
Ízelítő egy korábbi télből...

TÉGLA
A Földes Ferenc Gimnázium diákjainak újságja
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Beköszöntő

Kedves Diáktársaink!
Meglepve, talán izgatottan, meglehet, 
hullafáradtan tartjátok most kezeitek-
ben újságunk első példányát. Minden-
ki gürizik a suliban, és egy ilyen kis 
papír-fecnire épp, hogy kicsit kikere-
kedik a szemetek. Hogy mi páran vol-
tunk olyan őrültek, hogy megkísérel-
jük visszahozni az iskolaújságot nap-
jainkba, pontosabban a kezeitekbe. 
Mert voltak régen olyan dolgok, ami-
ket nem hagyhatunk, hogy feledésbe 
merüljenek, így úgy döntöttünk, időnk 
és energiánk nem kímélve fogunk 
nektek írni, interjúkat készíteni, híre-
ket, vicceket vadászni, érdekességek-
ről hadoválni, komoly és komolytalan 
dolgokat boncolgatni. Ezért jött létre 
ez az újság.

Egészen pontosan pedig úgy történt, 
hogy én, aki ezt az egész merész ötle-
tet kitaláltam, csak ücsörögtem otthon, 
nagyjából egy évvel ezelőtt, és pakol-
gattam az egyik szobában. Ekkor vé-
letlenül a kezembe került egy megsár-
gult lapokból álló, piros szalaggal ösz-
szefűzött régi Földes újság, melynek 

neve Diákszemle volt. Olvasgattam, 
nézegettem. Hemzsegett a helyesírási 
hibáktól, és gyakran zavaróan rosszul 
volt tördelve, mégis volt benne vala-
mi, valami, ami így, évek múltán már 
az enyém is. Remélem, értitek: volt 
benne valami földeses. Anyukám, aki 
egykor szintén idejárt, elmesélte, hogy 
ezt az újságot ők szerkesztették régen, 
mire én, aki gyakorlatilag a kicsinyí-
tett mása vagyok szeretett ősömnek, 
csillogó szemekkel közöltem vele, 
hogy ilyen márpedig nekünk is kell. 

Nos, így is lett, mint láthatjátok. Hosz-
szú fáradtságos keresgélés, gyűlések, 
időpont egyeztetések, hajnalig tartó 
cikk-körmölések vezettek ahhoz, hogy 
ezt az első számot kiadhassuk, de úgy 
érzem, mindnyájunk nevében mond-
hatom, hogy megérte, és így fogjuk 
folytatni is. Azonban, ha itt az elején 
még kicsit csetlünk-botlunk, nézzétek 
el nekünk, hisz még csak szárnyaink 
próbálgatjuk.
Miért pont Tégla? Nos, a névvel soká-
ig bajban voltunk. Tétován forgattuk 
szemünket a szerencsétlen ötleteink-
től, és vártuk, hogy végre valaki elő-
rukkoljon egy tökéletes, utolérhetet-
len névvel. Nos, ez nem egészen így 
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alakult. Ütősnek mondható tippünk fel 
sem merült, sőt, az igazat megvallva, 
kezdetben a Tégla fölött is átsiklot-
tunk. Időbe telt, míg rájöttünk, hogy 
mégis ez lesz a megfelelő újságunk 
számára. 
„Szeretem ezeket a falakat, de néha, 
mintha minden téglája rám esne” – 
szakadt ki belőlem egyik nap sóhaj-
tásként a suliban ez a mondat. Azt 
hiszem, mindent elmondtam, amivel 
egy földesista hétköznapjait jellemez-
ni lehet. Ekkor még nem tudtam, hogy 
az újság a Tégla nevet fogja viselni. 
Ezzel pedig az iskola falai mellett be-
épültségünkre szeretnénk utalni. Sen-
kit sem szeretnék megijeszteni, de… 
mindenhol ott vagyunk. Igen, talán 
mögötted is… 

