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A Szenci Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola diákjai bemutatják: 

H A L I H Ó,  S Z E N C I  S U L I!   
Pongrácz Emese, III.O  

Észrevettétek? Most volt a tanévnyitó, 
és máris negyedév van. Ha nem is olyan 
tempóban, mint nyáron, de szalad az idő. 

Talán már mindannyian megszoktuk a 
korán kelést, hogy újra be van osztva az 
időnk, a dolgozatokat és a feleltetést. Persze 
nemcsak ezt, hanem az iskolai pletykákat, a 
piszkálódásokat is. Egyszóval a sulis életet. 
Ami, valljuk be, nem olyan rossz, mint azt 
sokszor magunknak be akarjuk magyarázni. 
Gondolj csak bele! Ezalatt a röpke két és fél 
hónap alatt mennyit nevettél, mennyi 

kellemes meglepetés és pozitív csalódás ért, 
milyen sok dolog történt! Volt avatás, ember 
és természetvédelmi nap, flashmove, 
versenyek, tanulmányi út, amelyekről mind 
bővebben olvashatsz, ha kicsit belelapozol 
az újságba. 

Nehéz napok vannak és lesznek, a 
matek lehet, hogy néha kínai lesz, nem 
ígérem, hogy a félévi dolgozatok idején 
kipihenten fogod érezni magad, fogsz 
veszekedni a többiekkel, de ez mind így 
szép és jó! Fiatalok vagyunk, most kell 
annyit tennünk, amennyit csak bírunk! 
Megéri, ezt viszont megígérem! Most 
léptem a 3. osztályba, és igenis ki merem 
jelenteni, hogy jó döntés volt ezt az iskolát 
választanom! Rengeteg csodálatos embert 
ismerhettem meg, sok lehetőségem volt 
országos és Kárpát-medencei versenyen 
részt venni, amelyeken a világ legjobb 
embereivel találkoztam. 

Eljön a karácsony és az év vége is, 
hamarabb, mint azt gondolnátok, de addig is 
élvezzetek minden percet, és éljetek minden 
lehetőséggel! Nagyon sok sikert min-
denkinek! A kilencedikeseknek jó döntést, 
az elsősöknek pedig ,,életem 4 évét” 
kívánom. 

1. SZÁM 
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J ú n i u s ?  O s z t á l y k i r á n d u l á s !  

A Z E L S Ő O S Z TÁ LY K I R Á N D U L Á S  

Vas Csenge, II.O  

Ahogy az szinte minden iskolában 
hagyomány, június végén sor kerül az 
osztálykirándulásra. Osztályfőnökünkkel, Szabó 
Eszter tanárnővel közösen úgy döntöttünk, a 
Deménfalvi-völgybe látogatunk, ahol három napot 
töltünk el. 

Az utat vonattal tettük meg, ami kissé hosszú 
volt, de a jó társaság és hangulat kibírhatóvá tette A 
három nap alatt több szlovákiai nevezetességet 
láthattunk, mint például a Deménvölgyi-
jégbarlangot, a Chopok csúcsát, amit az időjárás 
viszontagságai ellenére is megmásztunk, nem 
bántuk meg! Túráink során élvezhettük az igazi 
tátrai levegőt. A kiránduláson sajnos nem vett részt 
osztályunk összes tagja, de aki ott volt, az jobban 
megismerhette a többieket. A kiránduláson olyan 
osztálytársunk is részt vett, aki tanulmányait  
Magyarországon végzi, a szenci középiskola pedig 
a törzsiskolája - itt fog szlovák nyelvből és 
irodalomból érettségizni. Nagyon örülünk, hogy 
megismerhettük őt. Sok olyan osztálytársamhoz 

kerülhettem közelebb, akivel azelőtt szinte alig 
beszélgettem, mostanra pedig a legjobb barátaim 
közé sorolhatom őket. Nem hiába szól a mondás: 
lakva ismered meg a másikat. 

Örülök, hogy elmentem erre a kirándulásra, 
mert ha ez a lehetőség nem lett volna, akkor 
szerintem sokan közülünk nem juthattak volna el 
ilyen gyönyörű helyekre. Az emberek általában 
nem is gondolnák, hogy nem kell távoli országokba 
utazniuk azért, hogy szép, érdekes helyeket 
lássanak. 

Reméljük, az idei tanévben is lesz 
osztálykirándulás, további szép helyeket láthatunk, 
egyre jobban elmélyülnek a barátságok az 
osztályban, és még több közös élménnyel 
gazdagodhatunk, melyek megalapozzák az itt 
töltött négy évünket. Élménybeszámolóink alapján 
pedig lehet, hogy azok is kedvet kaptak az 
osztálykiránduláshoz, akik első ízben kihagyták ezt 
a lehetőséget. 

,,Erdő mellett nem jó lakni(…)”  
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A Z A B I ZO N YO S „ O S Z T I K I R I”   
Sütő Anna, III.O  

Őszintén szólva, elég nehéz visszaemlékezni 
ezekre a napokra, de megpróbálom a legjobb 
tudásom szerint a legtöbb publikus dolgot 
elmesélni róla. Az odafelé vezető úton a szokásos 
zenehallgatás, jó hangulat, akárcsak a filmekben. 
Szerintem az összes kamionos megismert minket, 
mert jó turistaként muszáj volt az összesnek 
integetni, és persze Szlovákia minden sárga autója 
épp arra járt. 

Mikor elértük a végállomást, Námestovót, 
mindenki örült, hogy kinyújtózhatott picit, 
miközben siettünk, hogy miénk legyen a legjobb 
„chata“. Berendezkedtünk, majd megteltek az 
éjjeliszekrények  hasznos dolgokkal, de a ruhák 
maradtak a táskában, hisz minek kipakolni erre a 
pár napra. Aztán estig sétáltunk, megnéztük az 
állatokat és a sok vizet, játszottunk. Este pedig, 
mint a jó diákok, hamar elmentünk aludni, 
mondanom sem kell, mindenki a saját szobájában. 
Panasz nem lehetett ránk. 

Reggeli után elmentünk sétalni, kofolázni, és 
megint megnéztük a vizet, csak most más 
szemszögből. Majd délután, hogy ne csak nézzük 
azt a vizet, elmentünk hajókázni egy szigetre, amin 
állt egy templom is, és onnan megint 
megnéztük ...a vizet - én személy szerint nem 

tudom eldönteni, melyik víznézés volt 
a kedvencem. Utána estig ugyanaz volt a program, 
mint ezelőtt, csak most megismerkedtünk a 
szomszédainkkal. Mint utóbb kiderült, nem kellett 
volna! (Ha bárki bármilyen zuhanyzós képet találna 
bármelyikünkről, amit egy ablakból fotóztak, 
kérem, jelentsék! Köszönjük!) Az estéről nem 
szeretnék már többet beszélni, valami maradjon 
meg CSAK NEKÜNK! 

 Köszönjük az osztályfőnöknek, Gilbert 
tanárnőnek, hogy megszervezte nekünk ezt a 
kirándulást, és maradandó élményt adott ezzel 
mindnyájunknak. Sokszor most is szóba kerül, és 
jókat nevetünk rajta. Köszönjük, hogy megadta a 
lehetőséget, hogy ez alatt a két nap alatt közelebb 
kerülhettünk egymáshoz - néhányan szó szerint is. 
A kirándulás alatt máshogy viselkedtünk, mint 
egész évben. Kiderült, hogy tudunk együtt örülni, 
segíteni egymásnak, vigyázni egymásra, nevetni, 
sírni, vigasztalni egymást, vagy csak épp csendben 
támogatni a másikat, vagy keresni  társunkat a 
sötétben fehér zokniban, ami már sosem lesz fehér, 
esetleg rizst kérni a wc-be esett telefonnak, stb, stb, 
stb... 

