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NÉVJEGY 

 

RIMÓCZI TAMÁS TANÁR ÚR 

 

Hogy érzi magát?  

Itt az iskolában egészen otthonosan. November óta volt időm 

a digitális oktatásra hangolódni, de azért hiányzik a közösség: 

a munkatársaim, a diákok. Januárban öt új osztályban kezdtem 

tanítani, akikkel még nem találkoztam, és a Meetben csak egy-

egy karaktert látok belőlük. Várom a személyes találkozást.  

Milyen érzés abban az iskolában tanítani, ahol a diákéveit 

töltötte? Mennyire volt tudatos döntés, amikor idejött 

dolgozni? 

Számomra teljesen természetes, hogy most itt tanítok. Amikor 

elballagtam, ezt már akkor is tudtam: voltam itt mentor, 

zsűriztem, programokat szerveztem, és a Nagysanyiban 

töltöttem a tanítási gyakorlatomat az egyetemi évek alatt. Amikor szeptemberben tanítani 

kezdtem, már ismerősként tértem vissza. Örülök, hogy itt lehetek. 

Mi az eddigi tapasztalata a Nagysanyiban tanárként? Sok minden változott, mióta elballagott 

innen?  

Tudtam, hogy mire vállalkozom. A két végzős osztálynak érettségiznie kell, de tudjuk, hogy mi 

van a hátuk mögött: lassan egy tanévnyi digitális oktatás, amiben derekasan helyt állnak. 

Motiváló velük dolgozni. A többi osztályról még nincs személyes benyomásom, néhány hete 

kezdtük meg a közös munkát.  Itt az iskolában viszont sok minden beérett, ami az én diákéveim 

alatt még csak szárnypróbálgatás volt: az első Erasmus pályázatok akkor indultak, volt 

szerencsém részt venni bennük. De azóta lett örökös ökoiskola a gimnázium, hagyománnyá vált 

az általam indított pályaorientációs nap. Úgy látom, hogy könnyebb most egy ötletet 

megvalósítani, mint akkor volt.  

Miket tart a tanítás legfontosabb elveinek?  

Bizalom nélkül nem lesz sikere sem a diáknak, sem a tanárnak. Azt a csatabárdot, amit egy-egy 

dolgozat előtt vagy után a diákság olyan könnyen kézbe kap, jobb inkább fel sem venni. Egy 

ilyen szembenállás nem szül bizalmat, abból nem lesz együttműködés. Pedig a tanulás-tanítás 

csapatjáték, mint egy sárkányhajó. Kell valaki, aki a ritmust adja, különben nem érünk célt. 

Szerintem a célok is közösek. Csak együtt tudunk haladni.  Bizalom ahhoz is kell, hogy a 

hibáinkból tanulni tudjunk. Számomra nagyon érzékeny pillanatok, amikor megmutatjátok, ki 

hogyan gondolkodik. Ez nem mindig hibátlan, de azért vagyunk itt, hogy csiszoljunk rajta és 

tökéletesítsük. Ha nem így lenne, nem lenne szükség iskolára. 

 

 



NÉVJEGY 

Mi a legjobb tanácsa az érettségihez, a tanuláshoz?  

Az első az alvás. Testnek és szellemnek egyaránt szüksége van elegendő és jó minőségű 

alvásra. Nagy nyomás nehezedik az idén érettségizőkre. Most például szóbeli tételeket 

dolgoznak ki, de bizonytalan, hogy a járvány miatt elrendelt korlátozások hogyan alakulnak 

addig.  

A kiegyensúlyozott teljesítmény titka pedig a rendszeres tanulás, ami időt, koncentrációt 

igényel. Az a tapasztalatom, hogy ezt nagyon nehéz megteremteni, pedig érdemes erre jobban 

figyelni, különösen a digitális oktatás alatt. Buszról bejelentkezve, bevásárlásból hazatoppanva 

a tanulásnak csak az illúziója jön létre...  

Miről szeretné, ha az emberek emlékeznének Önre?  

Még keresem az udvari krónikásomat, aki megírja a hőstetteimet.  

Mi motiválja ezekben a nehéz időkben?  

A megoldandó feladatok és problémák motiválnak. Nyughatatlan típus vagyok, és az 

energiáimat szívesen fordítom a megoldáskeresésre, ezek megvalósítására.  

Mivel tölti a szabad idejét a legszívesebben?  

Minden hétvégén gyalogtúrázom. Ez átmozgat, feltölt, és közben a barátaimmal lehetek 

biztonságos távolságot tartva. De van egy keresztlányom is, sokat játszunk és bolondozunk 

együtt. Játszani pedig nem csak vele szoktam: szeretem az izgalmas társasjátékokat, a 

karácsonyi leárazás során pedig beszereztem néhány PC játékot is arra az időre, amikor 

képernyő előtt ülni nem munkát jelent majd, hanem szórakozást.  

Szabó Bora 11.B 

Mert a lelki és a testi egészség is fontos 

  



 

NÉVJEGY 

Tóth Bálint Dzsingiz 9.A 

 

Mivel foglalod el magadat a karanténban, ha nem tanulsz? 

Harckocsi modelleket építek, de már vadászrepülőgépeket is nézek, ehhez kapcsolódóan 

diorámákat is szoktam csinálni. 

Hogy érzed magadat a 

Nagysanyiban? 

Nagyon jó, családias 

hangulata van. Az 

általános iskolához 

képest jobban érzem 

magam. A nyelvek 

miatt jöttem ide, és 

ezek nagyon jók. 

 

Mit vársz az elkövetkezendő négy évtől? 

Autóra mindenképpen szeretnék, és vitorlázó gépre is nagyon jó lenne jogosítvány. 

Milyen terveid vannak gimi után, és miért? 

Pilóta szeretnék lenni. Utas- vagy teherszállító, de régebben eszembe jutott a vadászpilótaság 

is. A repülés ébresztett rá arra, hogy nem kell stresszelni mindenen. Olyan hatással volt rám, 

hogy még felvételi írásnál sem izgultam. 

Milyen filmeket, zenéket szeretsz? 

Ritkán nézek filmet, de a történelmi háborús filmeket, dokumentumfilmeket kedvelem a 

legjobban. Zenékkel úgy vagyok, hogy ha megtetszik egy előadó, akkor csak őt hallgatom. 

Jelenleg hármat hallgatok: Rammstein, Metallica, System of a down. 

Honnan ered a Dzsingiz név, és miért döntöttél úgy, hogy ezt, és nem a Bálintot használod? 

A szüleim adták, ez egy mongol eredetű név. Egy könyvben nézték, és megtetszett nekik. 

Ismerkedésnél gyakran elsütik azt az eredeti poént, hogy Dzsingisz kán, de emiatt egyáltalán 

nem szoktam rosszul érezni magam. 

Bárándi Orsolya 9.A 

  



EZ A TE LAPOD! 

 

Amikor a Himnusz felcsendült… 

 

Az egyik kedvenc helyem lett a felújított nemzeti 

lovarda. Teret kaptak az új álmok, a csillogás, fény 

áramlik mindenhol. A boxok nagyok, az istállók 

tiszták, a pályák óriásiak. Versenyzők szaladgálnak, 

amíg a szem ellát, a füleket betölti a patakopogás, 

tapsvihar, éljenzés. Egészen, amíg a bajnokokat 

nem kezdik szólítani.  

