel jár a traktor 
Én is járnék Komám asszony 
Bár az uramtól nem lehet  
Úgyhogy inkább virágot tekerek
A zakuszka már fő a gázon 
Én addig szépen lazán várom 
Csak palackom volt itthon  
Én pedig inkább Rebeka maradok.

Balázs Rebeka
My story

Szavak: masni, csontváz, napolitan, 
ködös reggel, körömlakk
Ádám a nevem és nem szégyellem 
A masnit s a napolitant nem szívlelem. 
Ködös reggel körömlakkban ritkábban látsz, 
Mint almákkal zsonglörködő csontvázt.

Bántó-Tamás Ádám

Gólya vers
Szavak: rokkant, habostészta, bioló-
gia, CO2, hajóskapitány
Hadirokkantként érkeztem, 
Boncidai Adrián a nevem, 
Tegnap habostésztát ettem, 
És vele, nagyon beteltem.
Nem tanultam most biológiából 
Pedig holnap tz a botanikából 
Azért elég jó, „hogy csak ebből írunk”, 
CO2-t így most nem is kell tanuljunk 
Hajóskapitányként nem is olyan nehéz. 
Kihívás csak gyere, kiállok én ne félj!

Boncidai Adrián 

Gólya vers
Szavak: WC, disznó, buta, lúzer, 
kolbász
Egy gólya vagyok, nevem Both Andrea 
Nem vagyok lúzer se nem buta. 
Volt egy remek hetünk, 
WC kefét is vettünk.

Fogszabályzóm van mint látod, 
Ezért a fogorvos elég jó barátom. 
A szendvicsetekbe fogpasztát tettem, 
S ezzel a versemet be is fejeztem.

Kulcsár Katalin Eszter

Gólya vers
Szavak: pörkölt, sonka, aszma, in-
tegrálás, disznóvágás
A sok Eszter között 
Én vagyok a Mihály 
Hűtőmben ott a pörkölt 
És a sonka min sokszor nagy a viszály.
Szünetekbe nagy a szám 
De nem vagyok aszmás 
Órán sokat nem beszélek gondolván 
Minek ha úgysem megy az integrálás.
Kedvencem a biológia 
Ezért jöhet a disznóvágás 
Nem szokásom hallgatni mások tanácsaira 
De fontos tudnivaló, nem vagyok 
tömeggyártás.

Mihály Eszter

Az iskola
Szavak: börtön, palacsinta, cigány, 
szerelem, tyúk
A kakas kukorékol 
reggel, a tyúk kapar. 
Cigány hajnalban keltem 
a palacsinta szagra. 
Iskolába kell mennem, 
bár csak mennék szakra. 
Olyan mint a börtön 
bezártság és fegyelem. 
Az iskola sosem lesz a szerelmem.
Mihály Máté vagyok 
15 éves 
Ez volt a köszöntöm 
Fogadjátok szépen.

Mihály Máté

Gólya vers
Szavak: negatív, sampon, bagoly, 
saláta, alma
Alíz vagyok, ez a nevem. 
Ha negatív vagy, ne jöjj velem! 
Hajad kérlek samponnal mosd, 
Ha ez-az nyomja szíved, mondd most!
Az élet repül mint a bagoly, 
Nem kell hozzá más csak mosoly. 
Egyél salátát és almát, 
S meg ne fogd a tehén farkát!

Okos-Rigó Alíz-Ibolya

Disznót mi nem vágtunk, 
Kolbászt sem csináltunk. 
Persze néha hibáztunk, 
Reggeli tornáknál mindig fáztunk.

Both Andrea 

Gólya vers
Szavak: törtpaszuly, moslék, lapító, 
lusta dög, mocskos
Szeretem a törtpaszulyt pergeléssel, 
Utálom mikor a moslékba kerül. 
A lapitón vágom fel a salátám, 
Mert nélküle nem szeretem.
Sokszor lusta dög szoktam lenni, 
Ám soha mocskos, kivéve mikor dolgozok. 
De ritkaság nálam az, 
Szoval sok vizet fogyasztok ezért 
szidnak otthon.

Fekete Attila

Gólya vers
Szavak: töltöttkáposzta, wc papír, 
virsli, integrálás, papsajt
Nevem Angéla, 
Kedvenc ételem a töltöttkáposzta. 
Egy nap gulyást akartam főzni, 
De ezt nem tudtam virsli nélkül enni.
Ezek bennem elkezdtek integrálni, 
Ami után lehetett nagyot kulázni. 
Ámbár a wc papír kezdett fogyni, 
S a papsajt eközben elrohadni.

Gál Angéla

Gólya vers
Szavak: lompos, banán, non-stop, 
golyó, borsófőzelék
Az én nevem Hover Dorka 
Nevem átlagosan ritka 
Cicám farka lompos végű 
Kunkorodik banán színű. 
Verset írni tudnék non-stop 
Minősége nincs a toppon. 
Szeretem a hétvégéket 
Mint a borsófőzeléket. 
Mint a golyó lejtős útját 
Lezárom versemet mostmár.

Hover Dorka

Gólya vers
Szavak: kvantumfizika, kakas, Chif 
mosószer, Costanta, moslék
Én vagyok az a Kismihály Barbara 
Kinek nem megy a kvantumfizika. 
Falusi leány vagyok, 
Szeretnek engem a kakasok.

Gólya vers
Szavak: Lajos, lángos, teletabi, pron-
tó, determináns
Becses nevem Dávid, nem pedig Lajos, 
Akinek a korán kelés mindig bajos. 
Tejföllel és sajtal finom a lángos, 
Kalácsból is kedvelem a mákost.
Személyiségem színes mint a teletabik 
Velem gyakran történnek 
szerencsétlen bakik. 
A legmenőbb tisztítószer a prontó, 
A determináns szó nem kilencbe való!

 Péntek Dávid

Gólya vers
Szavak: szekér, kemoreceptor, tökfő-
zelék, lámpa, trigonometria.
Érdekes szavakkal versemet írom, 
Hogy kéne szekérnyi eszem ennyit elbírjon? 
Kemoreceptorommal megéreztem 
milyen a kilencedik, 
A tökfőzeléknél azért jobban tetszik.
Reggel a buszhoz sötét út vezet, 
Valaki egy lámpát a markomba tehet!
Végül pedig mondanom kéne a nevem, 
Ja, és a trigonometria párhuzamos velem.

Péntek Vivien

Gólya vers
Szavak: x faktor, disznó, cigi, padló-
deszka, vulkán
Elmentem az xfaktorba 
Berobbantam mint egy Vulkán 
Cigimet a számba vettem, 
S lovagoltam disznóm hátán.
Az a baj, hogy túl nehéz volt, 
S beszakadt a padlódeszka 
Ki is raktak a műsorból 
Bicón jöttem hozzátok ma.

Piricsi Ferencz

Gólya vers
Szavak: tojásrántotta, Domestos, 
szék, videókamera, saláta
Én vagyok a gólya, 
Kedvenc ételem a saláta. 
Bár nem mindig adatik, 
Mert mérgesek lesznek a nénik.
Vállamon a videókamera, 
Tányéromba a tojásrántotta. 
Leülök a székre egy jót enni, 
Majd a tányért Domestossal megmosni.

Pripon Dávid Olivér

Mocskosul csúnyán tudok néha beszélni, 
Ezért kéne a számat 
Chif mosószerrel kimosni. 
Ell kell menjek Constantara,  
Hogy ne menjek a legjobb barátnőm agyára
Zöld a szemem, s jelzem  
Eddig ez lett a legrosszabb versem. 
Nem is húzom tovább ezt a moslékot, 
Ígyis rám szóltak már a szomszédok.