Mivel újságunk még csak születőben 
van, szeretném felhívni a figyelmét 
mindenkinek, aki érez magában ele-
gendő kurázsit, hogy ha szeret írni, 
vagy csak részt venne az újság életé-
ben, keresse meg az egyik tagunk. Tu-
dod, csak nézz a hátad mögé!
Jó olvasást, szórakozást, és művelő-
dést kívánok, és ezennel… megnyi-
tom az újságot? Nem, azt hiszem, le-

teszem az első téglát.
Szeretettel: Varga Borbála
A főszerkesztő

Interjúk

A tanár is ember

Veres Pál, a Földes Ferenc  
Gimnázium igazgatója

A téli szünet előtti héten iskolánk 
igazgatójával beszélgettem, akinek az 
utolsó napokban a szokásosnál is több 
munkája volt. Többször megszakítot-
ták beszélgetésünket a telefoncsörgé-
sek vagy épp a síléceket hozó embe-
rek.
�-� Mindig is tanár akart lenni?
- Tulajdonképpen az elég hamar eldőlt, 
hogy én valahogy főként matekkal, fi-
zikával szeretnék foglalkozni – akkor 
még az informatika nem volt sehol, 
amikor én kissrác voltam. Volt egy 
pár hobbim, amit szívesen csináltam, 
és volt egy hosszú időszak, amikor én 
csillagász akartam lenni. De azt is tud-
tam, hogy a csillagász-szak akkor úgy 
volt, hogy az ELTE-n matematika-fi-
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zika szakra kellett jelentkezni vagy 
fizikusnak és akkor onnan lehetett 
szakosodni a végén. Tehát az, hogy 
matematika-fizika párosítás, mint tu-
dományegyetem, az akkor merült föl. 
Volt egy másik ötletem is, az, hogy 
esetleg építész legyek. Ez engem von-
zott – az épületek, az építészet, meg 
egyáltalán, hogy alkotni valamit. Az-
tán, őszintén, talán nem voltam elég 
ügyes rajzból, bár műszaki rajzból jó 
voltam mindig, nekünk akkor még 
volt ilyen, hogy szombaton tanultunk 
és volt politechnika-oktatás, amikor 
ilyen műszaki rajzokat kellett csinálni 
és azt én nagyon szerettem, meg az-
óta is ilyen tervezési dolgokat nagyon 
szívesen csinálok. Úgy voltam vele, 
hogy majd lesz velem valami, és így 
matematika-fizika szakra jelentkez-
tem. Volt egy kósza ötlet a vége fele, 
hogy esetleg magyar-történelem, mert 
az is érdekelt nagyon, de volt akkor 
egy tankönyvi reform és megmond-
ták azt, hogy egy adott műről nem azt 
kell gondolni, amit eddig gondoltunk, 
akkor azt mondtam, hogy a Pitago-
rasz-tétel mindig Pitagorasz-tétel már 
vagy két- vagy háromezer éve, az egy 
egzaktabb dolog. Úgyhogy én így je-
lentkeztem erre a szakra, Debrecenbe, 
mert barátaim is arra jöttek, meg az 
úgy nekem jobban tetszett, emberlép-
tékűbb volt, mert én ózdi vagyok ere-
detileg, egy kisebb városból jöttem és 
azt gondoltam, hogy Pest az messze is 
van, meg annyira nem is vonzott ak-
kor.
Ez a szak tanári szak volt, nekünk pe-
dig szerencsénk volt, mert mi voltunk 