 SlowHands 

,,Aki nem lép egyszerre...”  

VISSZAPILLANTÓ 
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F Ü R D Ü N K,  E S Z Ü N K,  L A B DÁ Z U N K…   
Bors Miklós, III.G  

Mint minden évben, tavaly is lehetőségünk 
volt osztálykiránduláson részt venni. A 2016/2017-
es iskolaévben úgy határoztunk, hogy a felsőszeli 
termálfürdőt látogatjuk meg. 

Csütörtök reggel vonattal utaztunk Galántára, 
majd onnan autóbusszal a fürdőbe. Érkezésünk 
után kipakoltunk a hangulatos kis házikókban, 
melyek erre az éjjelre lakhelyünkként szolgáltak. 
Ezalatt osztályfőnökünk, Sándor tanár úr és jó 
barátja, Lóránt bácsi, aki szintén velünk tartott, 
elmentek megvenni a strandoláshoz szükséges 
jegyeket. Gondoltuk, ha már ilyen helyen vagyunk, 
kihasználjuk az adott lehetőségeket, így rögtön ki is 
próbáltuk a  fedett és a kültéri medencéket. Bent 
a pihenni vágyók minden szükségletét kielégítő 
pihenőmedencék, pezsgőfürdő, illetve meleg, 
termálvizes medence található. Ezután 
mindnyájunknak jól esett egy finom ebéd 
a büfékben, ami előidézte bennünk az igazi nyári, 
strandolós hangulatot − ebben az évben most 
először. Majd folytattuk a hely felfedezését, 
kipróbáltuk a fürdő kinti részét is, úsztunk egyet, 
majd labdajátékkal ütöttük el az időt. 

Ahogy a Nap narancsvörös színben kezdett 

izzani az égen, Sándor tanár úrral grillezni 
kezdtünk. Házi kolbász, grillsajt... Igazi tábori 
hangulat! Az ízletes vacsora elfogyasztása után 
énekeltünk és gitároztunk, miközben csodálhattuk a 
Hold és millió csillag fényét. Az este folyamán jót 
beszélgettünk, ezáltal jobban megismertük 
egymást, hiszen az iskolában egy kicsit mindenki 
más oldalát mutatja. Azonban nemcsak a köztünk 
lévő barátságok mélyültek el, hanem új barátokat is 
szereztünk, ugyanis megismerkedtünk a szom-
szédos faházakban lakókkal is, akik ukrán 
származásúak voltak.  Egészen éjfélig beszél-
gettünk, történeteket meséltünk egymásnak. Míg 
a többiek nyugovóra tértek, mi, akik vagy nem 
tudtunk, vagy nem akartunk aludni, kifeküdtünk 
csodálni az égboltot. 

Az éjszaka hamar eltelt, és másnap reggel, 
reggeli után sajnos össze kellett csomagolnunk, és 
nem maradt más hátra, mint elindulni hazafelé. 
Mindenki fantasztikus, életre szóló élményekkel 
gazdagodott, bár sajnos, nagy veszteséget is 
szenvedtünk, mivel valakit ott felejtettünk... 

A nutellát. 

,,A Napnak hanyatlik tündöklő hintaja”  
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A  H ATÁ RO N  

Év végén, mint mindenhol, nálunk is 
felmerült a kérdés, hová is mehetnénk 
osztálykirándulásra. Osztályfőnökünk, Filler 
Krisztina tanárnő ajánlására ellátogattunk az 
esztergomi bazilikához. 

A szenci vasútállomásról indultunk. 
Párkányban szálltunk le a vonatról, majd egy 
kisebb séta után – melynek fő célja az étel 

beszerzése volt – átgyalogoltunk Esztergomba, 
ahol egyenesen a bazilika felé vettük az irányt. 

Idegenvezetővel jártuk be az épületet, 
voltunk a kupolában és az altemplomban is, tehát 
„tetőtől talpig” megnéztük. A különböző 
ereklyéktől kezdve, az arany kincseken át, a szép 
kilátásig, sok mindent láttunk. 

Rövid, de jó kirándulás volt ez.  

,,Néztem, hogy úszik el a dinnyehéj(…)”  

Kaprinay Dániel, IV. V 
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F R E S KÓ K R A F E L!   
Kiss Kitti, III.G  

Két diáktársammal, Nagy Fannival és 
Pongrácz Emesével részt vettünk a Csemadok által 
szervezett  Szent László-vetélkedőn. Az internetes 
forduló, illetve az elődöntő során döntőbe jutott 
csapatok jutalomkiránduláson vehettek részt, amely 
október 9. és 10. között valósult meg.  

Kicsit félve várakoztunk az indulásra 
Galántán, hiszen első hallásra nem igazán vonzó 
egy 17 éves diáknak az, hogy két napig freskókat 
nézegessen hosszadalmas magyarázatok 
kíséretében. Pozitív gondolatainkat és jókedvünket 
összeszedve elindultunk nagy, Szent László-
freskókat felfedező, egész Szlovákiát átölelő 
utunkra. 

Első állomásunk Pónik volt. A dombon álló 
templom kertjéből csodálatos kilátás nyílt a 
környező tájra. Maga a templom freskókkal 
gazdagon díszített. Az alakok között magyar 
szentek ábrázolása is látható. A hajó északi falához 
1478-ban oldalkápolnát építettek, akkor festették a 
hajó déli falának felső részére a Szent László-
legendát ábrázoló freskóciklust. Különlegessége az, 
hogy az egyes jelenetek keretbe vannak foglalva. 
Következő állomásunk Rimabánya, majd Pelsőc 
volt. Mindkét településen az evangélikus 
templomban láthatóak a freskók. Számomra 
csodálatos érzés volt, hogy egy evangélikus 
templomban tették mindenki számára láthatóvá ezt 
a rendkívüli faliképciklust. Kovács László tanár 
úrtól és főszervezőtől megtudtuk, hogy a 
rimabányai templom freskóját a reformáció idején 
lemeszelték, és egészen az 1956-os feltárásig rejtve 
voltak. Az északi falon, a karzat felett látható a 

hatalmas méretű − 10 méter hosszú − falkép, amely 
Szent László király legendáját ábrázolja. 

A nap végén Rozsnyóra érkeztünk, ahol 
megnéztük a katedrálist, ami engem az összes 
templom közül a leginkább lenyűgözött, tényleg 
csodálatos! A szálláshely elfoglalása után a 
Csemadok-székházban koncertet hallgattunk: 
megzenésített verseket, ismert dalokat − kicsit 
másképp. A következő nap Rozsnyón nagyon 
korán kezdődött a kiránduló diákok és tanárok 
számára, mivel reggel hatkor folytattuk utunkat, a 
korábban beharangozott nyolc óra helyett. Sebaj! 
Ki korán kel, aranyat lel, nem igaz? A következő 3-
4 órában lenyűgöző tájakon haladtunk Poprád felé, 
amit meg is csodálhatott az, aki ellen tudott állni a 
jármű álomba ringató hatásának, és nem aludta 
végig az utat. Megtekintettük a ma már Poprádhoz 
tartozó középkori Szepesszombatot, már amennyire 
az idő engedte. 

