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A szenci szakközépiskola és gimnázium hébe-hóba megjelenő lapja 

CSALÁD  

Untermayer Ferenc (II. G) 

Családban élni – téged megriaszt. 

Neked boldogságot nyújt, s vigaszt. 

És mondd- neked mit jelent? 

Múltat, jövőt, vagy jelent? 

A család, maga a szeretet. 

Te is betöltesz benne egy szerepet. 

Most- ha tudnék- verset írnék róla 

Tudod: olyan vagy nekem,  

Mint Petőfinek a róna. 

Ahol a nyár tüzében ring a délibáb 

Tüzek gyúlnak, vakít a fény 

S ragyog a világ. 

Ahol összerakjuk azt is,  

Mi egymás mellé való 

Mint széttört vonalzót a balga gyermek 

Holott tudjuk, van, ami 

Többé össze nem rakható. 

A képzelet magányt vetít a falra. 

Ahol egyedül kell megenned a levest. 

S várnál valakit oda, az asztal sarkára. 

S már az étel íze a szádban sem kellemes. 

Anyád, apád, s  mind ahányan vagytok: 

Családnak érzed őket, 

Hol mindenki összefog. 

Mind orvosolni akarják, ha véletlenül 

Kicsorbul egy fog. 

Azt álmodod, hogy szép a szeme 

Ők is azt álmodják veled. 

Azt is tudják rólad, amit te nem 

És amit te tudsz, arra ők legyintenek. 

Néha lánctalpakon jár az este. 

A falakról unalom bámul. 

A problémákat oldani kell. 

Rámszól a csend, olyan kajánul 

Ahogy mindig szokott, én meg csak játszom 

A régi húrokon.  
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FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEK A FELHŐK FELETT  

Hogy hogyan is keveredtünk a felhők fölé? 
Bizony a sítúrán! Igaz, hosszú, fárasztó utat kellett 
megtennünk, mire elértük Kubínska Hoľát, de 
minden jóra várni kell. 2016. február 7. és 12. 
között 28 diák vette birtokba a különböző nehézségi 
fokozatú pályákat. 

Amikor megérkeztünk, elsőször mindenki 
kinyújtóztatta elgémberedett végtagjait. Az első 
órák már eseménydúsan teltek. Mivel a 
szálláshelyünk éppen a hegyoldal közepén volt, 
ahová kemény munka lett volna felmászni, 
felvonóval vittek fel mindenkit. Mire elfoglaltuk a 
szállásunkat, már-már kezdett sötétedni, az idő is 
zordabb lett, ezért már nem mentünk körülnézni, 
hanem összegyűltünk a közösségi helyiségben, ahol 
csapatokba osztottak minket. Minden nap az összes 
csapat készült valamilyen előadással vagy játékkal 
a szórakoztatásunk érdekében. Nagyon jó 
hangulatban teltek ezek az esték, mindig nagyon 

sokat nevettünk, jól éreztük magunkat. 
Minden reggel az étkezés után elkészült a 

csapat, s aki sízett, az mehetett meghódítani a 
hegyeket. Aki viszont nem sízett aznap, az kint volt 
a friss levegőn, néha fel is jöttek a hegy tetejére, 
körülnéztek ott is. Mikor először mentem fel a 
hegyre, azt hiszem, még a lélegzetem is elállt. Az a 
látvány, ami ott fogadott, elmondhatatlanul szép 
volt. Alattunk terültek el a felhők, mikor lenn be 
volt borulva, de fenn hétágra sütött a nap. 
Mondhatni, a világ tetején érezte magát az ember. 
Mikor kitisztult az égbolt, a város alattunk terült el, 
el lehetett látni egészen a körülöttünk levő 
hegyekig. 

Az utolsó ott töltött estén kiértékelték a 
csapatokat, mindenkit megdicsértek, főleg azokat, 
akik sokat fejlődtek a sízésben. Másnap nehéz 
szívvel, de el kellett jönnünk arról a csodás helyről, 
vissza a szürke hétköznapokba.  

Kálmán Vivien, Labai Vivien (II. O) 
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BIBLIAVERSENY  

Simon Dóra (II. G) 

Többéves hagyományunkat megtartva idén is 
eljutottunk a bibliai olimpia országos fordulójára. 
Labai Vivien, Záreczky Mária és jómagam 
szorgalmasan olvasgattuk a feladott irodalmat, ami 
ebben az évben a Bírák könyve, a Teremtés könyve 
és az Efézusiakhoz írt levél volt. Nemcsak otthon, 
hanem az iskolában, a biblia szakkörön is 
készültünk. A verseny írásban zajlott. Nyolc 
fordulóból állt, tehát nyolc különböző típusú 
feladatlapból. Gyakoriak az olyan feladatok, mint 

VI. HELYTÖRTÉNETI DIÁKKONFERENCIA SZENCEN  

Bernáth Boglárka (II. O) 

Idén hatodik alkalommal került megrendezésre 
a helytörténeti diákkonferencia Szencen. A találkozón 
nagyon izgalmas és érdekes prezentációkat mutattak be 
a szenci alapiskola és középiskola diákjai. Én idén 
először vettem részt ezen a rendezvényen, de alapiskolás 
koromban már kétszer szerepeltem a hasonló jellegű 
dunaszerdahelyi Kincskeresőkön. A konferencia a régi 
időkbe repített vissza minket. Minden diák valamilyen 
egyedi témát dolgozott fel. A prezentációk elkészítése 
sok munkát vett igénybe, de az eredményért megérte, 
hiszen ezeket a témákat senki sem kutatta volna fel 
helyettünk. Nagyon izgalmas, amikor újabb és újabb 
kérdések merülnek fel bennünk a témánkkal 
kapcsolatban. A kérdésekre nem mindig kapunk választ, 
de ez hajt minket tovább a kutakodásban. A prezentáció 
bemutatása után a zsűri minden diákot külön értékelt, és 
újabb ötleteket kaptunk, hogyan lehetne a témánkat 
tovább bővíteni. Minden résztvevő oklevelet és értékes 
könyvjutalmat kapott.  

Bors Miklós (II. G) 

Még ősszel Szabó tanárnő említette, hogy 
jelentkezni lehet a helytörténeti diákkonferenciára. 
Egy prezentációt kellene készíteni, ami egy, a 
családomhoz, régiómhoz kötődő történelmi témát 
dolgoz fel. 