az első olyan évfolyam, akik felve-
hették a számítástechnikát harmadik 
szakként. Ezzel én éltem, és így vé-
geztem matematika-fizika-számítás-
technika szakos tanárként. Hogy aztán 
mégis tanár lettem, mert azért voltak 
itt olyan pillanatok, amikor nem fel-
tétlenül látszott így, abban az is köz-
rejátszott, hogy én már harmadéves 
koromban tanítottam. Akkor még nem 
volt demonstrátorság - amikor vég-
zős voltam, akkor lettem demonstrá-
tor -, hanem akkor rendesen óraadó 
voltam egyetemistaként és tanítottam 
fiatalabb diáktársaimat matematikára 
(csak úgy érdekességképpen mond-
juk Gulyás tanár urat, illetve egy-két 
tankönyvírót). A lényeg, hogy én ak-
kor, mikor ott elkezdtem tanítani, mi-
közben tanultam három szakon, meg 
mellette sok mindent csináltam, akkor 
mondtam azt, hogy nekem ez jó. Az, 
hogy egyetemi vagy gimnáziumi ta-
nár, azzal úgy voltam, hogy majd el-
dől. És eldőlt.
�-� A Földesen kívül tanított máshol is 
(az előbb említetten kívül)?
- Én tanítottam Debrecenben, oda is 
hívtak, de akkor én már nős voltam, 
amikor én végeztem. Nem nagyon 
volt tanári állás Debrecenben, tehát 
vagy azt kellett volna választani, hogy 
„jó, én egyetemi oktató maradok Deb-
recenben, de a feleségemnek nincs ál-
lása”. Neki itt Miskolcon volt szerző-
dése és felmerült annak a lehetősége 
is, hogy a Miskolci Egyetemen tanít-
sak – olyannyira, hogy engem meg-
hallgattak, beajánlottak Debrecenből. 
Viszont én, amikor volt a tanároknak 
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vidéki gyakorlat - biztos ti is találkoz-
tatok egy-két ilyen kistanárral, egye-
temistával -, akkor én itt, a Földesben 
végeztem a gyakorlatot. Akkor mond-
ta az akkori igazgató, Kálmán László, 
hogy ha végzek, akkor azért keressem 
már meg, hogy hátha lenne itt mun-
ka, mert szívesen látna engem. Akkor 
én úgy gondoltam, hogy az lenne a 
tisztességes, hogy először ide jövök 
és utána megyek az egyetemre, hogy 
megbeszéljük a részleteket. Amikor 
idejöttem májusban, akkor azt mond-
ta igazgató úr, hogy „itt meg itt meg 
itt fogsz tanítani”. Csábító volt, hogy 
spec. matekon taníthatok és taníthatok 
fakultációt, fizikát is fogok tanítani, 
meg számítástechnikát, ennyi lesz a fi-
zetésem és ha gondolom, akkor jöjjek. 
Egy napot gondolkoztam rajta, akkor 
éppen ilyen leszálló ágban volt már a 
műszaki egyetem, mert sajnos kicsit 
érdektelenné vált a műszaki pálya. 
Hosszas gondolkodás után azt mond-
tam, hogy „én azt gondolom, szakma-
ilag is ki tudok teljesedni a spec. mat.-
on, ezért ezt választom és ha van rám 
szükség az egyetemen, akkor szívesen 
megyek oda”. Így aztán itt kezdtem, 
óraadóként egy vagy két évet tanítot-
tam az akkori Kilián Gimnáziumban 
(ma Diósgyőri – a szerk.) számítás-
technikát, mert nem sok ilyen szakos 
volt akkor még. 1986 augusztus 16-a 
óta vagyok a Földes tanára. 
�-� Hogyan lett igazgató?
- 1997 tavaszán az akkori igazga-
tó, Kormos Vilmos urat megkérték, 
hogy legyen osztályvezető az önkor-
mányzatban, megüresedett a helye és 