Ezen a napon két templomot látogattunk meg, 
méghozzá Kakaslomnicon és Szepeshelyen. A 
kakaslomnici Szent László-legendát ábrázoló 
freskóciklusról a restaurálása után kiderült, hogy az 
egyik legkorábbi ábrázolás. Ha jól szemügyre 
vesszük a képsort, megállapíthatjuk, hogy a 
kakaslomnici képek mestere a királyi udvarral 
tartotta a kapcsolatot. A freskó a Szent Katalin-
templom sekrestyéjében, viszonylag alacsonyan, 
szemmagasságban látható. Szepeshely városa a 
történelmi Magyarország egyedülálló egyházi 
központja volt, melynek egyetlen utcája a 
kanonoksor, a mellette álló a püspöki palotával és a 
székesegyházzal. Püspöki székesegyháza helyén 
1140-ben már állott egy román stílusú templom. A 
jelenleg kéttornyú Szent Márton-bazilikát 1232-ben 
kezdték építeni. A templomnak 15. századi freskói, 
táblaképei vannak. Itt láthatjuk a Károly Róbert 
megkoronázását ábrázoló freskót is, mely a 14. 
századból származik. A templom falán emléktábla 
hirdeti, hogy itt misézett szlovákiai látogatása során 
II. Szent János Pál pápa. 

Egy finom, laktató ebéd igazán jól esett a 
hosszú, rendhagyó történelemórák után. Ezután 
rögtön haza is indultunk, mert az út eléggé sokáig 
tartott. Vegül fáradtan, de élményekkel és tudással 
gazdagodva érkeztünk Galántára, ahonnan 
szétváltak útjaink − ki Szencre, ki Győrbe, ki 
Pozsonyba vagy máshová indult... 

,,Ismerd meg szép hazádat!“ 
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A L M A M AT E RÜ N K A Z A L M A NA P O N  
Tirinda Eszter, III.G  

Ahogy az nálunk már ha-gyománnyá vált, 
október első szombatján részt vettünk a Pozsony megye 
által szervezett szenci almanapon. Iskolánk három 
diákja, Németh Mónika, Pongrácz Emese, Tirinda 
Eszter árulta az almás finomságokat Cséplő Hajnalka és 
Tirinda Piroska tanárnők segítségével. Sok diák, szülő, 
jelenlegi és volt tanár is támogatott bennünket 
finomabbnál finomabb almás süteményekkel. 

Délelőtt tíz órakor kivonultunk a főtérre, 
elfoglaltuk asztalkánkat, majd árulni kezdtünk. 
Rengeteg embert csábított ki az októberi napsütés és az 

almaillat. Közülük sokan a mi standunknál is megálltak, 
és vásároltak tőlünk. A bevétel, mely a diáktanács 
kasszáját gazdagítja, 336 euró. A negyedik évfolyam 
diákjai ezen kívül külön asztalon is árulták édességeiket, 
és 174 eurót sikerült összegyűjteniük, amit a tabló 
elkészítésének költségeire fordítanak.  

Köszönet illet minden diákot, tanárt és szülőt, 
akik bármilyen formában hozzájárultak az almanap 
sikeréhez. 

,,Harapj a piros felébe!”  

F L A S H M OV E 2 0 1 7   
Kővári Zsóka, II. O  

A nagymagyari MT Family táncstúdió idén 
országos flashmobot szervezett, melyhez 
csatlakoztak iskolák Szenctől egészen 
Nagykaposig. 

Gilbert tanárnő és Pongrácz Emese, aki az 
MT Family táncosa, megtanították az iskola 
tanulóinak és tanáraiak a koreográfiát, amit 
kitartóan gyakoroltunk a testnevelés órákon. 
Október 13-án 11 órakor kivonultunk az iskola 

épülete elé, és együtt táncoltunk. Ez az egész 
program lényege, hogy sokan, egyszerre 
mozogjanak. A Senec TV is tudósította táncunkat, 
és interjút készített két diákkal és Gilbert 
tanárnővel.  

Nagy lelkesedéssel táncoltunk, a végén 

pedig mindenki vidáman tapsolt, áthatott minket 

a mozgás öröme. 
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Takács Péter, III.G  

Mi vagyunk a Campa Nulla! Hogy kik is 
vagyunk? Egy zenekar? Egy iskolai szakkör, 
verséneklő együttes vagy csak egy baráti társaság, 
akik szeretnek zenélni? Talán az összes… 

Csapatunk 2013-ban alakult, a tagok azonban 
természetesen folyamatosan cserélődnek, mivel egy 
középiskola mellett működő zenekarról van szó. A 
jelenlegi felállást Farkas Eszter, Kis Emese, Kővári 
Zsóka, Simon Dóra, Szitka Mária, Untermayer 
Ferenc, Záreczky Mária és jómagam alkotjuk. Aki 
az egész Campa Nullát egybetartja, illetve szintén 
velünk zenél és énekel, az nem más, mint Pongrácz 
Flóra tanárnő.  A csapat rendszeresen részt vesz 
a Tompa Mihály Országos Versenyen, ahol a 
megzenésített versek kategóriájában méretteti meg 
magát évről évre. 2014-ben és 2016-ban bronz-, 

2017-ben ezüstsávot értek el. Én ezekről 
a sikerekről sajnos nem tudok sokat mesélni, 
ugyanis csak pár hónapja tartozom a csapathoz. 
Annyit viszont elmondhatok, hogy nagyon jó kis 
közösséget alkotunk, mindenkinek van beleszólása 
egy-egy műsor, dal összerakásába, így születnek az 
igazán jó ötletek. Ha valakinek valami nem tetszik, 
másképpen csinálná, meg tudjuk beszélni, és 
alakítunk a műsoron. Igazi demokrácia, nem igaz? 
Eddig kizárólag magyar dalokat éneklünk, ezekből 
pár saját megzenésítés.  

Elsősorban iskolai rendezvényeken (tan-
évnyitó, tanévzáró stb.) és megemlékezéseken 
(október 6., március 15.) lépünk fel, azonban 
máshonnan is kapunk meghívásokat. Ebben a 
tanévben már zenéltünk Dolán György 
festőművész dunaszerdahelyi kiállításmegnyitóján, 
illetve részt vettünk a Szlovákiai Magyar 
Verséneklő Együttesek Szakmai Fórumán, ahol 
kizárólag saját dalokat adtunk elő, más, szintén 
ebben a műfajban tevékenykedő együttesekkel 
együtt. Az est sztárvendége Földes László HOBO 
volt, aki a ,,Tudod, hogy nincs bocsánatot” című 
műsorát vitte színpadra. A sűrű őszi programba 
még belefért többek között egy 1956-os 
emlékműsor Mosonmagyaróváron, illetve a 
Szenczi Molnár Albert Napok záróünnepségén is 
fellépünk a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában. 

Összeköt minket a zene szeretete, és jól esik, 
ha örömet tudunk vele szerezni másoknak. 
Olyankor látjuk, hogy van értelme annak, amit 
csinálunk. Egyetértünk Kulcsár Tibor soraival: ,, A 
szó: izzó parázsa igaznak, szépnek, vagy 
meggyújtod másoknak, tűznek, fénynek, vagy 
önlelkedben meghal, elemészt.”  
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, , T h e  E a r t h  w i t h o u t  a r t  i s  j u s t  e h ”   

K E DV E N C M Ű V É S Z E M B E M U TAT Á SA   

Frida Kahlót minden idők egyik legnagyobb 
művészeként tartjuk számon. De vajon ki is volt ő 
valójában? Ki volt az a nő, aki merész nézeteivel 
felborította az akkori társadalmat? 

Frida 1907. július 6-án látta meg a napvilágot egy 
bevándorló fényképész (Guillermo Kahlo) és egy 
spanyol-indián származású nő (Matilde Gonzáles) 4. 
gyermekeként a Kék házban, Coyoacában. 
Gyermekkora nem igazán mondható zökkenő-
mentesnek, a család az 1910-es forradalom után szerény 
anyagi körülmények közt tengődött, és az sem enyhített 
Frida helyzetén, hogy hatéves korában gyermekbénulást 
diagnosztizáltak nála. Jó képességű kislány volt, 
meglehetősen okos és elhivatott, bár a deformált lába 
miatt gyakran érték bántalmazások. Ezt leplezendő 
sokszor bújt férfiruhába, és a hosszú mexikói 
szoknyákat sem vetette meg. A sérelmeket maga mögött 
hagyva magabiztos fiatal nővé cseperedett, tagja lett a 
„Los Chuchas“ baloldali csoportnak, festeni kezdett. 