Emlékszem, mikor véget ért a 2018-as 

csapatbajnokság. Talán a legstresszesebb nap, az 

egyéni győzelem csak hab a tortán. A nap lassan 

elindult már lefelé a horizonton, mire elkezdjük a 

lovakat előkészíteni a bajnokavatásra. A fonatok 

már megfáradtak, egy-két szalmaszál is 

éktelenkedik a lovak farkában, a szőrükre költözött 

porcicákról ne is beszéljünk. Istállószerte unott 

prüszkölés, morgolódás hallatszik. Ideje fáslizni, 

lassan nyergelni, leporolni a már kissé piszkos 

frakkot, letörölni a csizmákat. Szinte egyszerre 

leszünk kész. Az edzők boldogan ugrabugrálnak, a 

fotós izgatottan kattintgat. Minden mozdulatunkat 

megörökíti. Felsorakoztunk, lófogók a helyükön, kész vagyunk, ideje lóra ülni. Le-fel 

sétálgatunk a melegítőben, amíg a bronz- és ezüstérmes csapatot szólítják. Majd mi jövünk. 

Megszeppenve sétálunk be a főpályára, és hirtelen farkasszemet nézünk több száz nézővel, 

köztük a szüleinkkel, barátainkkal. Kézen fogva léptünk fel a dobogó legfelső fokára. 

Hamarosan egy hatalmas érem súlyát éreztük a nyakunkban, és a kezünkben ott díszelgett a 

magyar bajnoki kupa. Kézfogás kézfogást követ. Mintha minden lassításban történt volna, a 

részletek kiélesednek, mégis összemosódtak. 

A hátunk mögött a kivetítőn megjelent a magyar zászló, színei visszatükröződnek a 

csizmám orrán. Felcsendült a Himnusz, és mindenki vigyázzba dermedt. Az agyam egymás 

után öntötték el képek a történelemkönyvekből, a dicső régmúltról és vesztes csatákról, a 

felkészülésünk pillanatairól, a verseny apró mozzanatairól… Könnyek csorogtak végig az 

arcomon. Itt vagyunk, megcsináltuk.  

 

Kolacsek Rozi 11.B  
  



 

  



 

  



EZ A TE LAPOD! 

 

Az egyik iskolatársunkkal beszélgettem a vallásáról, a hitéről. Egész kicsi kora óta jelen van 

az életében az istenhit, de csak nemrég talált rá a baptizmusra, ami egy másik útra világított rá 

Isten felé. 

 

Mi pontosan a baptizmus?  

Ez egy protestáns vallás, ami gyerekkedvezőbb a mai világban. Modern zenéket éneklünk, és 

Isten szeretetéről szól az egész. 

Mikor és hogyan találkoztál ezzel a vallással?  

Két éve ismerem. A barátom anyukájával beszélgettem, és mondta, hogy menjek el a 

barátommal imaházba. Először csak az ifi klubba mentünk. Már az elején lenyűgözött és szépen 

lassan beleszerettem a dologba. 

Régebben milyen vallásúnak tartottad magad?  

Római katolikus családba születtem. Tartjuk a hagyományokat, járunk templomba. Vagyis én 

már imaházba járok. 

Meg vagy keresztelve? 

Igen, kétéves voltam, mikor megkereszteltek, de a baptistáknál ez nem kötelező. 

A családod mit szól, hogy nem olyan vallású vagy, mint ők? 

Teljesen támogatják. Mi nem vagyunk szigorú vallásosak. Nem az van, hogy elrángatják 

vasárnap a templomba a síró gyereket, aki nem akarja felvenni a harisnyát. Teljes mértékben 

elfogadóak, mert igazából ugyanaz a két vallás lényege, Isten szeretete. Csak a baptizmus nem 

annyira szigorú, mint a római katolikusok. Nem olyan, hogy Isten utálja ezt meg azt, és nem 

szabad ezt meg azt csinálni. Nem! Isten nem utál semmit sem, nem lehet azt a két szót 

összetenni, hogy Isten és utálat. 

Mikor és miért kezdtél hinni Istenben? 

Mindig is hittem Istenben. Kiskoromban úgy voltam vele, hogy Isten egy személy, és segít 

nekem, hogy ha baj van. Viszont nem tudtam, mi igazából a hála. Néha kértem tőle dolgokat, 

vagy mondtam neki, hogy jó éjszakát. Akkor még nem voltam teljesen tudatában annak, mit 

csinálok, én ebbe nevelkedtem bele. Aztán 2019-ben a barátom családja elhívott egy Nick 

Vujicic, majd egy Nicky Cruz előadásra. Ott tértem meg igazából, akkor találtam rá igazából 

Istenre. Akkor nagyon közel éreztem magam az Úrhoz. Ilyen bizsergető, meleg érzés volt, és 

teljes megnyugvásban voltam. 

Mit gondolsz a Bibliáról, hiszel benne? 
 

Nagyjából semlegesen állok a Bibliához. Volt egy időszak, amikor sokat olvastam belőle, 

próbáltam megérteni, mit mond Isten, kijegyzetelni. Nem jutottam sokáig, mert szerintem egy 

feminista jellegű nőt nem köt le. Engem kicsit irritál is a Bibliából az Ószövetség, mert 

folyamatosan a nőket büntetik benne. Hol van Isten szeretete az ilyen dolgokban?... 



EZ A TE LAPOD! 

 

Az Újszövetséget inkább szeretem, meg amit Jézus mond. Az már inkább szól a szeretetről 

és ehhez hasonló, pozitív dolgokról.  
 

Hiszel a Mennyben és a Pokolban? 

A Pokol kérdése őszintén szólva nem foglalkoztat. Nem félek tőle. A Mennyben száz százalékig 

hiszek. Viszont szerintem úgy kell élni, hogy kimaxolunk mindent, amit csak tudunk ebből a 

földi életből. Ha ezt az életünket nem éljük úgy meg, nem fogjuk megérdemelni, és akkor 

elveszett lelkek leszünk. Szerintem mielőtt lejövünk a Földre, feladatokat kapunk, és ha ezeket 

nem teljesítjük, nem tudunk majd nyugalomban a Mennyországba menni. 

 

Mit gondolsz arról, hogy a mai fiataloknak kevésbé fontos a vallás? 

Szerintem be fognak érni, mindenki máskor. Nekem is volt olyan időszakom 7-8.-ban, amikor 

az emberek véleménye magával ragadott, és eltávolodtam Istentől. Szerintem népszerűsíteni 

kéne az alternatív vallási ágakat, amik nem konzervatívok és sokkal szabadabbak. 

Radnóti Sára 9.B 

 

 

Újjászületés, tavasz… a gimi mellett 

 

  



SULÍRA 

 

 

Barócsi Mira 

 

Tanulni kell 

 

Tanulni kell. Az embereknek beszédet, 

Kikhez hogyan kell beszélned.  

 

Tanulni kell. Az emberek személyiségét, 

Hogy felismerd a nagyszerűségét.  

 

Tanulni kell. Az emberek mimikáját, 

Segítsd felfedni problémáját. 

 

Tanulni kell. Az életet, 

Hogy felismerjük a félelmet. 