a szakma (meg kicsit a politika) azt 
mondta, hogy legyek én az új igazga-
tó. Ez egy nagyon komoly döntés volt. 
Én akkor heti ötven órában foglalkoz-
tam valamivel. Végül igent mondtam, 
aztán „majd meglátjuk” típusú törté-
net volt.
�-� Az évek során milyen pozitív illetve 
negatív élményei voltak a tanításban?
- Ha nem lenne több a pozitív, nem len-
nék itt. Én azt gondolom, hogy nagyon 
sok pozitív élmény volt. Az, hogy itt a 
spec. matekon sokkal többet és érde-
kesebb dolgokat taníthattam, mint az 
egyetemen tanítottam volna. Itt értel-
mes, okos gyerekekkel foglalkozhatok 
és nem nem érdeklődő egyetemisták-
kal, az egy következő dolog. Nagyon 
sok olyan tanítványom volt, akiktől 
én is tanultam, akikkel még mindig 
baráti viszonyban vagyunk, akikkel 
nagyon sok örömben volt részem. A 
másik oldal, hogy egy nagyon jó és 
nagyon kreatív tantestületbe kerül-
tem be akkor, korosztályunkban volt 
egy nagy csapat. Számtalan izgalmas 
feladatban volt részem, például a hat-
osztályosok tantervének kidolgozása, 
kaptam lehetőséget, hogy szaktanács-
adó legyek, bekapcsolódtam az orszá-
gos folyamatokba is az oktatás terén. 
Ez rendkívül sok pozitív megerősí-
tést adott és számtalan sikerélményt. 
Aztán egy nagy váltás volt, amikor 
Kálmán László igazgató út nyugdíjba 
ment, akkor új igazgató lett, Kormos 
Vilmos igazgató úr. Akkor egy kicsit 
elbizonytalanodtam – na nem őmiat-
ta feltétlenül – és gondolkodtam rajta, 
hogy érdemes lenne lépni az egyetem 
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felé. Ott az oktatásban bekövetkezett 
változások, a rendszerváltás körüli ne-
hézségek miatt megfordult a fejemben 
a dolog. Akkor születtek a gyerekek, 
kicsik voltak, megélhetés se úgy volt 
akkor, akkor én például biztosító-
nál is dolgoztam üzletkötőként, ahol 
egyhavi fizetésem több volt, mint itt 
két-háromhavi. Pályáztam az egye-
temre, az egyetemen megvolt az ál-
lásom, de jött a Bokros-csomag és 
akkor csökkentették az egyetemi okta-
tók számát. Két álláshelyből az egyik 
megszűnt, amit felajánlottak. Viszont 
ketten voltunk, akik pályáztunk az ál-
lásra, egy volt tanítványuk és én. Azt 
mondtam: - Engem megtaláltok, de 
ha őt elengeditek, akkor ő már nem 
fog az egyetemen dolgozni.Hogy ez 
jó volt, vagy nem volt jó, azt nem tu-
dom, nem is gondolkozom rajta. én 
most jól érzem magam itt. Utána azt 
mondtam, hogy ha már így hozta a 
sors, ennek valami jelzésértéke volt, 
akkor ide befektetek minden energiát.  
1997. április elsején beültem az igaz-
gatói székbe. Nagy kihívás volt, de így 
a szakmai rész kicsit háttérbe szorult. 
Itt amiben kiélem magam az az Erdős 
Iskola (Erdős Pál Matematikai Tehet-
séggondozó Iskola – a szerk.) meg az 
okos gyerekekkel való foglalkozás, 
a szakkör, meg ilyesmik, illetve kap-
tam országos feladatokat is – voltam 
az érettségi feladatsor kidolgozója, 
az Országos Feladatkitűző Bizottság 
elnöke, a nyolcadikosok a felvételin 
az én édesanyámat szidják majd ja-
nuárban. Nagy élmény számomra az 
új épület felépítése, a hatosztályos 