1925-ben, amikor Frida épp hazafelé tartott az 
iskolából, a busz, amelyen utazott, egy villamossal 
ütközött. A sors furcsa fintoraként a balesetben senki 
nem szenvedett komolyabb sérüléseket rajta kívül. 
Fridának nem sok esélyt jósoltak az orvosok, mivel 
súlyos gerincsérülést és több törést szenvedett. Hosszú 
időre ágyba kényszerült, alig bírt mozogni a ráerősített 
vasaktól, nem maradt számára más, csak a remény. 
Egyedül a festészetben talált gyógyírt a szenvedéseire. 
1926-ban született meg első komoly portréja, az 
Önarckép bársonyruhában. Két év telt el, mire Frida újra 
járni tudott, és folytathatta életét. Huszonegy évesen 
belépett a kommunista pártba, baloldali értelmiségiekkel 
ismerkedett, művésztársaságokba járt. Ekkoriban 
ismerte meg a neves mexikói festőt, Diego Rivérát, 
akivel kapcsolatuk a legnagyobb jóindulattal mondva is 
viharos volt. Hazugság volna a férfiről azt állítani, hogy 
jóképű lett volna, ám a nő mindezek ellenére rajongott 
érte. 1929. augusztus 21-én házasodott össze a nála 
huszonegy évvel idősebb Diégóval.1930 és 1933 között 
a pár az Egyesült Államokban lakott. Aktív társasági 
életet éltek, ám a nőt fájó honvágy gyötörte. Az orvosok 
figyelmeztetése ellenére Frida megpróbált teherbe esni, 

ami tragikusan végződött. Vetélését és a kórházban 
töltött napokat a ,,Henri Ford kórház" és ,,A repülő ágy" 
című képén festette meg. Ekkor jutott tudomására, hogy 
férje viszonyt folytat egyik segédjével. Nem ez lehetett 
az első alkalom, s nem is az utolsó. Fájdalma és Diego 
iránt érzett kusza érzései festményein köszöntek vissza. 

1934-ben visszatértek Mexikóba. Mivel Diego 
viszonyt kezdett Frida húgával, Christinával is, az 
asszony összeomlott. Még mindig szerette. „Két súlyos 
balesetet szenvedtem életemben. Az egyik a busz, ami 
összetörte a testem, a másik Diego” - ezek a szavak 
pontosan leírták az akkori érzéseit. Frida a történtek 
után nem érezte magára nézve kötelezőnek a házastársi 
hűséget, s nyílt viszonyt folytatott jó néhány ismert és 
kevésbé ismert férfival és nővel. 

Mivel Frida elsősorban magának festett, 
meglepte, hogy mások is érdeklődnek festményei iránt. 
1937-ben több festővel együtt egy mexikói kiállításon 
mutatta be műveit, majd a következő évben New 
Yorkban nagy sikerű önálló kiállítása volt. Frida ekkor 
írta magát örökre a történelembe, képei egyediek és 
meglehetősen kelendőek voltak. Festményei  önéletrajzi 
ihletésűek, a mexikói hagyományok és a prekolumbián 
kultúra erős hatással voltak rá. 1939-ben a házaspár 
elvált, de Frida nem tudott Diego nélkül élni, egyszerre 
szerette és gyűlölte. Frida erős nő volt, aktívan 
politizált, festett és tanított, társasági életet élt, számos 
kiállításon részt vett, annak ellenére, hogy 
mindennapjait megkeserítették a buszbaleset 
következményei.  Gerince azonban egyre jobban fájt, 
újra acélfűzőt kellett viselnie. 1950-ben hét operációt 
végeztek a gerincén, amputálták a lábát, és ettől kezdve 
tolószékbe kényszerült, és állandó fájdalomcsillapításra 
szorult. Ez  mindenre kihatott. Képein a melankólia és a 
végtelen elkeseredettség köszön vissza ránk. 1954. 
július 13-ára virradó éjjelen a szíve megszűnt dobogni. 

Bár az orvosok tüdőembóliát állapítottak meg, 
nem zárható ki, hogy öngyilkos lett. Gyógyszeres 
fiókjában több üres fiolát találtak, s élete utolsó estéjén 
volt férjétől is elbúcsúzott. Naplóját így zárta: 
„Remélem, örömteli az elmúlás..., és soha nem térek 
vissza... Frida.” A Kék házat, melyben Frida született és 
nevelkedett, Diego Rivera a mexikói államnak 
adományozta. 1958-ban itt nyílt meg a Frida Kahlo 
Múzeum. 

A test talán idővel elporlad, de Frida eszméi 
sosem halványulhatnak.  

, ,Mer j  é l n i ,  m eghal ni  bárk i  tud"–  Fr i da Kahl o.  
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K ö n y v a j á n l ó  

A sztárok élete korántsem olyan fényűző és tökéletes, mint ahogy azt mi, hétköznapi emberek 
gondoljuk. Hát még ha ez a sztár történetesen egy 16 éves tini, akkor már biztosak lehetünk benne, hogy egy 
átlagos 21. századi kamasz gondjaival, problémáival küzd ez az énekes is. Aki szereti a sztárokat, és kíváncsi 
arra, hogy egy közülük hogyan is éli a mindennapjait, ajánlom neki ezt a fantasztikus sorozatot, melynek 
összesen 6 kötete van. Ezeken a köteteken keresztül betekintést nyerhet az olvasó egy énekes boldog, 
ugyanakkor zűrös hétköznapjaiba, mert egy sztár élete sem aranyélet, néha vannak rossz napok is, és ezzel egy 
sztárnak is meg kell küzdenie, hiszen ő is csak egy ember.  

Leiner  Laur a:  Késté l  (B exi  

sorozat)   

Budai Rebeka élete 
tizenhat évesen fenekestül 
felfordul, amikor posztol 
a barátja oldalára egy 
szemrehányó, egy szál 
gitáros dalt, a,,Késtél”-t. 
Azóta ő Bexi,  aki immár 
második lemezén dolgozik, 
a dal ugyanis óriási sláger 
lett, és országos hírnevet 
hozott neki. 
Körte, a tetoválóművészből 

lett menedzser épp egy tévés szereplést szervezett 
le a ,,Pop/Rock sztár leszek!” döntőjébe, ahol Beki 
a legesélyesebb versenyző. Nagy Márk nemcsak az 
énekhangjával, hanem a külsejével is belopta magát 
a női nézők szívébe, azonban Bekivel már 
nehezebb dolga lesz..... 

Ha kíváncsi vagy rá, hogy mi történik 
a színfalak mögött, olvasd el!  

Leiner  Laur a:  Hul l óc s i l l ag  

(B exi  sor ozat )   

 Bexi, akinek mostanra 
megjelent és zajos sikert 
aratott a második nagy-
lemeze, az Offline, továbbra 
is sikeres énekesnő, Nagy 
Márkot viszont teljesen 
elfelejtették, mert végül nem 
ő nyerte a tehetségkutató 
műsort. 
 Körte mindent meg-
tesz, hogy ismét sikeressé 

tegye Márkot, de ez nem egyszerű, nagyon mélyről 
kell felhoznia a srácot.  Plusz hát ott vannak neki 

Aszádék is még mindig a garázsában. 
Ezért aztán Körte megragadja a romlott 

majonéz miatt adódó lehetőséget, hogy 
menedzseltjeivel Londonba utazzon egy utazási 
műsor forgatására. 

Hogy mi is történik ezután? Azt csak akkor 
tudod meg, ha beleolvasol!  