Rajtam kívül még jelentkeztek hárman: Kiss 
Kitti, Tirinda Eszter és Bernáth Boglárka. Otthon 
édesanyámtól kértem tanácsot, aki azzal az ötlettel 
állt elő, hogy csináljak a hegysúri Csemadok 
alapszervezetének történetéből prezentációt. 
Elsőként a krónika került a kezembe, amiből sok 
érdekes dolgot megtudtam, például, hogy évekig 
működött éneklő-, tánc- és színjátszócsoport a 
faluban - majd ugyanúgy, mint más falvakban is a 
80-as, 90-es években - a szervezet tevékenysége 
visszaesett. Édesanyám sokat segített a prezentáció 
elkészítésében, mivel a hegysúri Csemadok 
alapszervezetének elnöke volt. A téma nagyon 
érdekelt, mert a családom aktívan részt vett a 
rendezvényeken.  

A konferencia alatt nagyon izgatott voltam, 
mivel sok jó és érdekes prezentációt láttam. Ezen a 
rendezvényen a szenci alapiskola és középiskola 
diákjai vettek részt. A rendezvény főszervezője 
Matus Mónika iskolaigazgató volt. A zsűri tagjai:    
Polák Margit, Strešňák Gábor, Korpás Árpád és 
Bukovszky László. Minden beszámoló után a zsűri 
értékelte az elhangzottakat. Véleményüket szívesen 
tudomásul vettük, mert ezzel elősegítik munkánk 
tökéletesítését a továbbiakban is. A konferencia 
befejeztével mindenki egy oklevelet és Bukovszky 
László könyvét kapta.  

a ,,totó”, a ,,ki mondta kinek?”, illetve mikor egy 
képről kell felismerni egy bibliai jelenetet. Ebben 
az évben is nehéz feladatokkal kellett 
megbirkóznunk, de a többi csapatot is 
megizzasztották a kérdések. Olyannyira szoros volt 
a küzdelem, hogy a fordulók végeztével 
ugyanannyi pontunk volt, mint az ipolysági 
csapatnak. Így következett egy mindent eldöntő 
kérdés, amelyből egy kis szerencsével mi kerültünk 
ki győztesen. Ezután boldogan hozhattuk haza a 
trófeánkat, mivel ismét dobogós helyezés jutott 
csapatunknak a bibliai olimpián.  
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IMPLOM JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI HELYESÍRÁSI VERSENY, 

KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐ  

Pongrácz Emese (II. O) 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem már 
sokadik alkalommal rendezte meg az Implom 
József Országos Helyesírási Verseny regionális 
fordulóját, amelyről a legsikeresebb 10 versenyző 
továbbjutott a gyulai Kárpát-medencei döntőbe. 

Hát igen… Mivel én írom a cikket, 
gondolom, már sejtitek, hogy eközött a 10 diák 
között voltam. Sikerült. A megmérettetést hosszú 
felkészülés előzte meg, felhasználtam a tavaly 
szerzett tudásomat is, amikor szintén elindultam a 
versenyen, a szakközépiskolások kategóriáját 
megnyertem, de a 10 közé nem sikerült 
bekerülnöm. Idén kategóriámban a 2. helyet értem 
el, összesítésben pedig 9. voltam, tehát irány 
Gyula! 

Izgalommal és félelemmel indultam el 
Dunaszerdahelyre, ahonnan a közös kisbusz indult 
Gyulára, hiszen senkit sem ismertem, nem tudtam, 
mi vár rám. Bevallom, fontolgattam, hogy a tavaszi 
szünetem utolsó pár napját mással töltsem, 
mintsem ezzel a versennyel. A hatórás út első 
felében rögtön rájöttem, félelmem felesleges volt, 
négy emberrel ugyanis nagyon könnyen 
megtaláltuk a közös hangot… A hétvége során 
párszor hirtelen ez a gondolat tört elő belőlem: ,,Te 
jó ég, olyan emberek, mint én!”  

Amikor odaértünk, elfoglaltuk szállásunkat 
az Erkel Ferenc Kollégiumban. Szerencsére egy kis 
intézkedés után Grétivel, Nórival és Krisztával 
kerültem egy szobába, akikre az imént utaltam. 
Beszélgetéseinkhez gyakran társult Bence is. 
Magam is csodálkoztam, hogy olyan emberekkel, 
akiket pár órája ismerek, milyen elmélyülten 
tudunk beszélgetni. Másnap következett a nagy 
nap. Először részt vettünk az ünnepélyes 
megnyitón, majd következett a tollbamondás és a 
tesztlap írása. Új barátaim már mind 
gyakorlott ,,implomosok”, én először voltam itt. 
Nehéz feladatokra számítottam, és ez be is jött. 
Több mint egy A4-es oldalas tollbamondást írtunk, 
tele olyan földrajzi nevekkel, amelyekről azt sem 
tudtam, hogy falu, város, hely vagy barlang, ebből 
kifolyólag tehát fogalmam sem volt, milyen 
szabályt alkalmazzak az írásukban. Voltak 
feladatok, melyeknek a megoldása sikerélményt 
adott. 

A nagy megmérettetés után már csak 
élveztük egymás társaságát és a gyönyörű várost. 
Éjjel elmentünk hamburgerezni, sétálni, hajnalig 
beszélgettünk, versidézetekkel és szállóigékkel 
kommunikáltunk, amit valljuk be, nem lehet 
mindenkivel. El is neveztük egymást Kolozsvári 
testvéreknek- ez benne volt a tollbamondásban, és 
Gréti nagy t-vel írta, mert azt hitte, ez egy cég. 

Másnap eredményhirdetésen és ünnepélyes 
záróünnepségen vettünk részt. Kolozsvári 
testvéreim közül hárman is benne voltak az első 
hatban, nagyon-nagyon büszke voltam és vagyok 
rájuk. Jómagam a határon túli kategóriában 23. 
lettem a 31-ből. Tényleg örültem, hogy nem lettem 
utolsó. Jövőre célom a mezőny első felében 
végezni, ami sok felkészülést fog igényelni. 

Nagyon emlékezetes hétvége volt, soha nem 
fogom elfelejteni, és nagyon örülök, hogy 
Kolozsvári testvéreimmel továbbra is tartjuk a 
kapcsolatot. Tapasztalatot szereztem egy Kárpát-
medencei versenyen, és rengeteg szép élménnyel 
gazdagodtam.  
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FELVIDÉKI MATEMATIKAVERSENYT SZERVEZTÜK  

Farkaš Eszter, Kulcsár Klára (III. O) 

Iskolánkban idén először került megren-
dezésre a háromnapos Felvidéki Matematika-
verseny, amelyre Dél-Szlovákia szinte minden 
középiskolájából, de Magyarországról és a 
Vajdaságból is érkeztek diákok. A főszervező Filler 
Krisztina tanárnő volt. Közvetlenül a diákbál után 
nekiláttunk az előkészületeknek. Bejöttünk 
takarítani, előkészíteni a termeket,az asztalokat, az 
ajándékcsomagokat. 