 

Tanulni kell. Az életet, 

Tudjuk-e, mik az érzelmek. 

 

Tanulni kell. A világot, 

Nekünk ad annyi virágzót. 

 

Tanulni kell a zenét, 

Megtudd, mit mesél. 

 

Tanulni kell. A költőt, 

Megérteni min pörög. 

 

Tanulni kell. A történeteket, 

Megismerni a rejtelmeket. 

 

Tanulni kell. A pozitívat, 

Hogy eltemesd a negatívat. 

 

Tanulni kell. A negatívat, 

Hogy felfedezd a pozitívat. 

 

Tanulni kell. A mágneseket, 

Milyen erős a vonzás ereje. 
 

  



SULÍRA 

 

Kovács Dominika 

 

Anyanyelvi kincseink 

 

Ahogy eredezik a tinta a lap fehér síkján, 

Nyúlik a szavak fekete csermely-ága, 

Alakot váltanak, mint egy bő vízfolyás, 

Nyugvó koponya homlokára hágnak. 

Erdejük susogása velőtrázó tollsercegés, 

Leveleik tintaszagú zizzenését kántálják 

Virágportól harmatos képzelet-lepkék, 

Imbolyognak az értelem mentsvárán. 

 

Kanyarog a szómorajlás fej s fej között, 

Integetnek a túlpartról ismerős álmok, 

Némelyik már egymással is megütközött, 

Csak most áll be köztük a békés mámor. 

Eme elődeink imáit síró földön és égen, 

Itthoni felhők és itthoni mezők lágy ölén, 

Nincs szó, mely büszkeséggel ne zenghetne, 

Keserves seb gyanánt vagy víg örömhírként. 

 

 

Radnóti Sára 

Tanulni kell 

Tanulni kell a magányt, 

Nem biztos, hogy valaki hazavár. 

Tanulni kell, hogy elfogadd, 

A vírus sokaknak a kaszás szemfoga. 

Tanulni kell a türelmet, 

Ingerek világa, rühellek! 

Tanulni kell, hogy így is tudj élni, 

Vér nélkül tovább csorogni. 

 

Tanulni kell a hegekkel megbékélni, 

Nem újat csinálni, továbblépni. 

Tanulni kell, hogy mi a szeretet, 

Egy élet tán csak elég lesz. 

Tanulni kell a szavakat, 

Megtudni, mitől ilyen szabadak, 

Tanulni kell, jól legyenek leírva, 

Hogy a súlyos gondolatokat minden betű elbírja. 

  



SULÍRA 

Nagy Anna 

Eperkrém 

Olyan, hogy szerelmes étel nincs. De szerelmes minden falat lehet. Emlékszem, minden hónap 

fordulóra sütött nekem. Még fiatalon az anyja segített neki, aztán nem tudom biztosan, de 

szeretem azt gondolni, hogy az én kedvemért megtanult egyedül is cukros csodákat készíteni. 

Kedvelte a gyümölcsös süteményeket, legtöbbször eperrel dolgozott, mivel az a kedvencem.  

Az első évfordulónkra kétemeletes eperkrémmel töltött tortát sütött, ugrándoztam örömömben, 

amikor megláttam. Az egész vékonyan szeletelt eprekkel volt körbe rakva. Természetesen 

egyből a nyakába ugrottam és megcsókoltam, és ő azzal a lendülettel elejtette a tortát. Bele az 

első nyári zápor által hagyott pocsolyába. El nem tudod képzelni, mennyire szégyelltem 

magam, a fejem céklavörössé változott. Több órányi munkáját tettem tönkre, de ő csak rám 

nézett kedvesen, nyomott egy puszit a homlokomra, és annyit mondott: Boldog évfordulót, 

babám, majd a fejembe nyomta a kezében maradt tortadarabot. Azonnal csatába kezdtünk, 

röpültek a darabok össze-vissza, néha még el is találtuk egymást. Végül nyakig eperkrémesen, 

de fülig érő mosollyal ballagtunk haza. Persze útközben beugrottunk egy dobostortára a helyi 

cukrászdába, ahol mindenki furcsán nézett ránk. Sose felejtem el a döbbent Jolika nénit arcát, 

ahogy az újságja mögül kitágult pupillákkal bámult. 

Hazafelé sűrű bocsánatkérések közepette megbeszéltük, hogy együtt újra megsütjük a tortát, 

lehetőség szerint nem széttrancsírozva. Mennyei volt, emlékszem rá, de mégis örökké bennem 

maradt, hogy vajon milyen volt az eredeti. 

Ő tőlem többször receptes könyvet kapott, vagy ha úgy volt kedvem, hímeztem neki 

zsebkendőt. Azokat nagyon szerette, mindig megcsókolta a kezem, amikor odaadtam. Sokszor 

emlegette, hogy egy áldás a te két kezed, kedvesem. Volt ebben a mondatában valami, ami 

magabiztosságot adott nekem. Mindig úgy éreztem, a kétkezi munkát nem becsülik eléggé, 

mégis ezt választottam munkának. Varrónő. Mindenki azt mondta, nem fogok belőle megélni, 

hogy az eszemet használjam inkább, azzal többre jutok. Lám, még itt vagyok, pénzem is van, 

és szeretem, amit csinálok. Csakis az én Olivérem bíztatott arra, hogy ezt a pályát válasszam. 

Ha ő nincs, én most valami irodában lennék titkárnő, és sose tanulok meg igazán jól sütni. 

Még nem említettem, de mielőtt megismerkedtünk, nem tudtam sütni. Főzni se nagyon, de ezt 

még foghatom arra, hogy tizenhét éves fejjel nem áll neki az ember otthon főzni, ha az anyja 

amúgy is főz a családra. Azért elmondhatjuk, hogy a főzésről több fogalmam volt. Nagyanyám 

is, édesanyám is tanítgatott, amikor épp ráértek, de a sütést, azt mindig egyedül csinálták. 

Majd belépett ez a hősszerelmes az életembe, és elárasztott a szeretetével átitatott sütikkel. Én 

meg, amikor már összeköltöztünk, megkértem, hogy tanítson meg. Minden csütörtökön, munka 

után elmentünk bevásároltunk és sütöttünk. Habosat, fodrosat, édeset, sósat, mindegy volt, csak 

együtt csinálhassuk. Ezek a sütőben sült csodák végigkísérték az életünket. Amint kiderült, 

hogy milyen jó kelt tésztákat tudok csinálni, onnantól volt, hogy csak én sütöttem. A fiunk is 

inkább az én sütijeimet szerette eleinte. 

 

 

  



SULÍRA 

 

Az első nagy fordulat akkor történt, amikor betöltöttem a huszonötöt. Édesanyám nekem 

ajándékozta a félve őrzött receptkönyvének kézzel átírt másolatát. Végigsütöttem az összes 

süteményt. Volt, ami jobban ment, volt, ami kevésbé. Olivér is megcsinálta azokat, amik nekem 

valahogy nem jöttek össze. A kis makacs addig szenvedett velük, amíg át nem írta úgy a 

receptet, hogy jó legyen. 