Leiner  Laur a:  I l lúz i ó  (B ex i  

sorozat)   

 Bexi, civil nevén 
Budai Rebeka, második 
albumának sikere, és 
Nagy Márkkal való szinte 
el sem kezdődött kap-
csolatának vége után 
hirtelen elveszti a talajt 
a lába alól. Geriben 
csalódnia kellett, Márk 
szóba sem áll vele, de 
talán a zenei siker-
telenségtől rendül meg 
igazán. Szerencsére még 

mindig mellette áll a családja, valamint Anti, 
Evelin és az FBA (Fogd be Aszád) vérbeli trolljai. 

Így a szakmai és magánéleti mélypont sem 
tarthat sokáig. 

Ha kíváncsi vagy, hogy mi történik, kukkants 
bele!  



ÉSZHÁRÍTÓ PARNASSZUS 11 

5 6 - r a  e m l é k e z t ü n k !   

V Á N D O R F E C S K E  

Keletről nyugatra a vándor fecskék szállnak, 

Elönti most a földet a gyász és a bánat. 

Ártatlan életeket lánctalpak tapostak, 

Senki nem hívta a vörös nagyhatalmat. 

 

Szállj, vándor fecskemadár! 

Vidd el a hírt, hogy elkezdődött már. 

Szállj, vándor fecskemadár! 

Hisz számodra nincsen határ. 

 

Leverték a Vörös csillagot, 

Ők nem akartak mást csak szabadságot. 

S jött a kaszás - egy gyilkos hadsereg, 

Közéjük lőttek, hulltak a pestiek. 

Szállj, vándor fecskemadár! 

Vidd el a hírt, hogy elkezdődött már. 

Szállj, vándor fecskemadár! 

Hisz számodra nincsen határ. 

 

Nyújtsd hát most, kezedet kedvesem, 

Szoríts meg, ölelj át csendesen. 

Ha jönnie kell, jöjjön ami ér, 

Együtt haljunk meg a forradalomért. 

 

Szállj, vándor fecskemadár! 

Vidd el a hírt, hogy elkezdődött már. 

Szállj, vándor fecskemadár! 

Te szabad vagy, s nem egy rabmadár.  

Untermayer Ferenc, III.G  

,,Zászlónk lobogjon a barikádon”  
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Y E A R L O N G V AC AT I O N  

Németh Mónika, III.G  

Dear Natalie&Jake 
 
Everybody around me knows that I had 

the best year of my life and it’s all thanks to 
you. I would go back without any second 
thought. I am grateful for all the amazing trips 
we took to Florida, San Francisco, Chicago, 
Indianapolis and New York. You knew I love 
to travel, and you took every opportunity to 
make my dreams come true. It took a little time 
to get used to the American lifestyle, but your 
helpfulness and patience never left. Natalie, 
your kindness made me realize that negativity 
has no place in life. You made me a better 
person, who is motivated to help others. Jake, 
your strictness prepared me for every barrier 
that is about to come, and not to be afraid of 
them. It is weird not living with two Labradors, 
and not being constantly looking after Lincoln, 
incase he ate my shoes. Lincoln was truly a 

heathen with his 24 hour long barking every 
day, but I could not miss him more. Normal 
Community High School is where I spent most 
of my time, where every one can show their 
true self without getting judged, where the 
friendlie ststudents go to, where all the school 
activities are fun, and where all of my teachers 
were there to help. There is a saying that ,,you 
don't realize whatyou have, until you lose it”. 
Looking back I had everything, loving parents, 
a silly brother, and a great environment to grow 
up in. My year abroad changed me, and my 
mentality. It made me open my eyes about lot’s 
of things, what I took for granted. It made me 
think more like a grown up instead of an 
emotional teenager.  

 I will do my best to give you back all the 
help, and love. Thanks for everything. 

-Your beloved daughter, Monika. 

“I laugh because I must not cry, that is all, that is all. ”  
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Simon Dóra, III.G  

Am 20. Oktober wurde ein Konzert im 
Goethe – Institut organisiert. Phil Vetter, ein 
bekannter deutscher Sänger wurde eingeladen. 
Einige Schüler aus unserer Schule – Takács 
Péter, Pongrácz Emese, Nagy Fanni und ich, 
mit der Begleitung der Deutschlehrerin Simon 
Anita, haben an diesem Konzert teilgenommen. 
Das Konzert hat um 6 Uhr angefangen, der 
Sänger hat eine Stunde lang Gitarre gespielt 
und seine Lieder gesungen. Fast alle von den 
Liedern hatten einen deutschen Text, aber 
einige waren auch auf Englisch. Er hatte eine 
sehr gute Stimme und mit seine Gitarre konnte 
er auch sehr gut manipulieren. Nach dem 
Konzert haben wir zusammen mit Phil ein Foto 
gemacht, ich habe auch ein Autogramm 
bekommen.  

Der Sanger hatte einen groβen Erfolg. Ich 
habe mich sehr gefreut, dass ich zu diesem 
Konzert gehen konnte und hoffe, dass Phil 
Vetter noch einmal in die Slowakei oder in 
unsere Schule kommt.  

Z U M K O N Z E RT G E H E N?  JA !   

,,Eine kleine Musik“  

D E U TS C H KU R S 
Katalin Budai III.V  

Ich habe vom 21. August bis zum 7. September 
an einem intensiven Deutschkurs in Goethe-Institut in 
Pressburg teilgenommen. Viele meinen, dass Goethe-
Institut nur eine Sprachenschule ist, aber sie irren 
sich, weil es ein Kultur-Institut ist und daneben eine 
Sprachenschule. Der Kurs hat mir sehr gefallen. Ich 
habe nicht nur meine Sprachkenntnisse entwickelt, 
sondern auch neue Menschen aus verschiedenen 
Ländern kennengelernt. z.B.: Haerin – Sie ist aus 
Südkorea gekommen, Sam aus Griechenland. Auf der 
ersten Unterrischtsstunde haben wir einander mit 
kurzen Gesprächen kennengelernt. Danach hat die 
Kursleiterin eine Präsentation mit Erklärungen über 
das Institut und die Webseite präsentiert. Ab den 
nächsten Stunden haben wir uns mit mehreren 
Themen (z.B.: Umweltschutz, Reise) beschäftigt. 
Daneben haben wir deutsche Videos gesehen, sehr  

viel kommuniziert, neue grammatische Phänomene 
gelernt und geübt. Das Beste war, als wir eine 
Geschäftsidee gemacht haben. Meine Gruppe hatte 
ein Laden in einem Wagen, wo man verschiedene 
Bioprodukte kaufen kann. Am Ende des Kurses 
haben wir einen Abschlusstest geschrieben, der aus 3 
Teilen gestanden hat (Leseverstehen, Hörverstehen, 
Schreiben). Nachdem der Kurs beendet hatte, war ich 
traurig, deshalb nehme ich wieder vom 22. September 
bis zum 9. Dezember an einem Vorbereitungskurs auf 
Zertifikat teil. Ich empfehle alle diese Kurse, weil sie 
neue Bekannschaften auf der ganzen Welt schließen 
können. 

A DIFFERENT LANGUAGE IS A DIFFERENT VISION OF LIFE 
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B E S Z É LG E T É S C S E P R E G H Y E D I NA TA NÁ R N ŐV E L  

Pongrácz Emese, III.O  

A 2017/2018-as tanévben iskolánk tanári kara új taggal bővült, Csepreghy Edina magyar-német-szlovák
-esztétika szakos tanárral. Úgy döntöttem, beszélgetek vele pedagógiai pályájáról, céljairól, hobbijairól, és 
megkérdezem a véleményét különböző dolgokról. Íme az interjú.  