1.nap: Vasárnap délután a megbeszélt időben 
megérkeztünk az iskolába. Mindössze heten 
segítettünk a tanárnőnek. Szét voltak osztva a 
feladatok. Marika szállította és kísérte a 
versenyzőket a kísérőikkel együtt a szállásra. Zsóka 
fotózott, Farkaš Esztinél lehetett regisztrálni, Klári 
Tirinda Esztivel, az elsős Csengével és Dórival a 
konyhán segédkezett és felszolgált. 

2.nap: Reggel, miután megérkeztek a 
versenyzők, elkísértük őket reggelizni, majd a 
megnyitó következett. Iskolánk diákjai műsort 

adtak elő, és Filler tanárnő beszédet mondott. Az 
izgatott versenyzőket bekísértük az osztály-
termekbe, ahol sor került a megmérettetésre. A 
verseny alatt vendégül láttuk a kísérő tanárokat. 
Miután a diákok végeztek a feladatlapok 
kitöltésével, lehetőségük nyílt egy kis városnézésre. 
Eközben a tanárok javítottak. A nap végén sor 
került a díjkiosztóra is, de előtte még iskolánk 
diákjai kedveskedtek egy kis műsorral. Ezután a 
vendégdiákokat lekísértük az ebédlőbe, ahol 
pizzával vártuk őket és elkészítettük a reggeli 
csomagokat. 

3.nap: Húzós volt, mert éjfélkor értünk haza. 
Ezt a tanárok is megtapasztalták az utolsó napon, 
ugyanis elaludtunk, ki a kanapén, ki a földön. Újult 
erőre kapván összerakodtunk a háromnapos 
rendezvény után. Élmény volt, megérte a sok 
munka, mert azt hiszem, minden vendégünk jól 
érezte magát iskolánkban. Kaptunk egy 
szabadnapot, amin kipihenhettük magunkat.  
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RAJZKIÁLLÍTÁS  

Az első és a második évfolyam számára 
rajzversenyt szerveztünk. Az ötletet egy 
versenyfelhívás adta, melynek témája a család és az 
élethez való jog, mint alapvető emberi jogok. 
Inspirációként megnéztünk egy filmet, ami hasonló 
témával foglalkozik, lelkiismereti és kötelességbeli 
kérdéseket vet fel ( A nővérem húga).  

            A feladat ezek után az volt, hogy 
mindenki rajz formájában fejezze ki, hogy mi a 
véleménye, hozzáállása, érzései a témával 
kapcsolatban. A kifejezőeszközök megválasz-
tásánál szabad kezet kaptak a diákok: lehetett 
színekkel, szimbólumokkal, konkrétan vagy 
elvontan ábrázolni gondolataikat, mondani-
valójukat. Ha valakinek a rajzolás túl nagy falat 
volt, véleményét versben vagy prózában is 
kifejezhette. 

         A kész művekből kiállítást szerveztünk 
az iskola folyosóján. Az igazságosság és az emberi 
jogok jegyében mindenki kifejezhette véleményét, 
és szavazhatott a neki legjobban tetsző alkotásra. A 
szavazatok összeszámolása után kialakult  a 
végeredmény. A legtöbb szavazatot kapott 
helyezettek: 

1. Hervai Szandra, II.G 
2. Sütő Anna, II.O 
3. Nagy Fanni, I.G 
4. Bokros Tamás, II.V 
5. Szalay Laura, I.G, Pongrácz Emese, II.O 
A nyertesek pénzjutalomba részesülnek, amit 

a tanévzáró ünnepségen vehetnek át.  
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AZ ÉLETHEZ VALÓ JOG  

Pongrácz Emese (II. O) 

JOG. Szeretünk dobálózni ezzel a szóval, 
nem igaz? ,,Nincs jogod ezt mondani nekem!” ,,A 
tanárnak ehhez nem volt joga”. 

Tanulmányaink során sokszor találkozunk 
olyan kifejezésekkel, mint a jogfosztottság, előjog 
stb. Mit is jelent ez? Mi az értelme, ha van 
egyáltalán? Világszerte éheznek emberek, a 
rabszolgaság, kínzás, keresztényüldözés még 
mindig jelen van. Hát akkor mire jó ez az egész?  

Felvetettem a kérdést, s ha a kedves olvasó 
azt gondolná, miután elolvassa ezt az elmélkedést, 
majd választ kap, vagy legalább útravalót ahhoz, 
miként álljunk hozzá ehhez a dologhoz, téved. 
Ugyanis lényegében semmit nem tudok a témáról, 
csak a személyes tapasztalataimat, gondolataimat 
osztom meg, melyekkel valljuk be, kortársaim 
többsége sokszor nem ért egyet.  Nem kell, hogy 
higgy nekem. Nem kell, hogy úgy gondolkodj, 
ahogy én. Csak kérlek… GONDOLKODJ! 

Van legfontosabb jog? Van értelme 
megállapítani ilyesmit? Hol kezdődik? Amikor 
megszületünk? Vagy már jóval az előtt? 

Ha nem élünk, nem létezünk, nem jöttünk 
erre a világra, nem tudunk küzdeni jogainkért. Nem 
tudunk tenni semmit, nem kaptunk lehetőséget 
semmire Elképzelhetetlen számunkra a nem létezés 
fogalma. Ebben egyetértünk? Hát akkor a 
legfontosabb dolog, amikor jogokkal dobálózunk, 
talán az élethez való jog. 

Jogom van élni úgy, ahogy akarok. Úgy 
rontom el az életem, ahogy akarom, és akkor vetek 
neki véget, amikor én akarom. Azzal élek, akivel 
én látom jónak. Ismerősek ezek a gondolatok, nem 
igaz? Hát persze… Ha magunkról van szó, vagy 
azokról, akiket szeretünk, vagy gyűlölünk, nyilván, 
azonban ha arra kerül a sor, hogy véleményt kell 
nyilvánítani arról, hogy 1-2 hónapja megfogant, 
ártatlan, tehetetlen babának a csontjait szabad -e 
eltörni, szétkaszabolni az egész testét, majd egy 
porszívóhoz hasonló műszerrel kiszivattyúzni az 
anyaméhből, akkor fogjuk a szánkat, vagy csak 
bólogatunk, semmit nem merünk szólni, 
gondolván, kényes téma. Meg amúgy is, ahogy 
említettem, mindenki azt tesz az életével, amit akar, 
egy ilyen kis csöppség pedig még úgysem érez 
semmit. Még nem él, az anyja dönthet felőle, 
akarja -e vagy sem. Ha szimpatizálsz az utolsó 
mondat mondanivalójával, akkor a tanácsom 
számodra a következő: Állj be szépen a tükörbe, és 

köpd le magad. Aztán nyisd ki a googlet, és nézz 
utána, mennyi mindene van már kifejlődve a 
gyermeknek ebben a korban. Továbbá az életet 
nemcsak vallási, pszichikai értelemben számítjuk 
már a fogantatástól.  