Kismihály Barbara

Gólya vers
Szavak: babpaszuly, korcsolya, tyúk, 
csizma, diszkó
Kovács István a nevem 
Az oviban korcsolya volt a jelem 
Reggel, mikor iskolába kell mennem 
Néha kapar a torkom, mint tyúk a kertben. 
A héten a csizma volt a divat 
Foci mellett nem fér el a pia.
Mennék én a diszkóba ha lehetne 
De inkább babpaszullyal tömöm a 
belem helyette 
E kis versike is azért született, 
hogy a tizenkettedikeseknek nevetésre 
derüljön a képe.

Kovács István

Gólya vers
Szavak: óra, jégsaláta, tengerpart, 
borospohár, felmosóveder
A nevem Alexa, 
Kilencedik B osztály diákja, 
Drága 2006 évében született 
Bánffyhunyadi kislányka.
Ha az óra hatot üt, 
Mi a nappal kikelünk, ami szép bar-
nára süt. 
Én a reggelt jól kezdem 
Jégsalátám megeszem.
A tengerparton üldögélek, 
Egy boros poharat kérek, 
S egy felmosóvederrel töltsenek bele eleget 
Finom vörös egészséget.

Kudor Alexa

Gólya vers
Szavak: glükoneogenézis, ciff, 
palacsintasütő, parkett, fogorvos, 
fogpaszta
Kulcsár Eszter a nevem, 
A glükoneogenézis fogalmát 
még nem ismerem. 
Palacsintasütővel sütöttem ki éppen, 
Hogy miként mosom fel a parkettet 
ciffel a 12 B-ben.

Gólya vers
Szavak: Irénke, maszk, hányás, ma-
jom, káposzta
Csongi a nevem, 
De ígérem, 
Azt, hogy a versben 
az összes szót használtam. 
E szavak a következők: Irénke, maszk, 
hányás, majom és káposzta.
A hobbim a szivatás, 
Ezt benézte a 12-es diktálás. 
Remélem tetszett a versem, 
Ne szivassatok meg nagyon, kérem.

Tamás Csongor

Gólya vers
Szavak: Szia Úram, dinamika, 
miccs, kolbász, kalapács
Szia Úram, szia Hölgyem, 
Hunor az én becses nevem. 
Kalotaszentkirályon lakom, 
A dinamika nem az én bajom.
A miccset és a kolbászt szeretem, 
Amivel megtömöm a belem 
A kalapács akkor a kedvenc szerszá-
mom, 
Ha az ujjam helyett a fát eltalálom.

Tököli Hunor Dániel

A vörös gólya
Szavak: habverő, karalábéleves, ka-
nári szigetek, keményítő, deriválás
Én Vincze Dávid vagyok 
Murkinak is szólítanak a barátok, 
A habverő a legjobb barátom 
És a karalábélevest utálom.
Én a kanári szigeteken nyugodnák 
De a hétvégén meg lesz tartva a gólya bál, 
Egy kis keményítő a tésztában, 
Olyan mint deriválás az algebrában 
Én Vincze Dávid voltam 
És a verset meg a telómba írtam.

Vincze Dávid
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voltunk. Ahhoz képest, hogy ezen a napon arattuk le a 
legnagyobb sikert minden téren, nem vált mindenkinek 

a kedvencévé. A legjobb talán az volt, ami-
kor viccesebnél viccesebb bohócarcokat 
festettünk egymásnak. A pénteki nap kissé 
unalmas volt, ugyanis szinte ugyanúgy öl-
töztünk, mint hétfőn, és egy kis félreértés 
miatt produkciónk sem volt nagyszünetre. 
Ennek ellenére ezen a napon is segítettük 
egymást és jól éreztük magunkat. Voltak 
olyan pillanatok, amikor megalázva érez-
tük magunkat. Például amikor a reggeli 
tornákon esélyt adtunk a többi osztálynak 
a nevetésre, vagy amikor az udvaron tán-

coltunk és énekeltünk. Habár ezek az érzések felmerültek 
bennünk, hamar el is múltak, ugyanis eszünkbe jutott, 
hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy megadatott ne-
künk ez a hagyomány. A tanárainknak is nagy köszönettel 
tartozunk biztatásaikért és engedékenységükért. Szó ami 
szó, a legjobb dolog mégis megtörtént. Sikerült valameny-
nyire összerázódnunk. Napról-napra, kihívásról-kihívásra 
kezdtünk el kilépni a megszokott kis csoportjainkból. Ha 
netán ihlet nélkül maradtunk vagy bármire szükségünk 
volt, az osztályfőnökünk segített rajtunk és kiállt mellet-
tünk. Hogy tényleg kis csapatunk összerázása volt az ere-
deti terve a 12-eseknek, nem tudhatjuk. Bármi is álljon en-
nek a hátterében, ez a hét biztosan egy felejthetetlen emlék 
marad mindannyiunk számára. 

Kulcsár Eszter, IX.B

Gólyahetes beszámoló
Alig csöppentünk bele a licis diák szerepébe, de már 

a harmadik iskolai hét végén, pénteken, a 12.B osztályos 
diáktársaink lejöttek hozzánk, hogy elmondják az elkövet-
kezendő gólyahétre néző kérelmeiket. Mind nagyon izgul-
tunk, ugyanis nagyobb diáktársaink és tanáraink, már me-
séltek nekünk erről az úgymond „beavatási rituálról”. Ám 
amint meghallottuk, hogy milyen mesterségeknek kell 
beöltöznünk, félelmünk kezdett elmúlni. Egyből együttes 
erővel elkezdtünk agyalni azon, hogy hogyan valósítsuk 
meg a kérelmeket. Hétfőn, amikor is farmereknek kellett 
öltözzünk, megtörtént az első nagy változás: mindenki 
elkezdett beszélgetni mindenkivel. Óriási mosollyal egé-
szítettük ki egymás öltözékét, mintha már 
ezer éve ismertük volna egymást. Nagyszü-
netben szendvicseket vittünk a 12-eseknek 
és táncoltunk is nekik. A keddi nap sza-
badnap volt, így volt bőven időnk kigon-
dolni és megbeszélni egymás közt, hogy is 
teljesítsünk szerdán. Szerdán kötényes ta-
karítónők voltunk. Ezen a napon nagyszü-
netben le kellett mosnunk a 12 osztály ab-
lakait és padjait is. Úgy gondoltuk, ha már 
mi egész nap „szolgáskodunk” és röhög-
tetnünk kellett magunkat a WC-kefével a 
kezünkben, tréfáljuk meg kicsit 12-eseket. Amint megkez-
dődött a takarítás, fogtuk magunkat és rongyocska helyett 
a WC-kefével mostuk le a padokat. Csütörtökön bohócok 

Gólyahét

Mi jár a gólya fejében?

Egy új kezdet
A beilleszkedés szerintem 

senkinek nem könnyű. Amikor az 
ember belép egy számára teljesen 
új társaságba, nem tudja, hogy mi 
fog rá ott várni. Az agya járni kezd 
és elképzel különféle szituációkat, 
amelyek megtrörténhetnek vele az 
elkövetkezendők során. Ezek a leg-

több esetben negatív jellegűek, mert 
milyen az ember? Fél a változástól, 
attól, hogy nem fog tudni megfelelni 
a követelményeknek, fél a kritikától. 
Mondanom sem kell, hogy mi is tar-
tottunk kissé a kilencedik osztálytól. 
Az addigi osztálytársaink nagyrészét 
már csak barátoknak hívjuk, mert 
más-más utakon járunk már, ki itt, 
ki pedig ott. A megszokott arcok-
tól is búcsút kellett vennünk, mint 

iskolatársak, mint osztálytársak, 
mint tanárok személyében. Már 
nem a jól betanult osztálylétszámot 
kell jelentenünk, hanem egy teljesen 
másat, más számmal, más nevekkel. 
Nem ugyanazok az arcok fogadnak 
reggel kómásan belépve az osztály-
ba, és nem ugyanazok a tanárok 
küldenek ki a táblához. Minden 
más lett. Sokan azt mondják, hogy a 
legösszetartóbb osztályközösség 1-8 