Valamikor, a harmincas éveink végén, olyan letörten jött haza a munkából. Már nem élvezte 

úgy az asztalos munkát, nem tudta a kreativitását kiélni. Akkor mondtam neki először, hogy 

menjen el cukrásznak. Azt felelte, tisztán emlékszem: Anyukám, öreg vagyok én már a 

szakmaváltáshoz. Hónapokba telt, mire rábeszéltem. A fiunk akkor már kirepült, a saját kis 

családját építette, vele együtt befizettük az apját egy kurzusra, hogy hivatalos cukrász legyen. 

Olyan öröm volt az arcán, amilyet utoljára az eperkrémes első évfordulónkon láttam. Ez a 

boldogság nagyon sokáig tartott, minden nap láttam az arcán, hogy végre tényleg azt csinálja, 

amit szeret és élvez. Nem dúskáltunk a pénzben, nem is volt rá szükség. Mindenünk megvolt, 

ami csak kellett. 

Most, tizenöt évvel később, itt kell álljak, hogy mindezt elmeséljem. 

Sokan biztos már hallottátok ezeket a történeteket, vagy tőlem vagy tőle. A jó emlékeket, amik 

velünk történtek. Páran, akik igazán közel állnak hozzánk, a rosszakról is tudnak jól, de a mai 

nap a szép és boldog dolgokról szól.  

Hiába állunk itt az esőben, tetőtől talpig feketében, kizárólag a szép emlékeket akartam 

felidézni. 

A rengeteg süteményt, boldogságot és örömet, amit az én szeretett férjem hozott az életembe, 

amikor besétált abba a kis sarki kávézóba. Egyedül ültem benn, egy könyvbe teljesen 

belemerülve, amikor egy smaragdzöld szempár és egy bögre kávé vonta el a figyelmem. Odaült 

hozzám, mintha csak rá vártam volna. Kiderült, hogy így volt. Nélküle nem lett volna teljes az 

életem. 

Drágám, nem tudom, mi lesz velem, de el kell, hogy engedjelek. Remélem, mire utánad 

megyek, a saját mennybeli cukrászdádban fogod sütni nekem az eperkrémes tortát. Szeretlek, 

szeretünk és soha nem feledünk. Nyugodj békében. 



SULÍRA 

 

Bárándi Orsolya 
 

Hol vagyok? 

 

Én úgy érzem, nem a helyemen vagyok. Nem a szobámba bezárva kéne ülnöm, lassan fél éve. 

Féltékeny vagyok, dühös és tehetetlen. Féltékeny vagyok a kisgyermekekre, akik járhatnak 

iskolába, óvodába, és nem kell bezárva élniük. Dühös vagyok magamra, hogy nem tudom 

értékelni, hogy mennyi mindenem van itthon is, hogy minden nap van mit ennem, és hogy van 

egy fantasztikus bátyám, aki miatt mégsem vagyok teljesen egyedül. Tehetetlennek érzem 

magam és gyengének ahhoz, hogy tegyek valamit a világért. Szívesebben lennék termelő, mint 

fogyasztó. Visszasírok minden egyes másodpercet, ami ezelőtt volt. Amikor iskolába jártunk 

sok új ember közé. Amikor délután mindenhol voltam, csak itthon nem. Amikor csak láttam, 

hogy jön egy busz vagy villamos, és teljesen spontán felszálltam, és csak mentem. Vitt a 

végtelenbe. Sajnálom, hogy régebben nem voltam figyelmesebb, így nagyon sok emléket kellett 

eltemetnem, de remélem, hogy egyszer előbukkan egy-egy kincs. 

Mindezeknek nincs vége. Ezeknek sosem lesz, és ez így van rendjén, temetünk, temetni kell. 

Mégis - minden emléket szeretnék megőrizni.   

 

 

 

Orsi fotója tavaly készült a Balatonnál 

 

 

  



SULÍRA 

 

Barócsi Míra 

Korona 

 

Újra hétfő. Újra egy keserves hét a képernyő előtt. Reggel felkelek, leülök az 

íróasztalomhoz, majd este visszafekszem az ágyamba. Ki tudja, még hány hetet fogunk így 

átvészelni. 

Koronavírus. A világjárvány, amely megváltoztatta emberek, családok életét. Amely 

arra kényszerítette a diákokat, hogy otthonról folytassák a tanulást. Amely az éttermeket, 

bárokat bezáratta, sok céget csődbe vezetett. Amely családapák, családanyák, nagyszülők életét 

követelte. 

Mégis mikor lesz vége? Vagy valaha is vége lesz?  Mennyi áldozatot fog még követelni? 

Meddig kell minden tanárnak és diáknak a saját szobájából tanítania és tanulnia? Hány dolgozó 

ember fogja még elveszíteni a munkahelyét? Hány étterem, cég fog még vajon csődbe menni? 

De a legfontosabb, hogy mégis meddig fog tartani ez a bizonytalanság? 

Az óvintézkedések természetesen teljesen érthetőek, hiszen a világban a fertőzéses 

esetekből több mint százmillió van. A halottak száma is meghaladta a kétmilliót. Az 

embereknek ennek ellenére igazán elege van. Amit senki sem csodál, mivel milliók 

kényszerültek arra, hogy otthonról dolgozzanak és tanuljanak. Az emberek megélhetési 

forrásával játszik a vírus. Vagy esetleg lehet azt mondani, hogy életekkel?  

Ha az összes ország összes lakóját beoltották, vagy legalább a lakosság nagyobb részét, 

mennyi esély lehet arra, hogy minden visszatérhessen a megszokott kerékvágásba? Hány év 

kell a vírus eltűnéséhez? Meg fogja vajon élni a Föld a vírus végét, vagy hamarabb fogjuk 

tönkretenni a bolygót, és ebbe fogunk inkább belehalni? Túl sok a kérdés, amire nem tud senki 

sem pontos, megfelelő választ adni. Csakhogy ez foglalkoztatja az embereket. Napok, hetek, 

hónapok, esetleg évek kérdése és kiderül. Kitartónak és türelmesnek kell lennie mindenkinek. 

Az óvintézkedéseket is be kell tartani, különben nem jutunk sehova.  

Újra egy hétfő, talán 2022 őszén. Az élet szépen lassan visszatér oda, ahol a pandémia előtt 

volt. Számomra az volt a legnehezebb, hogy alig találkozhattunk a barátokkal. Egész nap a 

gépünk előtt kellett lennünk. Nem mehettünk el a kedvenc együtteseink koncertjére. Ott volt az 

a kézfertőtlenítő is, ami bár fertőtlenít, de nem egyszer dörzsölte ki a kezemet. Nekem az 

edzések nagyrésze teljesen kiesett a hideg időkben. Viszont mikor visszamehetünk az iskolába, 

megölelhetjük egymást a barátokkal. A világsztárok újra turnéznak több tíz-, százezres 

közönség előtt, az emberek bemehetnek a boltokba maszk és kézfertőtlenítés nélkül, és télen 

sem kell otthon edzeni. 

Talán 2022 őszén, egy hétfőn, mikor felkeltem, és elindultam, a busz, a suli, az edzés,  egy 

gyors telefon után (péntek este koncertre megyünk a barátaimmal) majd este, mikor lefekszem 

az ágyamba, már nem szomorúan gondolok vissza a világjárványra. 