Tanárnő! Hogy tetszik eddig az iskola, 
milyenek az eddigi tapasztalatai? 

Kifejezetten jól érzem itt magam, tetszik a 
családias hangulat, szimpatikus a tanári kar. Eddig 
csak alapiskolában tanítottam, és meg kell 
állapítanom, hogy a középiskolás diákok sok 
mindenben mások. A legnagyobb részük 
komolyabb, értelmes, tudatos, más a hozzáállásuk, 
szerencsére sokukban megvan a belső motiváció, 
amely meggyőződésem, hogy mindennek az alapja. 

Úgy tudom, több szakon is egyetemi 
képesítést szerzett, melyek ezek, és miért tartja 
fontosnak az állandó tanulást, önfejlesztést? 

Így van! A gimnázium elvégzése után 
Pozsonyban, a módszertani intézetben nevelői 
képesítést szereztem, miközben Nyitrán 
megkezdtem egyetemi tanulmányaimat magyar-
esztétika szakon. Később Pozsonyban, a Comenius 
Egyetemen diplomáztam német nyelvből és 
irodalomból, ugyanitt szlovákból pedig idén 

államvizsgázom. Egyrészt, azt mondják, a jó pap 
holtig tanul, másrészt pedig fontos, hogy mindig 
piacképesek legyünk, tájékozódjunk az országban 
leginkább szükséges szakokról, és ezt az 
érdeklődési körünkkel összehangolva képezzük 
magunkat állandóan tovább. 

Nem titok, hogy országunk oktatási 
rendszere sajnos nem éppen a legfejlettebb a 
világon. Ön min változtatna, ha tehetné? 

A hosszú távú, nagy fejlődés érdekében teljes 
módszertani változtatásra lenne szükség, új 
miniszterekre, akik nem kötelességből és 
pénzéhségből, hanem hivatásból végzik a dolgukat. 
Modernizálni kellene rendszerünket. 

Iskolánkban szlovák nyelvet és irodalmat 
tanít. Hogyan látja a gyerekek hozzáállását ehhez 
a tantárgyhoz/nyelvhez? 

Sajnos, ezzel kapcsolatban nem jók a 
tapasztalataim. Általában a diákok az angolhoz 
sokkal pozitívabban, nyitottabban állnak, 
nemzetközi nyelvként néznek rá, melyet az egész 
világon, illetve a globalizáció, a számítógép és az 
internet világában is használhatnak. A szlovák 
nyelvvel kapcsolatban demotiváltabbak, illetve 
sokakban kialakult egyfajta ellenszenv a tantárgy 
iránt, ennek az is az oka, hogy az alapiskolás 
módszertan nem megfelelő. 

Mi az elsődleges célja a szlovák nyelv 
oktatásával kapcsolatban? Mit szeretne elérni a 
diákokkal? 

A legfontosabb, hogy a negyedik osztályban 
mindenki sikeresen letegye az érettségi vizsgát, de 
természetesen fontosnak tartom felkészíteni a 
tanulókat a továbbtanulásra is, illetve az, hogy 
minél jobban megtanuljanak szlovákul, ne féljenek 
kommunikálni. 

Ön szerint mi egy pedagógus legfontosabb 
tulajdonsága? 

Nyilván a megfelelő tudás, emellett az 
empátia, hiszen mindannyian emberek vagyunk. 

Amikor éppen nem tanít, mit szeret 
leginkább csinálni? 

Sajnos, a munkám és a családom mellett 
nincs sok szabadidőm, de szívesen járok színházba, 
koncertre, illetve nagyon szeretek olvasni. 
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Ha több szabadideje lenne, mit csinálna? 
Szívesen megtanulnék angolul és olaszul. 
Mi az a munka, amit soha nem szeretne 

végezni és miért? 
Orvos nem lennék, főleg gyermekorvos nem. 

Nagyon érzékeny vagyok, valószínű, minden egyes 
diagnózisnál elsírnám magam. 

Mely tulajdonságait szereti a legjobban és 
melyeket a legkevésbé? 

Hirtelen haragú és lobbanékony vagyok, ez 
szerintem sokszor negatív tulajdonság. A legjobb 
tulajdonságom talán az, hogy igazán tudom szeretni 

az embereket. 
Befejezésül, kérem, mesélje el, mi volt a 

legnagyobb hülyeség, amit dolgozatban olvasott 
vagy feleletnél hallott, hadd nevessünk! 

Hát, tudnék mesélni. A legviccesebb talán az 
volt, amikor Somorján egy 7.-es fiú azt mondta, a 
Jókai-kódexben található a jókai bableves receptje. 

Köszönöm az interjút, sok sikert és sok 
boldog pillanatot kívánok iskolánkban! 

Köszönöm, és viszont kívánom!  

E L É G E D E T T  VAGY?  N E M ?  M I É RT?  V Á LTOZ TAT NÁ L?  

Pongrácz Emese, III.O  

Októberben felmérést készítettem 
iskolánkban arról, hogy a diákok mennyire 
vannak  megelégedve az intézmény 
színvonalával, a szakkörök kínálatával, a 
nyelvoktatással, az iskola felszereltségével, 
a kulturális, illetve diákélettel. 

Ötvenöt tanulót kérdeztem meg, majd 
következtető statisztikát alkalmazva a 
kapott  eredményt  oszlopdiagram 
segítségével ábrázoltam. Az eredményt itt 
láthatjátok.  

Természetesen nemcsak az érdekelt, 
mi és mennyire tetszik, hanem az is, 
hogy ők mivel tennék jobbá, élhetőbbé, 
családiasabbá és színvonalasabbá azt a 
helyet, ahol, ha tetszik, ha nem, időnk 
legnagyobb részét töltjük, illetve mivel 

gyorsítanák fel iskolánk fejlődésének 
tempóját. Kaptam jó ötleteket, melyeket 
meg is osztanék Veletek. 

A körökkel kapcsolatban többen jó 
ötletnek tartanák, ha a német nyelvi 
szakkör mellet beindulna az angol nyelvi 
is. Sokan örülnének, ha választhatnánk 
zumba/aerobic vagy hasonló zene-
mozgás összehangolására koncentrálódó 
fakultatív órákat. 

Szintén nagy sikernek örvendene a 
diákok körében, ha a hátsó udvart 
kialakítanánk úgy (akár egy közös, 
délutáni munka keretén belül), hogy oda 
mi is kijárhassunk a nagyszünetben, 
ezáltal több friss levegőhöz jutnánk, és 
nagyobb lenne a mozgásterünk is. 

Sok diák szeretne több - a 
diákbálhoz hasonló - tanítás utáni, 
kötetlen bulit, ezzel erősítve az osztályok 
közti kapcsolatot. 

Remélem, tetszett Nektek ez a kis 
felmérés, további ötleteiteket pedig 
kíváncsian várja a diáktanács.  
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Ü z e n e t  e g y k o r i  i s k o l á m b a   

Most olvashattatok arról, mennyire vannak a diákok megelégedve iskolánkkal, hogyan látják a dolgokat. 
Nem hiába szól azonban a mondás, hogy csak akkor jössz rá, hogy valami fontos volt, amikor már 
elvesztetted. 

A tavalyi tanévben érettségizett diákokat kértünk arra, írják le, mit adott nekik iskolánk, mi hiányzik 
nekik, miben különbözik az egyetem a középiskolától, stb.  