osztályban alakul ki, mert mégiscsak 
együtt nőttünk fel, együtt léptünk be 
a ,,kisfelnőtt’’ korba. Igen, ez lehet-
séges, hogy így van, de ki mondta, 
hogy ennek ellenére ez a négy év ne 
lehetne jó? Itt megerősödhetnek a 
kezdetleges barátságok, újak szü-
lethetnek, és hiszem, hogy ez így is 
van. Bár az eleje nem ment akadály-
mentesen. Fura volt azt tapasztalni, 
hogy kilépve az osztályból nem csak 
mi vagyunk, és nem csak magyar 
szavakat hallunk, sőt…Alig hallot-
tunk olyan kiáltásokat és elkapott 
párbeszédeket, amiket gondolkodás 
nélkül megértettünk volna. Ilyen-
kor bennünk volt a para, hogy mi 
van, ha beszólnak nekünk, talán 
csak azért, mert nem az ő nyelvü-

ket beszéljük, vagy mert nagyobbra 
tartják magukat nálunk. Persze 
benne volt, van és lesz is a pakliban, 
hogy megjegyzéseket fognak tenni 
ránk, de úgy gondolom, hogy mi 
elég érettek vagyunk már ahhoz, 
hogy ezeket kezelni tudjuk, ők pedig 
ahhoz, hogy ezekkel ne essenek túl-
zásba. Volt olyan, hogy beszélgetésbe 
kerültem pár évfolyamtársammal, 
és valamit rosszul mondtam, vagy 
akár háromszor is visszakérdeztem, 
mire felfogtam, hogy mit is akar, de 
együtt röhögtünk egy jót, és utána 
mindenki ment a saját dolgára elmo-
solyodva a bénázásomon. Mindezen 
szerintem sokat segített a gólyahét, 
mivel a nagyobb osztályban lévőket 
is jobban megismertük, illetve min-

denkinek felbukkant egy teljesen új 
arca, amit eddig talán sosem láttunk. 
A román tagozat diákjai is vették 
a lapot, velünk együtt nevettek a 
számunkra kínos helyzeteken, sok-
szor ők is bekapcsolódtak a buliba, 
úgyhogy nagyrészt mindig jó (volt) 
a hangulat. 

Tehát így összegzésképpen sze-
rintem bátran kijelenthetem, hogy 
a kis osztályunk hősiesen vette az 
utunkba álló akadályokat, és együtt 
sikerült rajtuk túllépni. Nagyon 
remélem, hogy a jelenlegi állapot és 
hangulat fog minket végigkísérni 
egészen a végéig, mert akkor vidám 
és élménydús négy évünk lesz, az 
biztos. 

Okos-Rigó Alíz-Ibolya, IX. B.

Egy kis 
gólyahetes 

montázs
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különfajta kis próbákkal kedves-kedtünk.Végezetül ki-
hirdettük az idei Mr. és Mrs. Gólyát Mihály Máté és Gál 
Angéla személyében. Ezúton is gratulálunk nekik. Igazán 
remélem, mindenki olyan jól szórakozott, mint mi. Ne 
felejtsétek el, egyszer ti is XII-esek lesztek, és majd ti is 
meg tudjátok szervezni a gólyahetet az akkori osztály-
nak.

Kiss Nóra-Zsófia, XII.B

is voltak, akiknél elhangzott néhány szerelmi vallomás. 
Meglepő helyzetek sokasága gyűlt össze, és egyre job-
ban kezdtük megismerni a másik idáig elrejtett oldalát. 
Ezek a felejthetetlen emlékek után letettük a gólyaesküt, 

melyet majd igyekszünk betartani, és 
reméljük, hogy Octavian Goga szellemé-
nek segítségével be is írjuk magunkat a 
suli történetébe, mint pozitív szereplők. 
Ezt követően jött az eredményhirdetés. 
Szoros verseny után a Mr és Mrs gólya 
díját, Mihály Máté és Gál Angéla nyerte 
meg. A két díjazott meglepetésére a közös 
táncuk következett. Döbbenten álltak ki, 
majd megszólalt a jól ismert “Perfect” dal. 
Néhányan felbátorodva lementünk, hogy 
együtt táncoljunk, és ezzel be is fejeződött 
a gólyabulink. Egy nagyon izgalmas, szép 
és élménydús bált szervezett nekünk a 

XII. és ezért nagyon hálásak vagyunk nekik, mert egy 
csodálatos emlék marad mindnyájunknak.

Kismihály Barbara és 
Mihály Eszter, IX. B

IX-es szemmel
A mi rendhagyó gólyabálunk
Az izgalmas és kihívásokkal teli gólyahét után, 

elérkezett a gólyabál is. Izgatottan vártuk, hogy s mint 
fog zajlani a híres bál, amelyről már annyit hallottunk. 
A helyzetre való tekintettel kissé elkeseredve vettük 
tudomásul, hogy rendesen megtartani nem lehetséges, 
de mi akkor sem szomorkodtunk. Mikor az idő eljött, a 
XII-esek szorgos készülődésére érkeztünk, és innentől 
tudtuk, hogy nem fogunk unatkozni. Beléptünk az osz-
tályba, majd el is kezdtük a gólyatáncot. Olyan gyorsan 
történt mindez, hogy még elrontani sem volt időnk. A 
tánc leforgása után, jöttek a kreatív bemutatkozások, 
melyek a XII. fura szavainak köszönhetően nagyon 
viccesre sikeredtek. Ilyenkor már kezdett 
mindenkinek megjönni a bátorsága, s 
együtt nevettünk. Csapatversenyek követ-
keztek, amelyek egyre jobban összehozták 
a társaságot, és nagyszerű hangulatot 
varázsoltak. Miután a csapaton belü-
li mérkőzés is megtörtént, lementünk 
együtt az iskola udvarára. Úgy láttam, az 
osztályom egyik tagja sem értette. Mi fog 
történni? Bekötötték a szemünket valami 
környezetbarát napellenzővel, azaz két 
összekötött papírpohárral, melynek az al-
ján volt vágva egy kis rés, azon láthattunk. 
Így kellett focizzunk. Valakinek ment, 
valakinek kevésbé. Mindenesetre elég hülyén nézhettünk 
ki, ahogy próbálunk látni valamit, s közbe megyünk neki 
a másiknak, de eltelt ez a kihívás is. Jöttek a „várva-várt” 
büntetések. Volt, akinek táncolnia kellett mindenki előtt, 
volt aki szerencsétlenségére ecetet kóstolt, és olyanok 

XII-es szemmel
Gólyabál 2021.
Idén nagy örömünkre sikerült megszervezni a gólya-

hetet, majd a gólyabált. Nagyon vártuk, hogy titeket, a 
IX.B-seket végre beavassunk, és hogy ennek a sulinak az 
új generációja legyetek. Köszönjük a tanárok és per-
sze a ti közreműködéseteket, mert nélkületek ez a hét 
nem jöhetett volna létre. Úgy gondolom, kijelenthetm 
az osztálytársaim nevében is, hogy nagyon élveztük a 
produkciókat, ugyanakkor nagyon boldogok voltunk, 
hogy mindent, amit kértünk a héten, becsületesen telje-
sítettetek. A szombati gólyabál a IX-esek gólyatáncával 
indult. Egy hét gyakorlás után élesben láthattuk, hogyan 
rázódtak össze a gólyák. Ezután a bemutatkozó verseiket 
hallgattuk meg. Az egyik kreatívabb volt, mint a másik. 
Nagyon jót szórakoztunk a frappáns, érdekes versei-
teken. Majd az egyéni és csoportos próbákban kellett 
helytállniuk a gólyáknak, amit a zsűri pontozott. Ezekből 
a pontokból a végén az derült ki, hogy ki lesz az idei Mr. 
és Mrs. gólya. De ezek előtt még egy kicsit játszadoztunk 
azokkal, akik hibapontokat gyűjtöttek a hét alatt, nekik 

Gólyabál

Új kezdet
Halandó életünk leforgása alatt 

számos új kezdetet van szerencsénk 
átélni. Eufórikus hangulatot teremt 
a tudat, hogy változás történik éle-
tünkben. A morális és fizikai felké-
szültség azonban kemény munkát 
igényel. Akadályokkal teli úttal ál-
lunk szemben, melyen többször átke-
lünk, annak érdekében, hogy amikor 
eljön a bizonyítás ideje, kitaposott 
ösvény álljon előttünk. Ez a gyakor-
lás. Fontos a szelektálás a próbatétel 
után, mely arról szól, hogy a negatív 
dolgokat a hátunk mögött hagyjuk, 
míg a pozitívokat magunkkal visszük 
az új környezetünkbe.