Meg kell említenem, hogy  természetesen 
nem tartozik az elítélendő dolgok közé a spontán 
abortusz(vetélés), illetve a terápiás abortusz, ami 
azért lehet szükséges, mert ha nem szakítanánk 
meg a terhességet, komoly veszélyt jelenthetne az 
anyára, de sok esetben lehet, hogy a magzat is 
súlyosan károsodna. 

Érdemesebb beszélni arról, hogy mennyi 
abortuszt hajtanak végre azért, mert nem volt 
kedvük védekezni, vagy épp az alkohol hatása 
miatt erre nem gondoltak, vagy nem gondolták 
volna, hogy ez velük is megtörténhet. Évente kb. 
40 millió művi abortuszt hajtanak végre a világon. 

Igen, valóban el lehet képzelni olyan 
helyzetet, hogy a megszületendő gyermeknek nem 
lenne jó a családnál, nem tudnák ellátni stb. Kettő 
ellenérvet kell felvetnem. Előszöris rengeteg 
párnak nem lehet gyermeke, és szívesen fogadnak 
örökbe. Végső esetben pedig megoldás lehet a 
gyermekotthon is. 

Ha véget vetsz valaki életének (vagy akár a 
sajátodnak), soha többé nem lesz lehetősége 
változtatni a helyzetén, jobbá tenni azt. Nincs 
lehetősége megtenni semmit, hiszen ő már halott. 

Szerintem erről szól az élethez való jog. 
Mindenkinek joga van küzdeni egy szebb jövőért, 
egy jobb életért, az álmaiért, azért, hogy boldog 
lehessen, hogy elérhessen valamit. Úgy gondolom, 
minden élet Isten ajándéka. Neked nincs jogod 
ahhoz, hogy ezt felülbíráld olyan érvekkel, hogy: 
,,Még mindig jobb, mint amilyen élete lehetne, ha 
megszületne” Már szülő vagy. Hatalmas a 
felelősséged. Már most. Nem csak akkor, ha 
megszülöd. Kilenc hónapod van, hogy 
nevelőszülőket találj, és ha akarsz, találni is fogsz. 
Onnantól kezdve majd őrajta múlik minden. Rajta 
múlik, mennyit tanul, mennyit küzd a jövőéért. 
Rajta múlik, miben hisz, mely útját választja az 
életnek. 

              DE VÁLASZTHAT.  



XXVI. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY  

Pongrácz Emese (II. O) 

Idén is megrendezésre került a vers- és 
prózamondók, verséneklők, lírai színpadok 
legnagyobb rendezvénye, a Tompa Mihály 
Országos Verseny. Februártól kezdve lezajlott az 
iskolai,járási forduló, illetve az országos elődöntő. 
Aki ezeken a selejtezőkön továbbjutott, mehetett az 
országos döntőbe, Rimaszombatba. 

Iskolánkból a Campa-Nulla verséneklő 
együttes mérettethette meg magát Gömör 
fővárosában, a prózamondók közül Ürge Kristóf, a 
versmondók közül jómagam, Pongrácz Emese. A 
helyszínre vonattal érkeztünk. Az út nem volt 
zavartalan, mert át kellett szállni vonatpótló 
autóbuszokra a sínek javítása miatt. A jó hangulat 
azonban a várakozás alatt is garantált volt: 
verséneklő csapatunk az állomáson töltött 
hosszadalmas időt ének- és gitárszóval tette 
élvezhetőbbé. 

Érkezés után regisztráltunk, részt vettünk az 
ünnepélyes megnyitón, stb. Másnap következett a 
megmérettetés. Mindenki korán kelt, de az izgalom 
elűzte a fáradtságot. A versenyben a saját 
mezőnyöm nagyon erősnek bizonyult, és hasonló 
tapasztalatokról számoltak be a campa-nullások is. 
A színpadon jól éreztem magam, s ez számomra a 
legfontosabb. A nap többi része a szórakozásról 
szólt, nagyon jól és emlékezetesen telt. Hát igen… 
A jó öreg ,,tompikás” hangulat. 

Úgy gondolom, nagy megtiszteltetés ért, mert 
a Magyarországi Versmondók Szövetségének 
elnöke odajött hozzám, és azt mondta, kevesen 
tudják ezt a verset (Arany János: Tetemre hívás) 
ilyen hitelesen előadni. Másnap szakmai 
értékelésen vettünk részt, ahol mindenkit külön-
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külön értékeltek. Ez kötetlen beszélgetés 
formájában zajlott, a zsűri nagyon kritikus volt, de 
ugyanakkor vicces, élvezhető és senkire nézve sem 
sértő. Délután örömzenélés volt, aminek 
természetesen a verséneklő csapatok voltak a 
főszereplői, de mindenki részt vehetett, és 
önfeledten énekelhetett. Így is történt. 
Felszabadultság, jókedv és jó hangos, önfeledt 
éneklés jellemezte ezt a délutánt. 

Este következett az ünnepélyes gálaműsor, 
ahol többek között kiosztották a díjakat. A Campa-
Nulla Verséneklő Együttes ezüstsávos, Kristóf és 
én bronzsávos minősítést értünk el. Persze az 
ünnepség után sokan elégedetlenek voltak, páran 
örömkönnyeikben fürödtek, valaki dühösen 
eltervezte, hogy: ,,Hát, ha ezzel lehet nyerni, akkor 
jövőre én ezt meg amazt mondom!” Ezt a 
viselkedést kritikával illethetném, de az igazság az, 
hogy enélkül nem Tompika a Tompika, és nem 
szavalóverseny a szavalóverseny. Hiszen ez nem 
lehet olyan objektív, mint egy futóverseny vagy 
egy kémia olimpia. Igen, vannak elvek és 
szabályok, amik szerint kell és lehet verset/prózát 
mondani, de aki idáig eljut, az ezeket nagyon kevés 
kivétellel mind ismeri és betartja. A dolgok nagyja 
azon múlik, kinek mi tetszik, mi a stílusa, mik a fő 
szempontjai, elvei  

(pl. mondhatja-e a Hetedik eclogát lány vagy 
sem stb.…) 

Összegzésképpen mindenkinek gratulálok! 
Fantasztikus, tanulságos és emlékezetes három 
napot tölthettünk el Rimaszombatban. Majd 
valamikor…(lehet, hogy jövőre vagy majd pár 
vagy sok év múlva) UGYANITT!  