  



SULÍRA 

 
Radnóti Sára 

 

Szappan 

 

Fülledt levegő öleli körül sikamlós testét. A fehér csempén csücsülve izgatottan vár, 

hamarosan itt a fürdés ideje. Mosoly ül ki láthatatlan arcára, mert olyan helyeken jár nap, mint 

nap, ahova kevés lélek merészkedik. Gondolkozik, ma vajon mennyit akar zuhanyozni 

őnagysága. Ha sokat, akkor talán fél centivel is vékonyabb lehet, ami nagy teljesítmény. 

Kilincszörgés, majd vízsugár hangja zökkenti ki. A gőzölgő vízből testek karcsú vonalai 

villannak. Fürdőtől ráncos ujjak fogják meg, és dörzsölik magukhoz a bizonytalant. 

Megborzong, ahogy a forró víz hozzáér, és érzi, hogy minden csepp lemos belőle egy kicsit. 

Mikor visszarakják őt a tükör elé, sír, könnyei belepik teljesen, fulladozik. És újra azt látja, 

megint kevés fogyott el belőle, még mindig kerek, mint egy lufi. Pedig rohamosan fogy el, 

sokszor veszik igénybe, hogy tiszták és illatosak maradjanak. Minden ilyen alkalomkor 

bizakodik. Na, talán most, most lesz igazán olyan, amilyen szeretne. Aztán újra és újra csalódik, 

pedig lassan már tényleg nem marad belőle semmi. Nem érdekli más, csak hogy elérje kívánt 

méreteit. Aztán jön egy újabb este, a következő fürdés. Sikálás, mosdás, majd zokogás. Már 

csak egy mandulaszemnyi darab van a testéből. Nem, nem elégedett. Így sem szép, nem vidám. 

Irigykedik a többiekre, ők mennyire szépek, pedig van, amelyik olyan gömbölyded, hogy 

majdhogynem legurul a polcról. És eljön a következő este. Kiemelik vékony ujjak tartójából és 

gyengéden puha bőrhöz érintik. A kicsike megint reményt kap, azt gondolja, igen, még egy 

kicsit, csak egy kicsit, és szép lesz. Az ujjak fogásából kiszabadulva már a vízzel egyesülve 

csurog a zuhanyzó lefolyója felé. Illata még pár óráig belengi a fürdőt, majd az is úgy illan el, 

mint a le nem élt élete. 

  



SULÍRA 

 

Nagy Vivien 
 

Örökzöld 

 

A kapu alján már látszódtak a szemek, melyekkel a dér szeret az emberek lelkébe meredni. Még 

nem volt tél, de már ősz sem volt. Csak a köd borította lepel alá a világot. Ekkor te voltál az 

egész világ. Meg talán egy két fa. Ami messzebb volt, nem volt fontos. Még látni sem volt 

érdemes. Éreztem a hideg levegő vad kígyóját lemászni a torkomon, egyenesen a tüdőmbe. 

Minden levegővétellel a fészek csak nőtt, egészen addig, míg a megszelídített csincsillákat 

szélnek nem eresztettem. Pár pillanatnyi megkönnyebbülés után újra ajtót nyitottam a 

kígyóknak. Hiába volt először kellemetlen, mégis hagytam nekik, hogy szállásra leljenek 

bennem. Tudtam, ha segítek nekik, ők is fognak nekem. Hamarosan én is kígyó leszek. 

De én ezt nem akartam a deres kapu előtti padon megvárni. Inkább mozogjak, mikor eljön az 

átváltozás ideje. „Remélem, engem nem csapnak agyon” - gondoltam magamban, ahogy lassú 

lépteimet figyeltem koppanni a betonon. „Nem vagyok annyira veszedelmes” - próbáltam 

nyugtatni magam. „Vagy mégis?” - ütött be a pánik. Egy mély kígyóüdvözléssel 

elernyesztettem a testem, és ledobtam magam a földre. Tudtam, innen, még élek, nem tudok 

lejjebb esni. Ezzel a gondolattal hagytam, hogy zuhanjak, keringjek, szédüljek, gördüljek a 

pokolba vezető úton lefelé. Már éreztem is a melegét. Aztán nem. Kinyitottam a szemem, és 

hirtelen felálltam. Bele is szédültem, hisz ezt nem szabad ily hevesen csinálni. Csak éreztem, 

ha pont így, pont most, nem hagyom el a földet, a Földet hagytam volna el, és teázhattam volna 

az ördöggel. Bár jó esti programnak hangzik, én inkább maradnék még egy kicsit itthon. Akkor 

is, ha hideg van. 

Egyre jobban látszik a leheletem. Már alig van napvilág, mindjárt vigyázhatnak rám az éjben a 

farkasok. Amúgy sem vagyok olyan messze a fenyvestől. 

“Jajj, a fenyves” - gondoltam, míg felelevenítettem a kedves gondolataim arról a napról. 

Arról a napról, mikor a szemébe néztem, és ő is az enyémbe. Egymás szívét tartottuk, ahogy 

más az ételt tartaná. Csak a mi szeretetünk nem egyoldalú volt, és nem is haszonfüggő. Csak 

mély, vak, édes szeretet. Ez a nap volt az, mikor megkérdeztem, és igent mondott. Életem 

legjobb napja. Akkor sem volt valami meleg, de a szívünk fűtötte az egész világot. Nem kellett 

oda semmi más. Magunké voltunk  és egymásé. Ahogy ennek lennie kell. 

Úgy hallottam, a fa, ami alatt ez mind megtörtént, még mindig áll. Számára nincs idő; nincs tél, 

nincs tavasz, se nyár, se ősz. Mindig olyan, mint aznap volt. Sosem múlik el, mindig lesz. 

Sosem múlik el. Mindig lesz. Ő sosem múlik el, ő mindig lesz. 

Akkor ő miért nincs már? Ő miért nem maradhatott? 

Ekkor annyi könnyel telt meg a szemem, hogy belefojthattam volna magam háromszor. És 

szerettem is volna. Nem akartam így élni. Nem akartam többet kinyitni a szemem. 

De mégis kellett. Ha nem teszem, a jéggé fagyott könnyeim örökké elzártak volna a világtól. 

Pedig ez lett volna a helyes, hagynom kellett volna. 

Hisz mikor a szemem kinyitottam, láttam, hogy az eddigi pad, a kapu, a föld, ahol eddig vártam, 

és kértem, hogy vigyen el a halál, a napos rét közepe volt, ahol először megpillantottam. A nyár 

kellős közepén. 

Mint most. 

 

  



SULÍRA 

 

Égető Bence 

 

Júlia és Rómeó 

 

Júlia: Rómeó, hagyd ott a családod és 

Keljünk egybe 

Rómeó: Közbeszóljak-e, vagy hagyjam ennyibe? 

Júlia: Ha más lenne a neved összejöhetnénk,  

de így necces!  

Rómeó: Ha tényleg így gondolod, menjünk a templomba, 

és egy pár óra múlva lehetek Rómeó helyett más!  

Júlia: Ki az, aki utánam hallgatózik?  

Rómeó: Látom, nem figyeltél nagyon,  

már az előbb említettem, hogy ki vagyok.  

Ha le lenne írva, összetépném nyomba,  

de Okmányirodában még érted se állok többé sorba!  