Ősz időszaka az előkészület meg-
testesítője. A megszokott zöld levelek 
pirosas illetve sárgás színt vesznek fel. 

Jelképezi a drasztikus változást, ame-
lyen átestünk a vizsgák előtti időszak-
ban. Rövidülnek a napok, óraváltás 
következik. Szellemünket is ilyen 
hatással érintették a beosztott idők, 
mintha soha nem lett volna elég az 
adott időtartam, melynek keretében 
felkészülhetünk. Ősszel begyűjtjük 
a termést a gyümölcsöktől duzzadt 
fákról. A tudás termése. Az elmúlt 
négy év alatt szerzett információkat 
összekaparjuk szürkeállományunk 
legsötétebb zugaiból.

A tél a megnyugvás. Ahogy a táj, 
szépen lassan a használt neuronjaink 
is befagynak. Szüneteltetésük jót tesz 
örömünk kimutatásának. Hólepel-
ként borul megnyugvás az aggoda-
lomra. Elszigeteljük pszichikumun-
kat a múltbeli stresszes emlékektől, 
átszellemülve egy harmonikus ál-

lapotba. Extázisba keríthet a tudat, 
hogy új környezetbe nyertünk belé-
pést. Az olykor gyümölcsöző tudás-
fáink kopárságukkal jelzik, hogy a 
kemény munka learatta gyümölcsét, 
egyenesen a vizsgalapra. 

A tavasz maga az új kezdet. Mint 
a kirügyező virágok látványos fejlő-
dése, úgy próbálunk mi is alkalmaz-
kodni az új környezethez. Négy évig 
gyümölcsözött tudásunk, innentől 
négy évig virágozni fog, így tudatosul 
bennünk, hogy eredményes munkát 
végeztünk. A vándormadarak visz-
szatérnek párhuzamosan a befagyott 
neuronjaink kiolvadásával. Újra visz-
szatérnek abba a környezetbe, ame-
lyet ősz után maguk mögött hagytak. 
Új reményekkel, de ugyanazon sze-
mélyként visszatérünk az iskolába. 

Hover Dorka, IX.B
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Diákalkotások

Hobby

A Gólyák hobbijai
Ismét ősz van, és amint már megszokhattuk, ilyenkor érkeznek meg hozzánk a Gólyák. Ők azok, akik még új 

arcok és meg szeretnénk velük ismerkedni. Az egyik legegyszerűbb módja, hogy valakit megismerjünk, a hobbikon 
keresztül történhet, hiszen ezek sok tulajdonságra rávilágítanak. Szóval lássuk, hogy mivel ütik el a szabadidőt ezek a 
„csodabogarak”: 

Lírai alkotás feldolgozása elbeszélő szöveg formájában
Ady Endre:

Lédával a bálban
Sikolt a zene, tornyosul, omlik 
Parfümös, boldog, forró, ifju pára 
S a rózsakoszorús ifjak, leányok 
Rettenve néznek egy fekete párra.

„Kik ezek?” S mi bús csöndben belépünk. 
Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk 
S hervadt, régi rózsa-koszoruinkat 
A víg teremben némán szerte-szórjuk.

Elhal a zene s a víg teremben 
Téli szél zúg s elalusznak a lángok. 
Mi táncba kezdünk és sírva, dideregve 
Rebbennek szét a boldog mátka-párok.

A Szürke arcai
A vörös rózsakoszorúm már féloldalasan áll a fejemen, 

apró izzadságcseppek csorognak végig kipirult arcomon. A 
levegőt megtölti a sűrű pára, a hangos életvidám zene és a 
sok fiatal egybeolvadt énekének a hangja. A lábam fáj, de 
nem érdekel, egy vörös hajú, az ingére vörös rózsát tűzött fiú 
a párom. Órák óta táncolunk, de az egész csak egy pillanat-
nak tűnik, forgok, forgok, forgok, a színek egyre csak válta-
koznak…fehér, sárga, kék, zöld, bíbor, vörös-vörös-vörös. 
Egybefolyik minden a szemeim előtt, mintha minden egy 
nagy vörös horizont részese lenne. Igen, szabadok vagyunk, 
boldogok, ez az este a lázadás, a mulatság ideje. Mások va-
gyunk, mindenki alszik, de mi ennek a nagy vörös forga-
tagnak a pulzáló részecskéi vagyunk. A fejem szédül, talán 
még a bíbor vér is a fejembe szállt, szédítő érzés. Nem akar 
kitisztulni a látásom, végtelenségig nyúló vörös életfonal. 
Lepillantok a lábamra, fekete tócsába léptem, bemocskolta 
a vörös csizmám. Tüzes szabóolló…nyissz…pislogok párat, 
és a tócsa eltűnik. Felemelem a tekintetem, és a látásom ki-
tisztul, a színek kiélesednek, a kontrasztok megkeményed-
nek. Talán soha életemben nem láttam még semmit olyan 
élesen, mit az ajtón bevonuló koromfekete párt. Fejedel-
mi látvány, tartásuk büszke, járásuk hömpölygő, mint egy 
bölcs, megfontolt folyam, mégis az az érzésem, hogy ők iga-
zából egy megvadult tenger, aki nyugodt folyónak álcázza 
magát. Arcukat fátyol borítja, óvja, mint a nászágyra vagy 
bölcsőre ráomló, megvédő fátyolrengeteg. Alá nem látok, 
sejtelmes halotti lepel. Kiráz a hideg, mintha engem figyel-
nének kutató tekintettel, vagy nem is, minket mind szem-
mel tartanak. Furcsa, mikor állt meg a zene? Nem hallom 
a víg, vad dallamot. Eddig melegem volt, akkor most mi ez 
a fullasztó hideg, ami körbevesz? Nem tudom mozdítani a 
végtagjaimat, színtiszta tél csörgedezik az ereimben, és oly-
bá tűnik, ha eléri a szívem, örökké megfakítja azt. A fekete 