megerősítése, az Arany János ideke-
rülése, a felnőtt képzésben a digitális 
középiskola létrejötte és megtartása. 
Negatívum az, amikor az iskolát, a 
tanárokat vagy a diákokat bántják. 
A mélypont a névváltoztatás meg az 
igazgatóválasztás körüli hercehurca 
volt. Nyilván vannak hullámvölgyek, 
az elkeserít, de alapvetően nincs rossz 
élményem se a diákokkal, se a taná-
rokkal. Sík Sándor írta, hogy „a peda-
gógus legnagyobb erénye az optimiz-
mus”. Én is így vagyok vele, próbálom 
a jót meglátni. A legnagyobb pozitívu-
mot öt éve kaptam, az volt a megerő-
sítés. Ha az nem lett volna, lehet, hogy 
nem beszélgetnétek most velem igaz-
gatóként. Akkor összefogott az iskola, 
a város, negyvenezer aláírás született 
három nap alatt, az öregdiákok Ame-
rikától Németországig mindenhonnan 
hazajöttek, csak hogy aláírhassanak. A 
közösség tehát összefogott az iskolá-
ért és személy szerint értem. A diákság 
és a tantestület is kiállt mellettünk és 
összezárt. Ez a közösséghez tartozás 
és a közösség ereje volt a legfonto-
sabb pozitív élmény. Ott szembesül-
tem vele, hogy amiről beszélünk, a 
Földes szellemiség meg a közösség 
tényleg létezik. Ezután én lettem a 
„bezzeg-igazgató”, akit nem akart a 
politika, hogy igazgató legyen. Most 
lejár megint egy ötéves ciklus, majd 
meglátjuk, mi lesz a folytatás. Azért 
21 év nem kevés. 
�-� Mit szeret csinálni szabadidejében?
- Az mi? (nevet) Nagyon szeretek ol-
vasni, ha lehet. Leszoktam a regény-
olvasásról, inkább novellákat olva-
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sok, mert azok egy zárt időszak alatt 
teljesíthetők. Szeretek utazni, bár erre 
nyilván nem sok lehetőség van, de ami 
lehetőségem van, azt megragadom. 
(Közben az irodába síléceket hoznak) 
Már tudjátok, mi a következő, ez egy 
nagy szerelem, nyilván a sí. A zene, 
azon belül is a jazz. Szívesen hallga-
tom és ha lehetőség van, koncertre 
is szívesen megyek, évente négy-öt 
koncerten ott vagyok. Ami végképp 
kikapcsol, az a főzés meg a sütés, ál-
lítólag elég jól is csinálom. Nem csak 
a bográcsgulyást szeretem főzni, sőt, 
azt pont nem, sokkal inkább a kreatív 
ételeket szeretem elkészíteni. A rend-
szerváltás környékén volt az iskolában 
egy Vándor Sándor Menetdal Verseny 
– minden osztály egy produkcióval 
ki kellett, hogy álljon az udvarra. Év-
folyamonként értékelték a versenyt, 
akkor még csak négy évfolyam volt. 
A fődíj mindig az én tortám volt, ami 
legalább negyven szeletes vagy annál 
nagyobb kellett, hogy legyen. Szóval 
ezek a hobbik, ha van idő. Tudod, 24 
óra meg egy éjszaka egy nap…
�-� Igazgató úrnak van kedvenc írója?
- Igazán nem tudnék egyet kiemelni. 
Talán mindig az, amit éppen olvasok. 
Márait kedvelem, a fiatalabbak közül 
meg Nyáry Krisztiánt. Mindenevő va-
gyok, csak jó legyen. Fiatalként ked-
veltem a sci-fit, mint műfajt, de ott 
úgy éreztem, hogy elolvastam min-
dent, ami érdekes volt. 
�-� Ha szuperhős lenne, milyen szupe�-
rerőt választana?
- Hű… Ez a legnehezebb kérdés. En-
gem mindig vonzott a repülés, szóval 

ha repülhetnék, mint Superman, akkor 
az egy érdekes dolog lenne. Próbál-
tam is ilyen nagy drótkötélpályákon 
lecsúszni és azt mindig nagyon él-
veztem, meg voltak ilyen gyerek-
kori álmok. Azt gondolom, hogy a 
felnőttkoromnak ez a harminc-har-
mincöt éve megerősített abban, hogy 
ha lenne olyan képességem, hogy az 
ártó szándékot, ami az emberek nagy 
részében, meg valószínűleg bennem 
is megvan, azt kiirthatnám, az jó 
lenne. Ezáltal a világ is jobb lenne.  
Köszönöm a beszélgetést!
Matiz Eszter