Júlia: Nem hallottam még a hangod  túl gyakran, 

de ez a Montague név nagyon gyatra. 

Rómeó: Nem leszek Montague többé,  

ha számodra ez nem igen fölény. 

Júlia: Hogy jutottál be a kertbe,  

mikor a pótkulcs a lábtörlő alá van rejtve?  

És nem hiszem, hogy feltörted a lézeres retinaszkennert.  

De mindegy is már,  

mert ha rokonom itt rád talál, 

szívószállal eszed majd a gyros tált.  

Rómeó: Mit nekem high-tech zár!  

Átmásztam telked kőfalán.  

Mert a szerelem oly könnyen száll,  

Akár egy madár.  

Simán átmegy Capuleték kőgátján.  

És ha rokonaidat nem tudod leállítani,  

üzenem nekik: véleményem nem fogom megmásítani.  

Júlia: De ha téged itt találnak,  

egyből be leszel darálva. 

  



REJTVÉNY 

 

HA VALAMENNYI KÉRDÉSRE JÓ VÁLASZT KÜLDESZ BE, 

MÉZES NYEREMÉNYEKET NYERHETSZ! 

A megfejtéseket április 15-ig várjuk: budaigabriella@nsjg.eu 

 

1.Szótárszerkesztő: méh, méhbölcső, méhcsalád, méhecske, méhviasz – melyik szót követi 

betűrendben a méhlegelő? 

 

2.Hogyan lesz a méhből más? MÉH > ……………… > ……….……. > MÁS 

El tudsz jutni egyik szótól a másikig két lépésben úgy, hogy mindkettőben csak egy betűt 

változtatsz meg? Többféle megoldás is lehetséges! 

 

3.Ki vagyok én? KÁPOSZTA-PILLE * MOLY-PILLE * PÁVASZEM 

  …………………… - Üzleti uton vagyok. Szücsárut keresek, lehetőleg naftalin nélkül. 

Szőrmét, boát, prémet sikerrel rágok. Házhoz megyek. Cim a kiadóhivatalban.  

 ………………….. - Zöld lepkefogóval, borszeszhalállal várnak a kis gyilkosok, a 

gyermekek. De amikor éjszaka fölgombostüznek gyüjteményükbe, rájuk meredek a 

szárnyamon lévő két szememmel. Ez azt mondja: látok! Ez azt mondja: ne ölj! 

  …………………… - Mi libegő-fehérek, nyugtalan-tétovák, akik tizével-huszával 

szálldosunk a levegőben, egy kéziratpapir darabkái vagyunk. Élt valaha egy költő. Az irt egy 

remekmüvet, oly élő tökéleteset, amilyen még sohase termett. De utolsó pillanatban széttépte, 

a szélbe szórta. Azóta röpködünk, mint könnyü, eleven papirfoszlányok. Az élet lüktet 

bennünk. Ezért nem tudunk megpihenni, veszteg maradni, végkép lehullani. 

http://mek.oszk.hu/09500/09535/09535.htm 

4. Ki az a mesehős, akinek okos kis buksijában az alábbi logikus következtetés született? 

„Ez a döngicsélés jelent valamit. Olyan nincs, hogy csak döngicsélés van meg zümmögés, és 

az nem jelent semmit. Ha döngicsélés van meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy valaki 

vagy valami döngicsél, illetve zümmög, és amennyire az én műveltségem futja, az egyetlen 

elképzelhető ok, ami valakit döngicsélésre, illetve zümmögésre indíthat, abban a tényben leli 

magyarázatát, hogy az illető egy méhecske.” 

A kérdések forrása: http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/03/Beporz%C3%B3s-

fejt%C3%B6r%C5%91k.pdf?fbclid=IwAR3QwJPdCWBIr2sgUU0iHYQ6q09qEjpkW2VaeMtp6x839L8LODQ

gBHv4N7c 
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GALÉRIA 

 

 

 

Tarsoly Krisztina 11.B-s alkotása Arany János Ágnes asszony című balladájához 

Drámaórán egy irodalmi alak bőrébe kellett belebújni 



PILLANATOK 

Farsang, avagy összevont irodalom- és drámaóra 

 

 

 

 
Vanek úr – Rejtő Jenő hőse 

 

 
 
 
 

  



PILLANATOK 

 

Farsang, avagy összevont irodalom- és drámaóra 

 

 
 

 

  



PILLANATOK 

 

 
 
 

 

 

 

Egyszer majd – egyetemista lenni 

 

 

Anyeginként – szabadnak lenni? 

 

 

 
 

Rómeó és Júlia szerepében– egymásé lenni?  

 

  



PILLANATOK 

     Munka közben… 
 

 
 

 
Borók Edit intézményvezető 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bagi Andrea iskolatitkár 

Bábik Zoltán 

intézményvezető-helyettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

KRITIKA 

 

Az osztály vesztese 

 

 Egy ötödikes osztályközösséget felziláló esemény köré épül Wéber Anikó 2016-ban 

megjelent könyvének, Az osztály vesztesének a története. Nyomon követhetjük, hogyan 

uralkodik el a diákokon a gyanakvás – Vajon ki tette? Miért tette? Ki volt az áldozat? Miközben 

az osztály és a tanárok próbálják kideríteni a válaszokat, bepillantást nyerhetük a kiskamaszok 

mindennapi és esetleg nem annyira mindennapi megpróbáltatásaiba is. 
A történések középpontjában egy nyomasztó kép áll, mely az osztály irodalomórára 

készített, Kukorica Jancsinak dedikált Facebook-oldalán jelenik meg az egyik este. Rajta egy 

széken ülő diák, arca maszkkal eltakarva, fölötte a falra írva az áll: „Az osztály vesztese!” A 

képet rengeteg iskolatárs megosztja, így másnap reggelre már a legtöbben úgy érkeznek az 

iskolába, hogy tudomást szereztek az ominózus fotóról, és ez alól az osztályfőnök sem kivétel: 

Mónika néni az irodalomórán vonja felelősségre az osztályt, azonban senki sem jelentkezik, 

hogy bármit tudna az esetről. 

 A képről nem csak, hogy az elkövető kilétét nem lehet kideríteni, de az áldozat 

személyazonosságát is homály övezi. Így természetesen az osztályközösségen belül 

megkezdődik az alaptalan vádaskodás, az egymásra mutogatás. Sokan találgatnak, hogy ki 

lehetett az elkövető, ki az áldozat, a megjegyzéseikkel helyenként kegyetlen gúnyolódásba 

csapva át. Ahogy a könyvben is olvashatjuk: „Tettesnek se jó lenni, de áldozatnak még 

rosszabb.” A diákok kétségbeesetten próbálják elkerülni, hogy gyanúba keveredjenek, 

miközben az osztálytársak árgus szemei minden mozdulatukat figyelik. 