asszony hervadt rózsakoszorújáról, ami egykor oly vörös 
volt, mint a miénk, lehullottak a szirmok a földre. Csak 
nézem, nézem, nézem és nézem az éjsötét halálszirmokat. 
Olyan megbabonázó, olyan sötéten gyönyörű, és terjed, 
és összeszövi embert és asszonyt, pedig egy újjal se érnek 
egymáshoz, de én tudom, hogy ők egy, ők összetartoznak. 
A fekete pár. Körbenézek, nagy a csend a teremben, min-
denki megrettenve szorítja, fojtja párját, és én megrémülve 
veszem észre, hogy egy színt se látok, minden szürke, olyan 
nagyon szűrke. Fojtogat a félelem, mindenhol az én szürke 
arcom néz vissza rám. Páromat két kezemmel fojtom, pedig 
csak kapaszkodni akarok bele, rózsakoszorúm vörös, de at-
tól tartok, ez is csak a szürkének egy árnyalata. A fekete pár 
foglyul ejtett, ők várnak, de én nem tudom mire, annyira 
félek ettől a szürkeségtől, de attól a pulzáló, mély feketétől 
még jobban. A sötét pár várakozik, mintha órák óta így len-
ne, pedig csak pár pillanat az egész. Beletörődve bólintanak 
felénk, vagy csak én látom így? Egymást támogatva, össze-
fonódva kezdenek táncukba. Nem szól a zene, a mi szürke 
zenénk meg se mer szólalni, inkább hallgat, és megrémülve 
meghunyászkodik. Rebben a fekete szatén, koppan a fekete 
bőr, az arcukat védő mély csipke fellebben, s mi belátunk 
a mélyére. Visszatérnek a színek, szivárványszín, életvidám 
arc. Visszatér a zene, halálukig kacagó, fájdalmas mosoly. 
Megtelik a terem nyáréjszakák fülledt melegével, két egy-
másba fonódó hűséges szempár. A fekete fátyol visszahull 
és fiatalságom, lázadásom maradékát szürke, ragacsos tal-
pú gumicsizmák viszik a temetőbe, hogy ólomkoporsóba 
zárják. A pár még mindig táncol, vad, sötét örvény belse-
jében levő rózsabokorra szállt fekete gerlegalambpár ők 
ketten. Már nem látom, hol ér véget a nő, és hol kezdődik 
a férfi. Fekete törhetetlen egység. Valami áztatja az arcom, 
odanyúlok, de csak szürke könnyektől ragacsos a kezem. 
Fojtanám meg párom kezét, hogy ne érezzem magam olyan 
egyedül, de csak a levegőbe markolok. Mint megbolygatott 
bokorból szétröppenő verébraj, úgy állunk a teremben, és 
mind sírunk ijedten, magányosan a végeláthatatlan szürke-
ségbe meredve.

Berecz-Balázs Vivien, XII.B

Albert Eszter: kézilabda
Balázs Rebeka: tekergés
Bántó-Tamás Ádám: olvasás, gitározás, síelés
Bocidai Adrián: basszusgitár, biciklizés, bármilyen sport
Both Andrea-Ildikó: olvasás, snowboardozás, filmezés
Fekete Attila: biciklizés, számítógépes játékok
Gál Angéla: rajzolás, sminkelés, körmözés
Hover Dorka: írás
Kismihály Barbara: rajzolás / festés
Kovács István: futball, korcsolyázás, szánkózás, számító-
gépes játékok
Kudor Alexa: festés, olvasás

Kulcsár Eszter: olvasás, túrázás
Mihály Eszter: fogalmazásírás, olvasás
Mihály Máté: futball, számítógépes játékok, biciklizés, horgászat
Okos-Rigó Alíz-Ibolya: sütés, filmezés, zenehallgatás, rajzolás
Péntek Dávid: filmezés/sorozatozás, számítógépes játékok
Péntek Vivienn: rajzolás
Piricsi Ferencz: biciklizés, snowboardozás, kosarazás
Pripon Dávid-Olivér: futball, számítógépes játékok, biciklizés
Tamás Csongor: programozás
Tököli Hunor: futball
Vincze Dávid: futball, gitározás, kosarazás, számítógépes 
játékok

Köztük is akadnak olyanok, akik nem mindennapi hobbit választottak, például Tamás Csongi: „Azért kezdtem el 
programozni, mivel applikációkat akartam építeni, amik megkönnyebbítik a mindennapi életet. Tizenkét éves voltam, 
amikor elkezdtem programokat írni, de most 15 éves koromra írtam érdekes és komplex programokat. Fontos, hogy a 
videó játékok keltették fel bennem az érdeklődést, hogy én is építhetnék ilyensmit, és mára már csináltam videójátékot, 
ami működik.” Egy másik furcsa hobbi, amiről eddig én személy szerint nem hallottam az a fogalmazásírás, amelyet 
Mihály Eszter előszeretettel űz: „Igazából már kicsi korom óta szeretem a könyveket. Nagymamám, mikor még olvasni 
sem tudtam felolvasott nekünk meséket, majd meseregényeket, és mindig nagyon szerettem ezeket hallgatni. Később én 
magam kezdtem el olvasni, ezáltal bővült a szókincsem, és mostmár én magam is próbálom kifejezni gondolataimat 
írásban. Így vált hobbimmá a fogalmazás. Hogy is teszem ezt? Van úgy, hogy kikapcsolódásként veszek egy lapot és 
írok valamit, ami éppen eszembe jut. Néha kicsit zavaros, néha pedig érthető, amit írok. Másnak ezeket nem szoktam 
megmutatni, mert beleírom jelenlegi érzéseim és élettapasztalataim. Ezt a hobbit csak ajánlani tudom, hiszen amellett, 
hogy lefoglalod  magad, fejlesztheted szókincsed és fantáziádat, valamint segít feldolgozni az eseményeket azzal, hogy 
kiírod magadból.” Van aki az írással ürül és töltekezik, más valaki a sütéssel. Okos-Rigó Alíz: „Én már kisebb korom-
ban is tettem-vettem a konyhában, próbáltam segíteni anyának, bár általában csak hátráltattam, és ki lettem küldve a 
konyhából. Ez viszont megváltozott, amikor anyukám elköltözött otthonról, mivel akkor már én voltam a főnök, és azt 
csináltam a konyhában, amit akartam. Először muffint sütöttem, amiből nyilván kifelejtettem a sütőport, úgyhogy pár 
nap múlva újra próbáltam, és az már valamivel jobb lett, aztán így szépen lassan kedvet kaptam az egészhez. Büszke 
voltam magamra, és másoktól is sok dicséretet kaptam, aztán úgy gondoltam, hogy megpróbálkozok nehezebb dolgok-
kal is, ilyen-olyan kekszekkel és habos süteményekkel. Később a tesóm megleptem a szülinapján egy egyedül készített 
tortával, ami bár közel sem volt tökéletes, nagyon nagy büszkeséggel töltött el, mikor csupa pozitív visszajelzést kaptam, 
és láttam az örömöt az arcán. Majd később a barátnőmet is megajándékoztam eggyel, ami azért már jobban megérde-
melte a torta jelzőt. Ezek a kis sikerek visznek előre, mert ha valamit szívből csinál az ember, rossz nem lehet.”

Most már mi is tudjuk, hogy kihez érdemes fordulni számítógépes gondokkal, egy remek kis süteményért vagy 
esetleg ha elakadunk fogalmazásunk írása közben. 

Lukács Eszter, XII. B

Kismihály Barbara IX.B

Gólyamunka

Vagyok Én emlék  
Voltam Én őszi szél, Őszi falevél.  
Voltam, s vagyok:  
Örökké emlék maradok.

Fejedben maradok, mint egy név, 
Mint egy elfeledett kép, 
Mely már fekete-fehér 
S csak halkan zenél.

Zenél a fülednek, a hangom, 
S bevallom; 
Jó volt a nyár! 
De elrepült, mint a madár.

Besárgult minden egyes fa,  
Most már az összes tudja,  
Hogy ennek itt és most vége, 
De talán mégis megérte.

Megérte őszi szélnek lenni. 
Őszi falevéllel zengni, 
Az emlék dallamát, 
Mely hallatszik odaát.
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irányítható majd a 150 millió Cel-
sius-fokos plazma. Ez kulcsfontos-
ságú, ugyanis a fúziós reaktorokban 
lejátszódó folyamatok kezelésekor az 
extrém magas hőmérséklet okozza 
a legnagyobb problémát. Maga az 
elektromágnes hat, egymásra épülő 
szegmensből áll, amelyekben egyen-
ként 5,6 kilométernyi nióbium-ón 
szupravezető huzal található felte-
kercselve, ezek hozzák létre a mág-
neses mezőt. A szupravezető anyag 
alkalmazására azért van szükség, 
mert a hatalmas áramerősség miatt a 
hagyományos vezetékekben túlságo-
san sok hő fejlődne. A mostani állás 

Tudomány

Az ITER fúziós reaktorhoz 
építették meg azt az elektromág-
nest, amely a Földénél 280 000-szer 
erősebb mágneses mezőt képes 
létrehozni. A hatalmas, 18 méter 
magas és 4,3 méter átmérőjű elekt-
romágnest az Egyesült Államokban 
készítették, és most szállítják a 
franciaországi Cadarache kutatóköz-
pontba, hogy beépíthessék a készülő 
ITER fúziós reaktorba. Ez lesz a 
rendszer központi elektromágnese, 
amelynek az a szerepe, hogy a tórusz 
alakú fúziós kamra közép pontjában 
olyan erős mágneses teret hozzon 
létre, amellyel egyben tartható és 

Elkészült a világ legerősebb mágnese

szerint az ITER 2025-ben készülhet 
el, ha pedig sikeresek lesznek a kí-
sérletek, akkor megnyithatja az utat 
a minden jelenleginél tisztább és 
gazdaságosabb elektromos energia-
termelés előtt. (www.livesciene.com)

Berde Máté XI.B.