BESZÉLGETÉS ISKOLÁNK IGAZGATÓHELYETTESÉVEL, 

PAEDDR. FILLER KRISZTINA TANÁRNŐVEL 

Hervai Szandra, Simon Dóra (II. G) 

-Mióta dolgozik a szenci gimnáziumban? 
-A pályafutásomat ebben az iskolában 2010 

szeptemberében kezdtem. 
 
-Mikor kezdte el érdekelni a matematika? 
-Kiskorom óta mélyen kötődöm ehhez 

a tantárgyhoz, és a földrajzot is már régóta kedvelem. 
Gyerekkori álmom, hogy tanár lehessek, és mint látjuk 
ez sikerült is. Szűk családi körömben nem akadtak 
tanárok, így hát furcsának tűnt ez a gondolat, de mégis 
megvalósítottam. 

 
-Mi érdekelte még, mik voltak a hobbijai? 
-A tudományokon kívül fontos volt számomra az 

utazás, az olvasás, a képzőművészet. Ez az 
érdeklődésem máig tart, mivel ha tehetem, most is 
rajzolok, festek. Rajzaimmal nem szeretek dicsekedni, 
de némelyek szerint a ceruzával készített műveim 
a legjobbak, amik főleg mesefigurákat ábrázolnak. 
Nagyszüleim festőművészek voltak, és valószínűleg 
örököltem tőlük valamit. Édesapám ezért azt tanácsolta, 
hogy iratkozzam be külön rajzórákra, de a távolság 
miatt ez nem valósult meg. Ehelyett zongorázni 
tanultam. 

 
-Milyen volt az első napja az iskolában? 
-Az első munkanapom nagyon jó és érdekes volt. 

Sándor Zoltán tanár úrral együtt léptünk be az iskola 
ajtaján, nem is sejtve, hogy kollégák leszünk. Egy ideig 
szótlanul várakoztunk egymás mellett, utána Kajtár 
tanár úr kérdezte meg, mit keresünk itt.  

 
-Tanított máshol is, mielőtt idejött? 
-Igen, az egyetem 4-5. évfolyamában Nyitrán 

tanítottam matematikát, mint a professzor segédje. Az 
egyetem után rögtön ebben az iskolában kezdtem 
dolgozni. 

 
-Mitől ilyen energikus? 
-Nem tudom pontosan megmondani, de főleg 

onnan szerzem az energiámat, hogy szeretem, amit 
csinálok. És ha szeretek valamit, azt 100%-os 
erőbedobással teszem. 

 
-Mit gondol a diákokról? 
-A diákokkal nincs gondom, minden osztályban 

van szorgalmas és elevenebb diák is. Tudom, hogy nem 
épp a legközkedveltebb tantárgyakat tanítom, de azért 
mindenki megtanulja, amit kell. 

 

-Mik a tervei a jövőben? 
-Egy ideig szünetet tartok a tanításban, majd e 

kismegszakítás után pár év múlva újra tanítani kezdek.  
 
-Van szabadideje? Ha igen, mivel tölti? 
-Igen, van elég szabadidőm. Főleg a természetben 

kirándulok, de szívesen ellátogatok más országokba is. 
Jártam már Franciaországban, Németországban, 
Luxemburgban, Olaszországban, Horvátországban és 
még sok más helyen. Általában családtagjaimmal, 
a párommal utazom, de előfordul, hogy a diákokkal 
megyek tanulmányi kirándulásra. Legszívesebben 
a történelmi helyszíneket és nevezetességeket látogatom 
meg. 

 
-Volt már régebben is osztályfőnök? Mi 

a véleménye a mostani osztályáról? 
-Igen, voltam már osztályfőnök. A mostani 

osztályomról nagyon jó véleményem van. Igaz, hogy 
elég eleven társaság, és sok türelem kell hozzájuk, de 
azért nagyon szeretem őket. 

 
-És a kollégákról? 
-A kollégák rendkívül barátságosak, úgy érzem, 

ők is és az iskola is nagyon fog hiányozni, de 
természetesen a jövő évben is eljövök a tanévnyitóra és 
a fontosabb eseményekre, annak ellenére, hogy le 
fognak foglalni az otthoni teendők. 
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MINDEN KEZDET NEHÉZ 

Az első középiskolai év a legtöbb diák számára egy meghatározó időszak az életben. Hogy élték meg ezt 
az I. O, G osztály tanulói? Megtudhatjátok a szerkesztőség kérdésére adott anonim, vagyis feltételezhetően  
őszinte válaszaikból.  

-Mire emlékszel vissza a legszívesebben a 
tanévből? 
-A legszívesebben talán az első napokra 
emlékszem, amikor ismerkedtünk a többiekkel és a 
környezettel. 
-A sok zenés akcióra, a színházra és a sok 
nevetésre. 
-Az osztállyal töltött közös pillanatok, 
ismerkedések. 
-A sítúrára: közös reggelik, sízés, az esték és a 
többi… 
-A tanévnyitóra.  
-Amikor nem kaptam intőt matekból.  
-Mivel azelőtt még nem jártam Szencen, most, 
hogy itt tanulok, egy szép várost ismerhettem meg, 
ahol sok különlegesség van. 
-Nagyon örülök, hogy ilyen rövid idő alatt Szegedi 
tanárnőnek köszönhetően megtanultam alapszinten 
zongorázni.  
-Amikor megkaptam életem első egyesét 
matematikából. 
-Az összes kiránduláshoz rengeteg szép emlék 
fűződik. 
 
-Mi volt a legrosszabb élményed? 
-A legrosszabb élményem a diákbál volt, ugyanis 
nem éreztem jól magam a pár óra alatt. 
-Amikor vizsgázni kellett. 
-Eddig még nem volt. 
-A geográfia felmérők. 
-Az avatás, mert nem voltak rendes feladatok. 
-Talán a sítúrán, amikor először álltam lécen, és 
rengeteget estem. 
-Az avatás, igaz, hogy vicces volt, de azért 
mindenféle hülyeséget kellett csinálni. 
-A legrosszabb az volt, amikor megbotlottam a 
folyosón, és kinevettek. 
-Ebben az évben nem volt semmilyen rossz 
élményem. 
-Az intri. Az iskola jó, csak messze van, és nem 
lehet mindennap hazamenni. 
 