A könyvnek érdekes és rendhagyó aspektusa a történet kronológiai felépítése: Az 

események alig néhány napot foglalnak magukba, a középpontban egyetlen iskolanappal, 

amely a kép megjelenését követi. Ez alatt az egy nap alatt azonban az 5. a megannyi diákjával 

megismerkedhetünk, az életükkel, a problémáikkal, és velük találgathatunk, hogy vajon ki lehet 

a felelős a Facebook-ra fölkerült képért. A könyv felépítését alapvetően három egységre 

oszthatjuk: 

 Az első fejezetben az áldozat szemszögéből nézhetjük végig a fotó megszületésének 

körülményeit. A meg nem nevezett diák a telefonjáért megy vissza az osztályterembe egy 

iskolai előadás próbája után – az épület már kihalt és sötét. A tanterembe érve azonban támadója 

lecsap rá – hátrakötözi a kezét, felírja a feje fölé a feliratot, majd két fotót készít róla. Az 

ijedtségtől szólni se bíró áldozatot megfenyegeti, hogy ha elárulja a tanároknak a kilétét, az 

arcát felfedő képet is fel fogja tölteni az internetre. Ezután otthagyja, egyedül és megkötözve. 

 A könyv nagy részét felölelő középső egység a kép megjelenését követő napot taglalja. 

Itt fejezetenként mindig egy újabb diákkal ismerkedhetünk meg, aki a saját szemszögéből 

meséli el nekünk ezt az időszakot. A diákok epizódjai alatt sosem derül ki az olvasó számára 

egyértelműen, hogy kinek lehet köze a fotós esethez, s kinek nem. Nem mindig tisztázott, hogy 

ők kire gyanakodnak, és emellett sokszor maguk is gyanúsan viselkednek. 

 A diákok történetei azonban rendre túlmutatnak a történet alapjául szolgáló eseten. 

Azzal, hogy megismerhetjük 10 kiskamasznak egy napját, bepillantást nyerhetünk az életükbe, 

és vele együtt a megpróbáltatásaikba is. Egyikük például Feri, akit ismeretlen okok miatt nem 

akar befogadni az osztályközösség; Lili, aki a nagyanyjával él, miután az édesanyja kiköltözött 

Angliába; Fanni, akit mindenki azzal csúfol, hogy büdös; vagy a dadogó Anti, aki író akar lenni, 

azonban édesapja ellenzi a hobbiját. Sokszor gyermekszemmel komoly témák kerülnek 

feldolgozásra, mint például a szegénység, a családon belüli erőszak, azonban olyan 

hétköznapibb nehézségekkel is találkozhatunk, mint például a kiközösítés, a szerelem vagy a 
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 láthatatlanság érzése a kortársak között. Ezek a problémák általában nem oldódnak meg a 

fejezetek végére – hiszen sokat közülük lehetetlen is lenne csupán egy nap alatt megoldani –, 

de sokszor tapasztalhatjuk, hogy reményteljes beütéssel búcsúzhatunk a szereplőktől. 

 A diákok történetei során fokozatosan bővül a tudásunk az osztályközösséggel 

kapcsolatban, az utolsó fejezetek felé már egészen tiszta képet kaphatunk a kapcsolati hálókról, 

érdekes felfedezéseket tehetünk, amikor végre a gyerekek saját szemszögéből láthatjuk a 

történteket, hiszen korábban az osztálytársak nézőpontjából másmilyennek ismerhettük meg 

őket. Lassan kitisztul az olvasó előtt, hogy ki-kivel barátkozik, kire neheztel, kire akar 

hasonlítani, ki tetszik neki, kinek mi a helyzete a közösség „ranglétráján”. 

 Az utolsó három fejezet a 13-ból már a korábban taglalt nap után játszódik. A fotó 

lekerült a Facebook-ról, a falra írt feliratot Petőfi képe takarja el. Az áldozat kivolta továbbra 

is rejtély, azonban eljött a tettes bűnhődésének ideje. De igen ám, a szerző még tartogat 

számunkra egy csavart… 

 A könyv 212 oldalas, azonban közel sem tűnik annyinak – a nagy betűméret és a 

rendszeres tagoltság mellett a történet miatt is olvastatja magát. Ugyan a fejezetek nagy része 

ugyanazt a napot mutatja be, az elbeszélés egyáltalán nem érződik unalmasnak vagy 

repetitívnek, mivel a szerző minden fejezetben csak az adott szereplő szempontjából érdekes 

eseményeket írja le. A könyv stílusa is jól tükrözi ezt: néhol találkozhatunk szép leíró képekkel, 

azonban főleg a lényegre törés, a mindennapi beszédstílus, sokszor a tömörség jellemzi. Jól 

megteremti a könyv hangulatát a harmadik személy használata – ugyan sokszor belelátunk a 

szereplők gondolataiba, a fotóval kapcsolatos valós érzéseik homályba vesznek. Így az olvasó 

a történet előrehaladtával maga is bizonytalan, ugyanúgy találgathat a tettes és az áldozat 

kilétével kapcsolatban, mint a könyvbéli osztály tagjai. 

 A történettel kapcsolatos legkifogásolhatóbb dolog talán az a valósághűtlenség lehet, 

amely a sok, különböző problémával küzdő szereplőből adódik. Nehéz lenne elhinni, hogy egy 

valós osztályközösségen belül ezek a gondok mind előfordulnának. Azonban a könyv célja 

egyértelműen inkább az, hogy bemutassa ezeket az élethelyzeteket, szituációkat, még ha 

megoldással nem is nagyon szolgál rájuk. A különböző szereplők észben tartásában pedig sokat 

segít a könyv elején feltüntetett ülésrend. 

 Olvasóként talán csalódottságot okozhat, hogy a rengeteg gyanús megjegyzés ellenére 

szinte lehetetlen kitalálni a tettes személyét, bár az áldozat kilétét már könnyebb megsejteni. Ez 

utóbbi miatt a könyv végén bekövetkező csavar talán nem lesz olyan meglepő egyesek számára, 

azonban nagyon jól lefesti a könyv egyik fő üzenetét: Akárkiből válhat agresszor, de akárkiből 

válhat áldozat is. 

 A könyvtől nem szabad teljes befejezettséget várni. A lezárás sem egészen 

megnyugtató, nincs a helyzetnek valós megoldása, de ez is csak jól mutatja, hogy a fotó esetével 

csak pont, hogy egy kis bepillantást nyerhettünk ezeknek a gyerekeknek az életébe. 

Nehéz meghatározni, hogy pontosan kinek is íródott a könyv – A főhősökkel egykorú 

gyerekeknek? Tanároknak, szülőknek? Néhány évvel idősebb kamaszoknak? Mindenesetre az, 

akit érdekel az iskolai zaklatás témája és egy könnyen olvasható történetre vágyik, az élvezni 

fogja Wéber Anikó könyvét. 

 

Kovács Dominika, 12. B 

  



EZ A TE LAPOD! 

 

Halló, ez itt a Kék Vonal! 

Sokan tudjátok, hogy a tanári munkám mellett régóta dolgozom a Kék Vonal 

Gyermekkrízis Alapítványnál. A szervezet anonim és ingyenes lelkisegély-vonalat működtet, 

ami a nap 24 órájában elérhető gyerekek és fiatalok számára. 

 

Mire számíthatsz, ha tárcsázod a 116-111 telefonszámot? 

Meghallgatásra. Ez azt jelenti, hogy a telefon másik végén egy olyan felnőtt várja a 

hívásodat, aki a szabadidejét fordítja arra, hogy legyen egy hely, ahol tabuk nélkül 

megoszthatod a téged érintő nehéz érzéseket, az előtted álló kihívásokat, a gyötrő dilemmákat.  