Miért kellettek békák a terhességi teszthez?
A kis tesztcsík az egy vagy két piros vonallal csak az utóbbi 

évtizedek találmánya. Nem is olyan régen még élő békákkal 
végezték el a terhességi teszteket. De nem kell aggódni, a kis-
mamáknak nem esett baja, és a békák is túlélték a vizsgálatot.

Az 1930-as években fejlesztették ki azt a tesztmetó-
dust, amelyet még az 1960-as években is használtak a világ 
számos országában, igy hazánkban is. A terhesség korai 
szakaszát csak hormonális változások jelzik, ezeket pedig 
egyáltalán nem volt egyszerű kimutatni. Az 1930-as évek-
ben egy brit biológus, Lancelot Hogben jött rá, hogy bizo-
nyos békafajták meglehetősen érzékenyek a hormonokra, 
és számos kísérlettel megállapította, hogy ha a dél-afrikai 
karmosbékába terhes nő vizeletét injekciózzák, akkor az 
24 órán belül jól láthatóan reagál rá, elkezd petéket rakni. 
Amint megoldották a békák szaporítását és kidolgozták a 

pontos metódust, világszerte kezdték alkalmazni a mód-
szert, amely sokkalta gyorsabb, pontosabb és egyszerübb 
volt, mint a korábbi megoldások. A kórházak és rende-
lőintézetek állandó lakói lettek a békák, de szerencsére 
az 1970-es évektől már megjelentek a jóval modernebb 
módszerek is – a kismamák és a békák örömére. (www.
interpressmagazin.hu). Berde Máté, XI.B.

Tudtad-e?

Mitől számít valaki különlegesnek?
Definiálisan sokan megfogalmaztátok: „Valaki attól 

számít különlegesnek ha nem olyan mint a többi” (Antal 
Szilveszter, X.B). Kell egyáltalán különlegesnek lennünk, 
vagy sodódjunk az árral? Szerencsére ez nem kívánság-
műsor, mert mindenki önmagától különleges, ahogy ezt 
Mihály Máté (IX.B) is megfogalmazta: „Nagyon jó kérdés.
Szerintem mindenki különleges, nincs két pont ugyanolyan 
ember. Mindenkinek megvan a maga sajátossága. Egy em-
ber már azért is különleges vagy egyedi, mert él és vannak 
érzései, tulajdonságai vagy vannak olyan tulajdonságai 
ami másnak nincs és azzal a tulajdonsággal született. És 
ne akarjunk hasonlítani másra! Úgy vagyunk jók és egye-
diek, ahogy megszülettünk, szerintem ez nagyon fontos do-
log és ezek a szempontok szerint egyedi egy ember.” Viszont 
ha mindenki különleges, akkor miért tudunk felnézni az 
ilyen személyekre? „Olyasmiket képes véghez vinni, amiket 
más ember nem tud. Ezért az emberek felnéznek rá, és büsz-
kék a tetteire.” – Lovász Eszter, X.B. „Hogy mitől is számít 
valaki különlegesnek? Ez egy igen jó kérdés. Minden ember-
nek más a véleménye, és mást tart különlegesnek. Valakinek 
nagy az elvárása egy ember iránt, de valaki megelégszik egy 
teljesen átlagos emberi gondolkodásmóddal, illetve külsővel. 
Nekem az olyan emberek számítanak különlegesnek, akik-
nek vannak céljaik az életükben még ha nagyon nagyok is 
azok. Nem úgy élnek, hogy teljen el ez a nap is és legyen már 
holnap, hanem hogy minden nap tegyenek valami értékeset 
a saját vagy akár más számára. És ne féljenek bevállalni és 
elismerni a hibáikat, mert «Mindnyájan hibázunk. Az ha-
tároz meg minket, hogy hozzuk helyre.» Ezzel a kis idézettel 
szeretném zárni a gondolatomat.” – Kacsa Krisztián, XI.B. 

Sokan megjegyeztétek, hogy „nem mások után megy” 
vagy „mer önmaga lenni”. És így van ez manapság, hogy ez 
a ritkább, mert már tömegbetegségnek nőtte ki magát az 
a bizonyos „ahogy esik, úgy puffan” féle hozzáállás. Ezért 
különleges az, ha valakinek vannak céljai és elhatározásai 
vagy ha mélyebbre megyünk akkor fenntartott erkölcsi 
szintje. Fontos, hogy ne azért engedjünk meg magunknak 
dolgokat, mert ezeket más is megteszi. Mert ha sóhajjal 
ugyan, de belemegyünk a többség döntésébe a magunk 
kárára, avval romboljuk sorozatosan a belső értékünket. 
Erre hívta fel a figyelmet Okos-Rigó Alíz, IX.B: „Véle-
ményem szerint egy ember kétféleképpen lehet különleges. 
Van, amikor a külsőnkkel vonjuk magunkra a figyelmet, 
például a színes hajunkkal vagy a szép arcunkkal, de ez 
nem minden.  A legtöbben sajnos nem veszik észre azt, ha 
valaki belülről ragyog, pedig szerintem nincs annál szebb. 
Úgy gondolom, hogy mindenki különleges a maga módján, 
és igyekeznünk kell meglátni az emberek belső szépségét.”

Szomorú, de tény, hogy napjainkban már az számít kü-
lönlegesnek, aki kedves és barátságos (ebből a szempont-
ból mindenkit motiválok): „Különleges akkor valaki, ha a 
beszéde válogatott, akár egyszerű, megfog, ha meghallod a 
hangját; tud újat mutatni mindig; különleges a kinézete, lát-
ványa, felépítése; jól tud alkalmazkodni a helyzetekhez; nem 

irtózik semmitől; akaratos, nem adja fel soha, maximalista; 
megértő, mindig segít neked, ha kell, tudja, mire van szük-
séged, ott van a legnehezebb helyzetekben is, megvigasztal, 
bocsánatot kér, ha kell és nem utolsósorban tud szeretni, 
szeretetteljes, minden megnyilvánulásán látszik a szeretet, 
szívesség; ezek nagyon fontosak, hogy valaki különbözzön 
a tömegtől, különleges legyen.” – Péntek Ábel, XI.B. Sokkal 
inkább jellemző a következő: „mindenki csak alkoholizál, 
tudatmódosító szereket használ. Valaki különleges a mostani 
világban, ha nem azt csinálja” – Antal Szilveszter, X.B