-Mi az, amit a legfontosabbnak tartasz abból, 
amit ebben a tanévben megtanultál? 
-Hangszeren játszani. 
-A pszichológia, hisz azt a valós életben is fel 
tudom használni. 

-Fontosnak tartom a szaktantárgyakat: pedagógia, 
pszichológia. 
-A tananyagból biztos van, ami majd fontos lesz, és 
használni tudom, de most nem tudnék semmit 
mondani. 
-Megtanultam furulyázni. 
 
-Milyen élettapasztalatot szereztél ebben a 
tanévben? 
-Bizonyos tanárnál nem szabad kihúzni a gyufát. 
-Oda kell figyelni angolórán. 
-Megtanultam önálló lenni. 
-Ha a tanárnak rossz napja van, nem szabad még 
jobban felidegesíteni. 
-Mindig legyünk önmagunk, mert az igaz barátok 
úgy is elfogadnak. 
-Megtanultam sízni, nyíltabban állok új dolgokhoz, 
sok új barátot szereztem. 
-Az új emberek toleránsabbá és figyelmesebbé 
tettek, ezáltal könnyebben átérzem mások gondjait. 
-Soha ne vitatkozz a tanárokkal, mert mindig 
igazuk van, még akkor is, ha nincs igazuk! 
-Egy mosoly többet ér, mint ezer szó.  
-Figyelni kell mindig mindenre, időben és 
intenzíven kell tanulni, nem másért, hanem 
magunkért. 
 
-Mi az, amit jónak tartasz ebben az iskolában? 
-Nagyon tetszik a családias légkör, hogy a tanárok 
is kedvesek, nem úgy, mint egyes iskolákban. Úgy 
gondolom, jó iskolát választottam. 
-Az automatát a szlovák oldalon. 
-A diákok összetartóak, mindenki kijön 
mindenkivel. Nincsenek összezördülések, és ha 
mégis van valamilyen probléma, a kollektíva 
gyorsan túllép a hullámvölgyön. 
-A legtöbb ember segítőkész és jó a zenei ízlésük. 
ROCK. 
-Hogy megtanultam két hangszeren játszani. 
-Jónak tartom, hogy vannak szekrények és fotelek a 
suliban. 
 
-Mit változtatnál meg, hogy még jobb legyen? 
-Több szünet legyen, csinálják meg a WC-t, év 
végén ne írjunk mindenből kilépőt, többet lehessen 
hiányozni. 
-A WC-t, és hogy ki lehessen járni az udvarra. 
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-Lehetne kevesebb óránk. 
-Ne legyenek vizsgák a hiányzások miatt. 
-Megváltoztatnám az osztályzást, mert igaz, hogy a 
pontrendszer igazságosabb, de nehezebb jó jegyet 
szerezni, hiszen hamar elronthatjuk, ha egy 
dolgozat nem sikerül. Bevezetném, hogy csak 
abból írjunk év végit, amiből érettségizni fogunk. 
-Változtatnék azon is, hogy ne szlovák portás 
legyen. (a portás a fogorvosé a szerk. megj.) 
-Jó lenne, ha felújítanák az illemhelyeket. 
-A hiányzások utáni vizsgáztatást. Két hetet lehet 
hiányozni, szerintem ez nagyon hülyeség. 
-A tanárokon változtatnék, hogy legyenek 
engedékenyebbek, hogy legyenek jobb jegyeink. 
-Az illemhelyek legyenek felújítva, és a tanítás 
kezdődhetne később, a bejárók miatt. 
-Enyhítenék a szabályokon, hogy ne legyenek ilyen 
szigorúak. 
-A kommunikáción. 
-Az is jó lenne, ha több gyakorlat lenne, hiszen a 
gyerekekkel foglalkozni kell. 
 
-Ki a kedvenc tanárod, és miért? 
-Kluka tanár úr, azért, mert vicces. 
-Szegedi Zita tanárnő, mert kedvesen, barátságosan 
tanít. Igaz, néha kiabál, de annyi kell. 
-Pongrácz tanárnő, mert az órái érdekesek, és 
mindig nevetünk. 
-Kajtár Károly tanár úr, mert legyen szó bármiről 
és bárkiről, ő mindig tud segíteni. Mindenre tudja a 
választ. Azon kívül nagyon kedves, vicces és 
megértő. 
-Szabó Eszter tanárnő, mert még ha nem is 
szeretem a magyart, ő el tudja mondani a 
tananyagot. Megértő és még elnéző. 
-Gilbert Katalin tanárnő, mivel szeretek mozogni, 
és ő tartja a tornaórákat. 
-Cséplő tanárnő, bár engem nem tanít, de nagyon 
kedvesnek tűnt a sítúrán. 
-Filler tanárnő, mert az egyik legnehezebb 
tantárgyat érthetővé és élvezhetővé teszi. 
 
-Melyik iskolai rendezvény tetszett a legjobban? 
-A komáromi színházlátogatás. 

-Diákbál, mert itt aludtunk az iskolában. 
-Bécsi kirándulás, diákbál. 
-Bécs. 
-Amikor elmentünk a szeredi 
holokausztmúzeumba, és meghallgattuk egy túlélő 
beszámolóját. 
-Diákbál, mindenkinek jó kedve volt. 
-A diákbál, mivel az egész iskola együtt volt, és 
közösen szórakoztunk, jól éreztük magunkat, és 
sokat táncoltunk. 
-A bécsi kirándulás, mert eddig még nem voltam 
ott. 
-Amikor színházban voltunk Komáromban. 
-A pozsonyi kirándulás, az, hogy szét voltunk 
engedve a karácsonyi vásárban, meg Bécs. 
-Amikor Galántán voltunk. Én még ott nem jártam, 
hiszen nem errefelé lakunk. Volt lehetőségem látni 
lovaspályát. 
 
-Melyik tetszett a legkevésbé? 
-Amikor Galántán gyalog sétáltunk el a farmról 
egész az állomásig. 
-Pozsony annyira nem tetszett, mert már majdnem 
mindenki járt ott, és még ha jó program is volt, 
akkor is már ismeri a többség. 
-Az összes tetszett, de az űrhajós kiállítás a 
legkevésbé. 
-Avatás, mivel az első osztály volt a középpontban. 
-Olyan nem volt. 
-Nem tetszett a szenci városnézés és a múzeumi 
előadás. 
 