Figyelemre. Amíg a beszélgetés tart, az a te időd. Az ügyelők figyelmesen, türelmesen 

hallgatnak meg téged. Ha úgy érzed, segítene az, ha valakivel közösen átgondolhatnád a 

kérdéseidet, ha tabuk nélkül szeretnéd megosztani valakivel a titkaidat, akkor számíthatsz a 

Kék Vonal titoktartására is. 

 

Mivel keresheted a Kék Vonalat? 

Bármivel. Nincs kis probléma, a hívásban és a chatszobában arról szól majd a 

beszélgetés, ami számodra a legfontosabb. Akad néhány gyakori téma. Érthető, ha a 

párkapcsolati kérdéseket vagy a szexualitással kapcsolatos kérdéseidet nem a szüleiddel osztod 

meg elsőként. Talán könnyebb is ezekről egy ismeretlennel beszélgetni. De gyakran 

telefonálnak családi nehézségekkel vagy iskolai gondokkal kapcsolatban is. A leggyakoribb 

témák közé tartozik a testi-lelki egészség. Így koronavírus-járvány alatt talán nem is kell 

magyarázni, hogy ez miért vált fontossá. Mindannyian új, sokszor megterhelő helyzetbe 

kerültünk a digitális oktatással, rengeteg nehézséggel, amit nem kell senkinek egyedül 

megoldania! 

 

Mi történik, ha nagy a baj? 

Ha valaki krízisben van, akkor közös megállapodást követően a Kék Vonal konkrét 

segítséget is tud szervezni. Ha lemondasz az anonimitásodról, akkor a munkatársaink 

felveszik a kapcsolatot a hozzád legközelebb lévő segítőkkel, hogy ne maradj egyedül a 

problémáddal! 

 

Hová fordulhatsz segítségért? 

Lelkisegély-vonal: 116-111 

anonim, ingyenes, éjjel-nappal hívható 

www.kek-vonal.hu 

http://www.kek-vonal.hu/


 

EZ A TE LAPOD! 

Az iskolánk gyermekvédelmi felelőse: 

Bagi Andrea iskolatitkár +36202110316 

nsjgtitkar@gmail.com 

Személyes pszichológiai segítség a következő helyeken érhető el: 

Pedagógiai Szakszolgálat: 06 322 4638; 06 20 349 2922  

Budaörs, Budapesti út 54. 

www.borsnevtan.hu 

HÍD Család és Gyermekjóléti Szolgálat: 

+ 36 23 451-147 +36 20 294-5263 

Budakeszi, Fő utca 103. 

www.hid.eoldal.hu/cikkek/szolgalat/  

 

Rimóczi Tamás 

történelem-magyar szakos tanár 

 

  

A tanár úr és néhány diákja túra közben 

 

 

http://www.borsnevtan.hu/
http://www.hid.eoldal.hu/cikkek/szolgalat/


AKTUÁLIS 

 

Mi is a házasság hete? 

 

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap 

környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a 

figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti 

személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 

kontinens 21 országában ünneplik. https://hazassaghete.hu/ 

 

Ezért a körkérdés, az örökké aktuális kérdés: Mi a jó házasság titka? 

 

Ház-házas-házasság 

Három szó egyben, egységben…. „kötésben”…”egy ég alatt”. Mert egyszer megszerettem, 

nem is egy pillanat alatt, lassan, és csöndesen. Mégis, az egyik legfontosabb, furcsa mód 

megkötő emlékem, amiből tanultam, az az volt, amikor elváltak útjaink; az akkor még 

jegyesemtől… szakítás, fájdalom… de egy dolgot megtanultam belőle; tudok nélküle élni, csak 

nem akarok… és tudom, jól döntöttem, jól döntöttünk… Mert a mi kapcsolatunk házassággá 

így lett, így kezdődött, egy határozott, és életre szóló igennel. Alapja volt a szerelem, a barátság, 

a tisztelet, a bizalom. Aztán mellé társult a szédítő felelősség; mert ’házas – társam’ lett ő, 

gyermekeim apja, micsoda kaland, micsoda szédítő kötelék!  

Azóta én úgy érzem, inkább egy úton járók vagyunk, megannyi emlékkel, közös céllal; és hogy 

együtt mehetünk még, az már maga a kegyelem, amiért minden nap igyekszem hálát adni… 

Kötés 

Mert kell valaki, akihez beszélsz 

Mert kell egy másik, mások ellen 

ne áltasd magad, 

ennyi az egész, 

de ez – eltéphetetlen. 

   Rab Zsuzsa 

Tényleg ilyen egyszerű? Mint ez a vers, egy apró gyöngy. Kicsi, jelentéktelennek tűnő, egy kis 

gömb, a teljességet hordozza. Nem lehet megfogni, csak gurigatni a tenyérben, melengetni, és 

tovább adni. 

Gedeonné Mergenthaler Réka 

https://hazassaghete.hu/
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Hogy mi a jó házasság titka? 

A gyerekeink szokták mondani, az már nem is normális, hogy ti mindent együtt csináltok. Talán 

a titok egy része az, hogy együtt, egymásra hangolódva töltjük időnk legnagyobb részét. 32 éve 

élünk együtt, felnőttek a gyerekeink, most újra több időnk jut egymásra. Talán az is a titok 

része, hogy tudjuk, mikor kell a másikat erősíteni, segíteni, és mikor kell a háttérben csendben 

maradni, vagy csak szótlanul átvállalni egy kicsit a másik feladataiból, mert látom, hogy már 

nem bírja.  Az is a titokhoz tartozik, hogy elfogadjuk egymás változásait, a jókat és a kevésbé 

jókat is, nagy segítség, ha humorral tudjuk ezt megtenni.  A legfőbb titok pedig az örök 

szerelem, mert az nem múlhat el… holtomiglan, holtodiglan. 

Nádas Anna 

 

Nem ismerem a jó házasság titkát. 

Az útja ismerős. A startvonalról nagy lendülettel indulás, a céltévesztések és a visszatalálások. 

Jó esetben az út hosszú, s közben elkél némi muníció, például ilyesfajta gombolyagban: 

szerelmes – szeretet 

bizalmas  – barátság 

kíváncsi  –  közelség 

elengedő – elfogadás 

könnyes – kacagás  

megtartó – megbocsátás 

 

Végül, tán ha elég kitartóak vagyunk, a gombolyagból erős fonál lehet, egy olyan kötelék, ami 

épp attól tart meg, hogy szabadon ereszt. 

 

Andi néni 
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Kreatívírás-kör – vendégünk: Turczi István költő, író 

 

 

A 12.-esek készülnek az írásbeli érettségire 
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Röpiedzésen a teqballt is kipróbáltuk 

 

 

 

 



 

ÉLETKÉPEK 

 

 

A nyolcadikosok bejöttek megnézni a központi felvételi eredményét 
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Fánkot sütöttünk 
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Nick Boglárka első helyezést ért el a Fenntarthatósági témahét Mesélnek a fák! című pályázatán 

 

 

Legyen hó! Kihívás, ha végre hóembert építhetünk. Ugye, Sári? 
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Lomtalanítottak is diákjaink az IKSZ keretén belül 
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