Megéri felvállalni magatokat, mert attól lesztek vala-
kik. Minden ember érték és kincs, csak foglalkoznunk 
kell a pozitív adottságainkkal és azokat kell fejlesztenünk; 
nem pedig a külsőnkkel való foglalkozást túlzásba vinni. 
Ennek ellenére azt tartják, hogy az öltözködés egyfajta 
önkifejezés. Csak nehogy véletlen a ló túloldalára essünk. 
„Valakinek a különlegességét, elég személyiség alapján meg-
határozni. Manapság az emberiség nagyrészének külső 
szempontok szerint, elég rájönni egy ember személyiségére. 
Például milyen jól öltözik az az adott személy vagy épp a 
legdrágább cipő van a lábán. Ez mind külső tényező. Na-
gyon sokan ezek alapján ítélkeznek és az adott személy, 
különlegessé válik a szemükben. De meglehet, hogy szemé-
lyisége kitér a mi komfort zónánkból. Tehát szerintem va-
laki különlegesnek számít, ha kedves, barátságos, jószívű, 
mindenkin segít barátait beleértve és még folytathatnám 
a sort, jó sok melléknévvel.” – P.O., IX.B. Egy kifejező és 
sokatmondó gondolattal zárnám a gondolatgyűjteményt: 
„Mitől is számít valaki különlegesnek? Hát ugye szoktuk is 
mondani, hogy mindenki különleges annak ellenére, hogy 
vannak nagyon közönséges emberek. De eszünkbe jut va-
jon néha, hogy több mint valószínű, hogy azok az emberek 
is valakinek különlegesek? Leggyakrabban a hibáinktól le-
szünk azok az emberek, akik sokkal könnyebben megjegy-
zik, azt, ami rossz, ami hibás. Arra mindig emlékszünk, 
hogy késik a vonat, de azt sosem említjük barátainknak, 
hogy ma pontosan jött (igen más országokban ez is meg 
történik), szóval a mi vasutunk a késéstől lesz különleges. 
Persze ebben az esetben a különlegesség nem túl előnyös de 
végülis az. Ez az embereknél sincs másként, de van mikor 
hibáinkat a javunkra tudjuk fordítani és ettől csak még kü-
lönlegesebbek leszünk. De az is előfordul, hogy valaki csak 
simán az, legalábbis annak tűnik, a megjelenése miatt vagy 
ahogy megszólal, megnyer a személyisége, de ugyanakkor 
azért is lehet különleges, mert csendes és visszahúzódó. 
Egyszóval mindenki különleges a maga módján, mert nem 
vagyunk egyformák és különlegesnek találjuk, ha valaki 
másképpen csinál valamit, mint mi, és mindenki másképp 
csinálja.” – Berde Máté, XI.B.

Gondolkodjunk el, mennyit számít nekünk a külön-
legesség. Ez a tulajdonságainkon, temperamentumun-
kon, az egész lényünkön megmutatkozik. Ettől lesz valaki 
egyedi, erősebb személyiség. Ne engedjétek, hogy a világ 
és a környezet szürkévé és közömbössé formáljon. „Ne 
engedd, hogy legyőzzön a rossz, hanem te győzd le a rosszat 
jóval” – Róm. 12,21.

Sztranyák Bianka-Éva, X.B

Őszi poharak
Hozzávalók: 2–3 borospohár, 
sok őszi falevél (minél színesebb) 
és kicsi gyertyák.

Elkészítése: A borospohárba belerakjuk a faleveleket, és ezután megfordít-
juk a poharat fejjel lefele, hogy a pohár szája az asztallappal érintkezzen. A 
pohár talpára rárakjuk a gyertyát, ami lehet illatos is, annál őszibb hangulata 
lesz a díszünknek. Lehet ez vaníliás, fahéjas vagy ízlésünk szerint.

Bocz Dóra, XII.B

DIY - Készítsd magad 

Körkérdés
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Lewis Hamilton
Brit autóversenyző, hétszeres Formula–1-es világbajnok 

és a Mercedes pilótája. 1985 január 7-én született, Steve-
nage–ben, Angliában. Miután számos gokart-bajnokságot 
megnyert, Hamilton tizenkét éves korában szerződést 
kötött a McLaren-Mercedesszel, hogy később a csapatnál 
fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban 
is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokartbajnok lett. 
2007-ben, a Formula–1-ben eltöltött első évében remekül 
teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, 
mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 

Kylian Mbappé
Világbajnok francia válogatott labdarúgó. A Paris 

Saint-Germain csatára. Az AS Monacoban kezdte pálya-
futását, 16 évesen debütált. 2018. szeptember 8-án került 
a jelenlegi csapatához, Mbappé a világ második legdrá-
gább igazolása. 2017 március 25-én debütált a francia 
válogatottban is.

 

Henry
sussexi herceg
Brit királyi herceg, 

2018 óta Sussex hercege. A 
trónörökös Károly walesi 
herceg és a néhai Diána 
walesi hercegné fiatalabb 
fia, II. Erzsébet brit király-
nő és Fülöp edinburgh-i 
herceg unokája.

Apja, bátyja, két uno-
kaöccse és unokahúga 
után az Egyesült Királyság 
trónöröklési rendjében a 
hatodik helyet foglalja el. 
Felesége a volt amerikai 
színésznő, Meghan Markle.

Na most, miután túl vagyunk a hírességek bemutatá-
sán, ássunk egy kicsit a felszin alá is. Minden emberről 
vannak pletykák, és minden ember szeret kibeszélni 
másokat, de a celebekről szóló hireszteléseket az egész 
világ ismeri, lássunk néhányat!

Ilyen például egy olyan eset amikor Kylian Mbappé 
csúnyán beszólt egy csapattársának, Neymarnak a Paris 
Saint-Germain Montpellier elleni meccsén. „Nekem 
bezzeg soha nem passzol így ez a csicska” – Mbappé a 
kispadon szidta Neymart. A szóban forgó bajnokit ugyan 
szeptember 25-én játszották, mégis csak a napokban 
került föl egy videó Mbappéról, akit lecserélt Mauricio 
Pochettino vezetőedző. A francia csatár egyáltalán nem 
örült Julian Draxler góljának a 88. percben. A támadó 
azért bosszankodott, mert úgy érzi, a brazil csapattársa 
a többieket előszeretettel kiszolgálja, míg tőle sajnálja a 
labdát. 

Lewis Hamilton legutóbbi versenyén, a Török Nagy- 
dijon büntetést kapott, a motor- és kipufogócserével 
eggyel lépte túl a megengedett belső égésű motorok szá-
mának használatát, ezért jár a 10 helyes büntetés.

Harry herceg kapcsán az évek során már számos 
alkalommal felmerült, hogy nem is Károly az apja. Eze-
ket az elméleteket nagyon alapos tényekkel igyekeztek 
alátámasztani, a teóriák szövői pedig már gyakorlatilag 
azt is tudni vélik, ki lehet a herceg vér szerinti apja. 
Diana hercegné tragikus halála óta szinte nincs olyan év, 
hogy ne jelenne meg egy magazin hasábjain: Harry nem 
Károly gyermeke. Sokan úgy gondolják ugyanis, hogy a 
herceg igazi apja James Hewitt, aki korábban bevallotta, 
hogy viszonyt folytatott Diana hercegnével. A feltételezés 
alapját pedig a két férfi vörös haja adja.

Ezek lettünk volna mi a celebélettel, következő újság-
cikkben jelentkezünk! :)

Aurori Emese, Gere Réka XI.B osztály

Celebélet

A sport igazábol arról szól, 
hogy hogyan tudjunk önfegyelmet 
gyakorolni. Hiába vagy tehetséges, 
hogyha nem tudod kordában tartani 
magad. Egészséges is, egy fontos 
szerepet is betölthet. Hobbinak is 
lehet tekinteni egyes sportokat, de 
vannak olyan sportok, amiket csak 
gyakorlással lehet „fenntartani”. A 
sport nagyon szép tud lenni, hogyha 
szépen játsszák. Hoztam pár spor-
tot, amelyeket elemezni fogok, hogy 
miről is szólnak.

1. Röpi – ezt a sportot csapatban 
játsszák. A csapatban 6-an vannak. 
Ehhez a sporthoz sok gyakorlás 
szükséges, hogy tényleg jól menjen. 
Mivel két csapat játszik egymás el-

SPORT

len, ezért nem játsszák olyan sokan, 
mert sok embert igényel (10–12 
ember). Ebben a játékban önzőnek 
lenni szinte csak hátrány, mert csa-
patban kell dolgozni.