-Milyen rendezvényt fogadnál szívesen a jövő 
tanévben? 
-Több kirándulást, bulit. 
-Tengerparti kirándulást. 
-Moziba menjünk, aquaparkba, élményparkba… 
-Tanulmányi kirándulást Budapestre vagy valahova 
Magyarországra. 
-Külföldi kirándulást. 
-El szeretnék jutni Prágába. 
-Koncertek. 
-Valami pihentetőt.  

Köszönjük az őszinte válaszokat, és ígérjük, a negyedik év végén is feltesszük nektek ugyanezeket a 
kérdéseket.  

a szerkesztőség  
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DÍNÓK ÉS ŐSEMBEREK?  

…és akkor belépett az osztályfőnök, kérdőn 

ránk nézett várva a nagy választ, amit már egy 

hónapja húztunk-halasztottunk. Mint egy igazi, 

odaadó, lelkiismeretes osztályfőnök, kiismervén az 

osztályát, tisztában volt azzal, hogy szokásunkhoz 

híven az utolsó pillanatra hagyjuk a ballagó 

negyedikesek osztályának díszítését. Lágy, ám 

szigorú tekintetének köszönhetően kénytelenek 

voltunk inspirálódni.  

Igazából Imi ötlete volt az egész: Jurassic 

park. Őszintén megvallva, én ellene voltam az 

ötletnek,mindaddig,amíg nem kezdtünk bele a 

megvalósításba, de a többieknek rögtön tetszett. Ez 

azon a héten volt,amikor a negyedikesek az írásbeli 

érettségi vizsgán izzadtak ezerrel,szegények. Az 

előkészületek lassan folytak,mert egy hónappal 

később álltunk neki a munkálatoknak, mint kellett 

volna. Egy héten belül a sarokban tornyosultak a 

kartondobozok,Eszti már feszülten próbálta 

igazgatni a többieket,ahogy megszokhattuk a 

három év alatt, a festékek pedig egyre csak gyűltek 

az ablakban. A szerepek megvoltak: Virág rajzolta 

többnyire a sablonokat,amiket csoportokba 

rendeződve kifestettünk, Eszti és Marika 

folyamatosan hajtotta az alapanyagokat. Mire az 

anyagbeszerzők visszaértek a suliba az újabb barna 

festékkel, indulhattak is a következő tubusért.A 

vállalkozói osztály a hálóért vállalt felelősséget. 

Először a dínóknak álltunk neki, amibe akkor már 

besegített Pongrácz tanárnő is a rajzórán. Hozott 

pár mintát, amelyek alapján örömünkre 

nekiláthattunk a kivitelezésnek.  

Azonban nem tetszettek az elkészült dínók. 

Kitaláltuk, mi lányok, hogy inkább fessünk 

ősembereket, ezzel is bonyolítva a helyzetet. 

Ugyanis tisztában voltunk azzal, hogy a két téma 

nem igazán illik össze, viszont az elkészített 

sablonokat nem akartuk kidobni, az pazarlás lett 

volna. Így jött a következő ötlet: a ballagó 

vállalkozósok lesznek a dínók, az 

óvodapedagógusok pedig az ősemberek. A figurák 

száma aránytalan volt a negyedikesek létszámához 

képest, ezért a tablóképeknek külön 

„barlangrajzos” tablót készítettünk. Ezzel is azt a 

gondolatot fejeztük ki, hogy az összetartás milyen 

nagy jelentőséggel bír a diákok életében a 

középiskolás évek alatt. 

Osztályfőnökünket meglepte az 

igyekezetünk, egyáltalán nem értette, aztán mi 

elmagyaráztuk, hogy milyen mély nyugalomra 

leltünk a festésben, hogy ezzel adtuk le a napi sulis 

stresszt. Néha még az ötperces szünetekben is 

megragadtuk az ecseteket, aminek a tanárok nem 

nagyon örültek. Elérkezett az utolsó délután, 

amikor mindenki nagy lázban égett. Annyira el 

voltunk havazva, hogy még Simon tanárnő órájára 

is elfelejtettünk bemenni. A gondterhelt, 

kétségbeesett arcunkat látván azonban meglágyult a 

szíve, és megengedte, hogy dolgozzunk a délelőtt 

folyamán. Az utolsó pillanatban Kajtár tanár úr is 

hozzájárult a díszítéshez. Egész nap a díszítéssel 

foglalkoztunk, sőt még szekrényeket is hordtunk a 

takarítónők felügyelete alatt, vicces volt, ahogy 

bíztattak minket. 

Köszönjük az egész osztály nevében a sok 

segítséget a tanári karnak és a kedves takarító-

nőknek! Külön köszönet jár osztályfőnökünknek, 

Filler tanárnőnek, valamint Pongrácz tanárnőnek és 

Kajtár tanár úrnak. 

Farkas Eszter, Kulcsár Klára  (III. O) 
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HOGY HOGYAN IS VOLT EZ?  

Tirinda Eszter (II. G) 

Az egész ott kezdődött, hogy közölték 
velünk, hogy idén mi díszítünk. Miért? Mit? 
Nos, az első kérdésre a válasz egyszerű. Nincs 
harmadikos gimis osztály, ezért minket ért 
a megtiszteltetés, hogy osztályt díszítsünk 
a negyedik gimiseknek. Ezzel már év elején 
szembesítettek minket, viszont csak egy 
hónappal előtte kezdtünk el dolgozni rajta. Az 
első dolog, aminél falba ütköztünk, maga 
a téma volt. Sokáig gondolkodtunk, 
kreatívabbnál kreatívabb ötletekkel próbáltunk 
előállni, még Mónikának is írtunk, hogy mit 
szól az egészhez. 

Mikor végre megvolt a témánk, jöhetett 
a kivitelezés. Kitti szponzorált minket 
kartondobozokkal, amiket, hogy ne foglaljanak 
helyet, egy rakásra raktuk az osztály egyik 
sarkába. Ez fontos momentum volt, mert ebből 
született meg a végleges témánk: ókori 
Egyiptom. De a neheze még csak ezután 

következett. A tanulás mellett már csak nem 
egész egy hónapunk volt arra, hogy 
elővarázsoljuk azokat a dolgokat, amikkel 
aztán díszíteni fogunk. Összegyűjtöttünk pénzt, 
és bevásároltunk. Az egész osztály nagyon 
aktívan dolgozott, és minden részletet pontosan 
kidolgoztunk. A maradék időnkbenfestettünk, 
ragasztottunk, építettünk, rajzoltunk, majd 
ismét festettünk, mérgelődtünk, végül papírokat 
téptünk (ez fontos része volt a díszítésnek, 
mivel állatfiguráink többsége papírból készült, 
emellett stresszlevezetőnek is jó volt). 