Botló Renáta, iskolánk volt óvodapedagógia és nevelői szakos diákja  

Botló Renáta (középen) egyetemi csoporttársai 
között 

Drága Alma Materem! Májusban 
érettségiztem a szenci középiskolában, jelenleg 
a pozsonyi Komenský Egyetem pedagógiai 
karán elsős szlovák-pedagógia szakos hallgató 
vagyok. Számomra hamar egyértelművé vált, 
hogy tovább szeretnék tanulni. Méghozzá olyan 
irányban, amit szeretek, ami érdekel és egyben 
piacképes. Az óvodapedagógia és nevelői 
szakon végeztem, az itt szerzett tudásomat így 
tudom a  leghatékonyabban bővíteni. A szlovák 
nyelvet és irodalmat mindig is kedveltem és 
érdekelt. A gyerekeket imádom, és szeretnék 
adni valamit a világnak, át szeretném adni 
a tudásomat másoknak. 

Mivel az egyetemen még csak egy 
hónapot töltöttem, így igazából még csak most 
ismerkedem az itteni rendszerrel. Ami azonban 
már az első előadáson kiderült, sok minden 
másképp működik az egyetemen, mint a 
középiskolában. Más az értékelés, a pedagógus 
és  a diákok közötti viszony, a hallgatók 
hozzáállása a tanuláshoz és az iskola szabályai. 
Rövid időn belül sikerült barátokat is 
szereznem. A tanárok nagyon kedvesek és 
segítőkészek. Arra törekszenek, hogy minél 
többet megtanuljunk, szeressük a szakmánkat, 

és motiválnak bennünket. 
A középiskolában szilárd alapokat 

kaptam. A tanárok hittek bennem, és ettől én is 
elkezdtem hinni saját magamban. Úgy tudnék a 
legjobban fogalmazni, hogy segítettek, hogy 
magam csinálhassam. Magyarázatot, segéd-
anyagokat, biztatást és lehetőségeket kaptam. 
Ezekkel a lehetőségekkel élni már nekem 
kellett. Úgy érzem, biztos tudást és önbizalmat 
szereztem a középiskolában. Köszönöm 
a sorsnak, hogy ennyi nagyszerű tanárral hozott 
össze, sokat tanulhattam tőlük. Például azt, 
hogy miért fontos az órákon figyelni, 
jegyzetelni, együttműködni és főleg tanulni, 
mert amit egyszer elsajátítunk, az örökké 
a miénk marad, senki nem veheti el tőlünk. 
Azonban muszáj leírnom, hogy nem ezek 
a legfontosabb dolgok, amiket tanultam, hanem 
az, hogy már tudom nem mások szerint 
értékelni magamat, és sokszorosan átélhettem 
azt, hogy valóban érdemes dolgozni, tanulni és 
küzdeni, míg mások alszanak vagy buliznak. A 
gondolkodásom mindig ,,érettségiközpontú“ 
volt, azonban rájöttem, az érettségi nagyon nem 
minden. Nem a vége a dolgoknak, sokkal 
inkább a kezdete.  

Azt üzenem az iskola jelenlegi diákjainak, 
hogy a középiskolai évek nem azonosíthatóak 
a kínpaddal, amelyen mindenki csak szenved. 
Csak akkor érdemes véleményt alkotni, ha már 
elhagytuk az iskolát, és kezdődik az 
úgynevezett nagybetűs Élet. 
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Kováč Scarlett, volt vállalkozó szakos diák  

Kedves iskolám, egykori tanáraim, 
diáktársaim, új diákok! 

Októberben, miközben éppen egy 
feladaton dolgoztam, üzenetet kaptam, 
melyben az igazgatónő arra kért, hogy írjak 
pár sort a középiskolás éveimről, illetve az 
eddigi főiskolás tapasztalataimról. Bár 
sosem unatkozom, mégis szántam rá időt, 
hiszen a középiskolás évek a legszebbek az 
ember életében. Igen, tudom, hogy a diákok 
többsége forgatja majd a szemét ezen, 
hiszen én is ezt tettem pontosan egy évvel 
ezelőtt, de most, hogy már elmúlt életem e 
szakasza, a legszebbnek találom.  

Egy évvel ezelőtt a mindennapjaim az 
érettségiről szóltak, hiszen negyedikben 
semmi mást nem hallanak a diákok a 
tanáraiktól, csak azt, hogy tanuljanak, mert 
közeleg az a bizonyos dátum. Ma már 
mosolygok, ahányszor csak arra gondolok, 
hogy mennyire túlzásba vittük a 
stresszelést. Emlékszem, hogy mindig 
mennyire féltünk a magyar írásbeliktől vagy 
a feleltetéstől, az angol tételekről nem is 
beszélve. 

Májusban érettségiztem, és a 
következő héten munkába is álltam a szenci 

logisztikai parkban. Egy osztrák cégnél 
dolgozom, amely tehergépkocsi-
fuvarozással foglalkozik. Diszpécseri és 
irodai munkát végzek, de csak 
részmunkaidőben, hiszen közben a nyitrai 
Közgazdasági Egyetem hallgatója is 
vagyok. Könyvelés szakon folytatom 
tovább a tanulmányaimat, mivel ez az óra 
érdekelt mindig is a legjobban. Távúton 
tanulok, ezért hiányzik a mindennapi 
diákélet, az egykori osztálytársaim, a sok 
bolondozás, és igen, a tanárok is! Az 
egyetem így sokkal nehezebb, mint ahogy 
azt gondoltam, hiszen mindent, amit a 
nappali tagozaton heteken, hónapokon 
keresztül tanulnak, azt nekünk sűrítve és 
sokkal gyorsabb tempóban kell győznünk. 
A tanárok mások, mint a középsuliban, 
sokkal szigorúbbak, és sokszor örülnek a 
diákok, ha esetleg a saját, szubjektív 
véleményüket is meghallgatják a tanárok az 
előadás alatt. 

Hogy mit kaptam a középiskolától? 
Elsősorban tapasztalatot az élethez, hiszen 
voltak olyan tanárok, akik folyamatosan 
biztattak, és igazgatták az útjainkat, de ha 
kellett, szigorúak is tudtak lenni. Most 
tudatosult bennem viszont az, amit 
annyiszor hallottunk a pedagógusoktól, 
hogy nem másért, hanem magunkért 
tanulunk.  

Egy évvel ezelőtt bármit megadtam 
volna, hogy már végezzek, hiszen 
negyedikben van a diákokon a legnagyobb 
nyomás, de most már szívesen ülnék vissza 
akár egyetlenegy napra is a régi 
osztálytársaimmal ismét átélni azokat a 
csodás pillanatokat, amelyekben részünk 
volt. 

Köszönöm, egykori iskolám! 

ÖREGDIÁK 
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Szarka Réka, volt gimnazista diák 

Mikor anno, kilencedikben arra került a 
sor, hogy ki kellett választanunk az iskolát, 
ahol folytatni szeretnénk tanulmányainkat, 
sokat gondolkodtam, nem tudtam eldönteni, 
hova is menjek, mit is válasszak. Ez elég fontos 
döntésnek bizonyult, mivel befolyásolta a 
jövőnket. Több „iskolajelöltem” is volt, de 
végül a szenci gimnázium mellett döntöttem. 
Így visszanézve nagyon örülök, hogy így 
határoztam.  

Ami legelőször megfogott engem ebben 
az iskolában, az az otthonos környezet és a 
barátságos légkör volt. Mindenki ismert 

mindenkit, és az az érzése támadt az embernek, 
ha bármi gondja, kérdése akad, nyugodtan 
fordulhat akár a tanárokhoz, akár a diákokhoz, 
segítenek neki. Sok mindenre megtanítottak itt, 
és ez alatt nemcsak az iskolai dolgokat értem, 
hanem azt is, hogy felkészítettek a gimnázium 
utáni évekre is. Kevésbé érzem magam 
elveszettnek, sokkal jobban kezelek különféle 
szituációkat, mint korábban. 