2. Síelés – ezt a sportot egyedül 
kell űzni. Csapatban nem is iga-
zán lehetne, csak stafétázni lehet-
ne esetleg. Ez az a sport amit sok 
féleképpen lehet csinálni. Sok fajtája 
van! Ezt is lehet szépen és nagyon 
csúnyán űzni. Ehhez a sporthoz kell 
pénz, mert azért vannak dolgok, 
amik elég drágák, például az öltözet, 
síléc, bakancs, stb. Még kell valami, 
és talán ez a legfontosabb: rá kell 
érezz, amit csinálsz. 

Az egyik sporthoz csapatmunka kell 
a másikhoz csak egy ember → A sport 
sokféle lehet!

Boncidai Adrián, IX.B

Egészséges életmód

Reggelizz okosan és gyorsan!
A reggeli a nap legfontosabb étkezése. Ezt elméletben 

nagyon jól tudjuk. A gyakorlat azonban már bonyolul-
tabb ennél. Mit egyek reggel, hogy a buszt se késsem el, 
és ne is töltsek sok időt a konyhában?

Gondolom, mindenki számára ismerős az, hogy reggel 
evés helyett inkább még visszaalszunk egy kicsit. Viszont 
ez nem egészséges. A rendszertelen táplálkozás evészava-
rokhoz, az emésztőrendszer megbetegedéséhez vezet. 

A nap első étkezésének olyan ételeket ajánlatos enni, 
amiknek magas a tápértékük, amelyek energiát adnak, és 
megakadályozzák a gyors éhségérzetet. 

Itt van egypár tipp, hogy ne kezdd üres hassal a napot:
YY Bogyós gyümölcsök: Jól indul a napod, ha reggelire meg-
eszel egy csésze bogyós gyümölcsöt, epret, áfonyát, málnát. 
Kevesebb cukrot tartalmaznak, mint a legtöbb gyümölcs, 
rostban gazdagok és tele vannak antioxidánsokkal. 

YY Görög joghurt: Krémes, finom és tápláló, fehérjében 
gazdag, probiotikumokban dús, amelyek segίtik a bél-
rendszer működését.
YY Tojás: igazi SZUPERÉLELMISZER, számos vitamint, 
ásványi anyagot, eszenciális zsίrsavat és tökéletes össze-
tételű fehérjét tartalmaz, amelyeket 100%-ig hasznosίt 
a szervezetünk. Emellett növeli a teltségérzetet és fenn-
tartja a vércukorszintet.
Ezek az élelmiszerek szerintem minden háztartásban 

megtalálhatóak, vagy ha nem, nem nehéz beszerezni egy 
közeli boltban sem. Vigyázzunk az élelmiszer higéniájá-
ra! Minden gyümölcsöt és zöldséget alaposan mossunk 
meg, ezzel is elkerülve a betegségeket. Figyeljünk oda, 
hogy fehérjében gazdag táplálkozásunk legyen, kerüljük 
a sok cukortartalmú ételt! Vigyázzuk az egészségünkre 
fiatal korunkban is! Ép testben ép lélek!

Mátyás-Kupa Evelin, XII.B
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Palm Springs

A szakítófélben lévő Nyles 
napról-napra elkíséri ba-
rátnőjét egy Palm Springs-i 
esküvöre. Ugyanarra. Nyles 
ugyanis időhurokba ke-
rült, és mindig ugyanaz az 
egyetlen nap ismétlődik az 
életében. Megfogadja, soha 
nem hagyja, hogy más is 
ilyen helyzetbe kerüljön, de 
egy nap arra ébred, hogy 
most már egy társa van az 
időhurokban.Vajon sikerül megmenekülniük? 

Kiss Nóra-Zsófia, XII.B

Böszörményi Gyula:
Leányrablás Budapesten

Böszörményi Gyula Leány-
rablás Budapesten című könyve 
az első kötete az Ambrózy báró 
esetei című könyvsorozatának. 
A magyar író a XIX. századi Ma-
gyarországot tárja elénk, teljesen 
élethű, romlott és egyben régi va-
rázst árasztó valójában. A könyv 
Hangay Emmával kezdődik aki 
Marosvásárhelyről fellátogat az 
ott elő rokonaihoz, hogy megtekintse az akkor Budapes-
ten megrendezett millenniumi ünnepségeket. Viszont ez a 
látogatás végül nem a tervei szerint alakul. Hangay Emmát 
elrabolják és 4 évig semmi hír nem marad utána.

1900-ban az akkor 17 éves Hangay Mili levelet kap az 
örökké eltűntnek hitt nővérétől, és ezzel új lángra kap az 
addig parázzsá szelídült nyomozás. Mili fel is utazik Buda-
pestre, hogy a nővére ügyében kutakodjon tovább. Az élet 
viszont nővéréhez hasonlóan vele se rest, gyilkosságok, tit-
kok és egy nyomozás kavalkádjába kerül, amelyben a bá-
mulatos és pengeéles eszű Ambrózy Richárd báró nemes 
származású magánnyomozó kéretlen segédjének szegődik. 
Mili most már nem csak a nővérét akarja megtalálni, 
hanem fényt akar deríteni az ő morc bárója rég eltemetett 
titkaira, és be akarja neki bizonyítani, hogy a szoknyát vi-
selő személy nem csak kötéshez és horgoláshoz ért, hanem 
lehet belőle okos, talpraesett és zseniális nyomozó.

Berecz-Balázs Vivien, XII.B

FilmajánlóKönyvajánló

FIRKÁSZ
a Bánffyhunyadi Octavian Goga Elméleti Líceum 

magyar tagozatos diákjainak folyóirata

ISSN 2537 – 415X
ISSN-L 2537 – 415X

Elérhetőségeink:
Főszerkesztő: Berde Máté
Az irodalmi alkotásokat és bármilyen egyéb cikket 

a következő e-mail címre várunk: octago@mail.com 
vagy Mátyás Ibolya magyartanárnőnek személyes 
átadással.

Humor
Shang-Chi egy harcműves, tehát a 

tesvére Ö-Chi aki kőműves? 
  ***
János bácsi pipázva álldogál a 

kapuban. Mihály bácsi vezet egy 
tehenet épp a kapu előtt.

– Mihály bácsi, hova viszi azt a 
tehenet?

– Az orvoshoz.
– Miért? Beteg az a tehén?
– Nem beteg az.
– Nem ad elég tejet az a tehén?
– Húsz litert tejel minden nap!
– Nem borjadzik az a tehén?
– Dehogynem, a tavasszal hármat 

is borjadzott!
– Az Isten szerelmére, akkor mi a 

fenének viszi az orvoshoz?
– Mert az övé.
  ***
– Miért iszik a kínai piros pöttyös 

bögréből?

– ???
– Mert szomjas.
  ***
– Szomszéd, tudna adni pár vödör 

vizet?
– Minek a víz magának, hisz ott 

van a kútja!
– Ott van, ott van, de beleesett az 

anyósom és csak az álláig ér neki a víz.
  ***
A rendőr megállítja a szőke nőt:
– Jogosítványt, forgalmit, szemé-

lyit kérek!
– Mi az a személyi? – kérdezi a 

szőke nő.
– Az egy olyan kis tárgy, hogyha 

kinyitja, akkor ott látja benne a saját 
képét.

Keresgél a szőke nő a retiküljében, 
talál egy tükröt, belenéz, és látja 
benne magát, odaadja a rendőrnek. 
Nézi a rendőr, és megszólal:

– Jaj, hát miért nem azzal kezdte, 
hogy kolléga?

  ***
Két alkoholista elmegy kempin-

gezni. Mondja az egyik:
– Én hoztam magammal egy üveg 

pálinkát, hogy ha véletlenül meg-
szúrna minket egy rozsdás szög, 
legyen mivel fertőtleníteni. Te mit 
hoztál?

– Két rozsdás szöget.
Berde Máté, XI.B.
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