Ekkor azonban úgy tűnt, hogy ismét falba 
ütközünk. Megtudtuk, hogy az asztaloknak az 
osztályban kell maradniuk, ami felborította 
volna az egész koncepciónkat. A probléma 
szerencsére megoldódott, és egy hónap kemény 
munka után megszületett az eredmény, amit 
a ballagás napján mindenki megcsodálhatott.  
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FILMAJÁNLÓ 

Labai Vivien, Mészáros Réka (II. O) 

Csak a végtelen óceán és egy 
szörfdeszka... a film hőse imád 
m a g á n y o s a n  s i k l a n i  a 
hullámokon. Ám ezúttal hamar 
rá kell jönnie, hogy nincs 
teljesen egyedül: egy gyilkos 
cápa eredt a nyomába. Magára 
marad egy bóján. A part alig 
húsz méternyire van, mégis 
elérhetetlen: a cápa támadni 

akar. Ha életben akar maradni, a lánynak le kell 
győznie a félelmét... és használnia kell az eszét.  

Horror: A zátony 

Vígjáték: Bukós szakasz 

Fantasztikus: Egy kutya négy élete 

Kaliforniában mindig süt a nap. 
Valamint lopják az autókat, aka-
dályozzák a mentősöket, míg 
mások túl gyorsan száguldoznak 
vagy lerobbannak a sztrádán, 
esetleg eltévednek, elvesznek, 
elrabolják őket? De azért van a 
sztrádarendőrség, hogy ilyen 
esetekben a helyszínre siessen. 
És azért van a sztrádarendőrség 

két leggyorsabb, legtöbbet dumáló, legbalhésabb 
motoroszsaruja, hogy mindig először érkezzen a 
helyszínre, és szükség szerint bevesse magát: sze-
reljen, szeressen, üldözzön és nyomozzon...  

Bailey pajkos kiskutyaként jön a 
világra, története pedig egy sze-
rető kisfiú karjaiban kezdődik. 
A tapasztalatlan gazdi és 
a játékra mindig kész eb hamaro-
san elválaszthatatlan barátokká 
válnak. Megannyi izgalmas ka-
landot élnek át együtt, miközben 
Bailey arra a nagy kérdésre kere-
si a választ: mi lehet a létezése 

célja, mi keresnivalója van az emberek között. 
Ahogy múlnak az évek, a már aggastyán korba lépő 
Baileytudja, hamarosan el kell búcsúznia a számára 
legfontosabb személytől. Ám ekkor megtörténik a 
csoda, és egy újabb kölyökkutya testében születik 

újjá. Később aztán egy újabb és megint egy újabb 
eb bőrébe bújva éli mozgalmas, vidám és meghitt 
pillanatokkal teli életét. Vándorlásai során számos 
gazdit tanít meg nevetni és szeretni, mialatt próbál-
ja megérteni, milyen küldetéssel született a világra. 

Dráma: A viskó 

Mack Phillips furcsa levelet kap, 
amelyben meghívják őt abba a 
viskóba, amire nem gondol szí-
vesen. Évekkel ezelőtt ugyanis 
itt tűnt el nyom nélkül legfiata-
labb lánya, Missy. A viskóban 
találkozik három rejtélyes ide-
gennel, akiket egy Papa nevű nő 
vezet. A találkozó örökre meg-
változtatja Mack életét. 

SOROZATAJÁNLÓ 

Tizenhárom okom volt 

Clay egy tinédzser srác, akinek 
Hannah nevű barátnője az ese-
mények kezdete előtt két héttel 
öngyilkosságot követett el. A 
lány egy dobozba zárt felvételt 
hagyott hátra barátjának, mely-
ben megindokolja, miért fogja 
kioltani saját életét, és megne-
vez 13 személyt, akik közreját-
szottak abban, hogy ezt 
a döntést hozta.  

Született szobalányok 

Négy latin-amerikai szobalány 
álmaival, jövőjével, a gazdag 
jólét megvalósításának tervei-
vel ismerkedhetünk meg. 
A lányok BeverlyHillsben dol-
goznak és hasonlóan csillogó 
otthont álmodnak maguknak, 
mint amilyenben jelenleg al-
kalmazásban állnak... De az 
egyik szobalány életében egy 
nagyon nagy titok lapul...  
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1. Sárga színű nemesfém 

2. Milyen állatról írt Petőfi? 

3. Az első magyar király 

4. Sűrűség jele 

5. Kontinens és egyben állam, a kenguru hazája 

6. Egyszerű múlt idő angolul 

7. Névmások szlovákul 

8. Mivel ütötte fejbe Lehel Konrádot? 

9. Napszemüveg németül 

10.Ember az ország élén 

11.Mit tanít Gilbert tanárnő? 
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SUDOKU 

Tanári segítség: Mgr. Kajtár Károly, Mgr. Szabó Eszter, Mgr. Tirinda Piroska 

HUMOR 

A tanár nincs megelégedve az elsősök szellemi 

színvonalával, ezért gúnyosan így szól hozzájuk: 

- Kérem, aki idiótának érzi magát, az álljon fel! 

Nagy csend, mindenki ülve marad. Egyszer csak 

egy fiatalember óvatosan feláll. 

- Nos, maga úgy gondolja, hogy rászolgált az idióta 

elnevezésre? - kérdi a tanár gúnyosan. 

- Az igazat megvallva nem, de nem bírtam nézni, 

hogy a tanár úr egyedül álldogál. 

 

 

- Ki az abszolút büdös? 

- Akit a még pap is vízipisztollyal keresztel meg.  

 

Újságíró készít riportot az elmegyógyintézetben. 

Azt kérdi a főorvostól: 

- Hogyan állapítják meg egy páciensről, hogy már 

elhagyhatja a kórházat? 

- Vannak olyan feladataink, amiket helyesen 

végrehajtva bizonyíthatják elmeállapotukat. 

- Tudna egy ilyen példát mondani? 

- Persze. Vegyük például ezt: van egy kád, teli 

vízzel. Van a fürdőszobában három tárgy, egy 

kiskanál, egy pohár és egy vödör. Melyikkel 

tüntetné el a vizet a kádból? 

- Ó, hát ez egyszerű! Minden normális ember a 

vödröt választaná. 

- Nem, minden normális ember kihúzná a dugót a 

kádból...  
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