A mi osztályunk hét fős osztályként 
indult, majd a létszám hat főre csökkent. 
Sokakat talán meglep, hogy lehet ilyen kicsi 
egy osztály, hiszen általában egy átlagos 
osztály 20-25 fős, de ennek ellenére soha még 
csak meg sem fordult a fejemben a négy év 
alatt, hogy le szeretném cserélni az osztályomat 
egy nagyobbra. Nem voltak széthúzások, 
általában egyezett a véleményünk, nem voltak 
felesleges veszekedések, viszályok. Sőt, inkább 
bíztattuk és segítettük, motiváltuk egymást. 

Osztálytársaim többsége folytatta 
tanulmányait, ki külföldön, ki belföldön. 
Tanári, informatikai, közgazdaságtani, orvosi 
pályán haladnak tovább. Én a Comenius 
Egyetem orvosi karán tanulok. 

Össze-összefutunk néha… Ilyenkor 
mesélünk, milyen az új iskola, miben más, 
miben könnyebb, miben nehezebb. De úgy 
érzem, mindenki elégedett, elérte, amit szeretett 
volna, és szerintem ez a legfontosabb. 

ÖREGDIÁK 
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N OV E M B E R I J E L E S NA P O K 
November 1. - Mindenszentek napja: 
A halottak kultuszát szolgálja. 
A 4. századból ered, amikor is Szent Efrém és 

Szent János május 13-án, illetve pünkösd utáni első 
vasárnap ülték meg Mindenszentek napját. E nap 
neve a görög egyházban ma is a Szentek Vasárnapja.  

Majd a 8. században május 13-ról november 1-
jére tevődött át mindenszentek ünnepe, azért, mivel 
november 1. volt a kelta év kezdete, amikor halotti 
áldozatokat hoztak az elhunytak tiszteletére. 
Angliában már a 8-9. században közünnep volt, de a 
francia egyház csak a 9.- 10. század óta ünnepli, 
amikor is megerősödött az Egyházban is a kelta elem, 
akkor a maguk ősi ünnepét – persze átkatolizálva – 
áthozták a katolikus egyházi évbe is. 

Végül 835-ben Jámbor Lajos császár 
hivatalosan is elismerte az új ünnepet, és a 
Mindenszentek ezek után az egész kereszténység 
ünnepe lett.  

 
November 2. - Halottak napja: 
Halottak napját november 2-án 998 óta tartja 

meg az egyház. Ez a nap Sz. Odiló clunyi apáttól 
ered. 

Ilyenkor szokás a sírok megtisztítása, 
virággal díszítése, gyertyák gyújtása. 

A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a 
halottak, ezért a terített asztalra kenyeret, sót, vizet 
tettek. A család minden tagja gyertyát gyújtott. A 
gyertyák égésidejéből a hiedelem szerint arra 
következtettek, ki hal meg előbb a családban. 
Ezen a napon tiltották a munkát, mert megzavarja a 
holtak nyugalmát.  

 
November 11. - Márton napja: 
316-ban született Pannóniában. E nap volt a 

fizetés, tisztújítás, jobbágytartozás lerovásának napja. 
A pásztorok végigjárták a házakat, köszöntőket 
mondtak és nyírfavesszőt ajándékoztak a gazdának, 
aki megőrizve azt, tavasszal az állatok kihajtásánál 
használta. 

Dologtiltó nap volt. Tilos volt e nap mosni, 
teregetni, mert a jószág pusztulását okozta volna. 
Helyette lakomákat rendeztek, hogy egész 
esztendőben ehessenek, ihassanak. Úgy gondolták, 
minél többet isznak, annál több erőt és egészséget 
isznak magukba. A hiedelem szerint Márton az új bor 
bírája, mert ilyenkor már iható az új bor. E nap 
vágták le a tömött libát, mert úgy tartották: "Aki 
Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik." 

Időjárásjósló nap is: "Ha Márton fehér lovon 
jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható." 
Ha a Márton napi lakomán elfogyasztott lúdnak fehér 

és hosszú a csontja, akkor havas lesz a tél, ha pedig 
barna és rövid a csontja, akkor sáros.  

November 19., Erzsébet napja  
A legtiszteltebb női szentek közé tartozik 

Árpádházi Szent Erzsébet. Amikor atyja, II. András 
kérdőre vonta, miért visz a szegényeknek alamizsnát, 
a kötényében rózsává változott az. 

Időjárásjósló nap is volt, ha ezen a napon 
havazik, úgy mondták: Erzsébet megrázta pendelyét. 

Ez a nap az őszi munkák zárónapja.  
 
November 25. - Katalin napja: 
Szent Katalin a házasságra vágyó lányok, a 

diákok, a tudósok, az egyetemek védőszentje, a kerék 
(vértanúságának eszköze) miatt a fuvarosok, 
kerékgyártók, fazekasok és molnárok is tisztelték.  

A IV. században élt, hitéért mártírhalált halt. 
Időjárásjóslás is kötődik e naphoz: 

„Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, 
viszont ha Katalin locsog, akkor karácsony kopog.” 
E naphoz férjjósló hiedelmek és praktikák is 
kapcsolódtak. Mezítláb ágakat loptak a fákról, 
amelyet vízbe tettek, s ha karácsonyig kizöldült, 
következtettek a leány közeli férjhezmenetelére. Ezt 
az ágat katalinágnak nevezték. 

De a legények is praktikákhoz folyamodtak, pl. 
párnájuk alá lopott leányinget tettek, hogy 
megálmodják jövendőbelijüket. 

 
November 30. - András napja: 
A keleti egyház védőszentje, az I. században 

élt. A néphit szerint átlósan ácsolt kereszten halt 
mártírhalált, az ilyen keresztet ezért andráskeresztnek 
nevezik. 

Ez a nap a legjelentősebb házasságjósló, 
varázsló nap. Szent András napján a legény vagy 
leány egész nap böjtöl, csak 3 szem búzát és 3 korty 
vizet iszik, imádkozik, s akkor éjjel megálmodja, 
hogy ki lesz a párja. 

A lányoknak többnyire magányosan, titokban 
kellett különböző praktikákat elvégezniük: 
- ha egy leánynak sikerült ellopni egy férfi 
fehérneműjét, azt a párnája alá téve éjszaka meg-
álmodta, ki lesz a férje. 

- gombócot főztek, minden gombócba 
beletettek egy férfinevet, s amelyik elsőnek jött a víz 
tetejére, az lett az illető férjének neve. 

- amely irányból hallották a kutyaugatást, abból 
az irányból várhatták leendő férjüket. 

- ólmot olvasztottak, majd azt vízbe öntötték, a 
megolvasztott ólom vízbeöntés utáni alakzata 
megmutatta a leendő férj foglalkozását.  
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N E V E D D A Z É L E T E T KO M O LYA N,  Ú GYS E M É L E D T Ú L!   

- A Dzsungel Könyvében szereplő kisfiú tegnap még 
szép volt, de MAUGLI. 

- Túrázáshoz általában a jó bakancsomat húzom fel. 
A rosszban sántikálok. 

- Hogy hívják az eszkimó társkeresőt? 

 -mirElittárs 

- Elegem van a horgászokból. Folyton csak a 
kifogások… 

- What’s it? It starts with an ,,e”, it ends with an ,,e”, 
usually it contains one letter. 

 -EnvelopE 

- Why would a dead girl lie?  

 -Because she can’t stand up. (13 reasons,Why)  

S Z E R K E S Z TŐ S É G:  

Főszerkesztő: Pongrácz Emese (III.O) 

Szerkesztők: az egyes cikkek írói 

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

K ö s z ö n ö m  s z é p e n  m i n d e n k i n e k  a  

k ö z r e m ű k ö d é s t ,  t o v á b b i  s i k e r e s ,  

b o l d o g  t a n é v e t  k í v á n o k  Ö n ö k n e k ,  

N e k t e k !  

Pongrácz Emese, III. O 