Interjú egy leendő Földesistá-
val
Milyen a Földesben előkészítősnek 
lenni?
Beszélgetés Fojtán Szabolccsal
A 14 éves sajószentpéteri tanulóval az 
otthonában készítettem riportot a téli 

szünetben. Szabolcs jövőre  iskolánk 
tanulója szeretne lenni.
�-� Jelenleg melyik iskolába jársz?
- A Miskolc-Diósgyőri Református 
Általános Iskola és Óvodába, itt va-
gyok 8. osztályos.
�-� Itt tanulsz valamit emelt szinten?



8

- Nem, semmit.
�-� Heti hány alkalommal jársz előké�-
szítőre?
- Heti egyszer, péntekenként.
�-� Mesélj egy kicsit a foglalkozásról!
- Matek előkészítőre járok, ahol Vass 
Iván tanár úr foglakozik velünk. És 
ez az előkészítő nagyon sokszínű szá-
momra.
�-� Hogy érted azt, hogy sokszínű?
- Mert átvesszük az egész általános 
iskolai tananyagot érdekes feladatok 
segítségével. Egyik órán a függvé-
nyekkel, másik órán az egyenletekkel 
foglalkozunk, és ez így nem unalmas 
vagy éppen monoton.
�-� Milyen szakra szeretnéd beadni a 
jelentkezésedet?
- Matematika és fizika szakra.
�-� Gondolom, ha a matekot hoztad 
előre, ez az elsődleges. Honnan a ma�-
tematika iránti szeretet?
- Már alsó tagozatos koromban meg-
szerettették velem, sok versenyen 
részt vettem és többet meg is nyertem. 
A versenyek közül talán a legkiemel-
kedőbb a Zrínyi matekverseny, ahol 
kétszer is bejutottam az országos dön-
tőbe.
�-� Miért épp a Földesre esett a válasz�-
tásod?
- Mert egy nagyon jó hírű iskola, és 
tudom, hogy olyan színvonalon tanítja 
a matematikát és a fizikát, ami más is-
kolákra nem jellemző.
�-� Mi a véleményed az iskoláról?
- Nagyon pozitív benyomást keltett a 
nyílt napon, és azok az oda járó diá-
kok, akiket megkérdeztem, szintén 
csak jót mondtak az iskoláról.

�-� Járt-e valaki a Földesbe a családod�-
ból?
- Igen, járt. A nagyapám, a dédnagy-
apám, és az üknagyapám is. Az utób-
bi, Kósch János, aki Eötvös Lóránd 
tanítványa volt, pedig ott tanított ma-
tek-fizika szakon.
�-� És nagypapád milyen osztályba 
járt?
- Akkor még nem voltak külön sza-
kok, de reálos osztályba járt ő is.
�-� Izgulsz a felvételi miatt?
- Nem nagyon, úgy érzem, amit lehe-
tett, azt mindent megtettem, gyakorol-
tam rá.
�-� Sok sikert kívánok neked a felvéte�-
lihez, és remélem, jövőre már a Föl�-
desben találkozunk!
Kalocsai Édua

Interjú egy öregdiákkal, avagy 
egy arc az aula faláról

Öregdiákok vannak, voltak és lesznek. 
Bármilyen hihetetlen, egyszer mi ma-
gunk is azok leszünk. Ebben az inter-
júban Késmárki Zsoltot kerestem fel a 
Facebook segítségével, aki nem csak 
iskolánk volt tanulója, de személyes 
jó (öreg) barátom is. Még ma is talál-
kozhatunk arcával az aulában. Neve 
szorosan kapcsolódik a Jót, s jól című-
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folyóirathoz, mely a Földesben jelent 
meg évekkel ezelőtt. Most ismerjük 
meg őt, ha már úgyis naponta talál-
kozhatunk vele. 
�-� Hogy kerültél a Földesbe? 
- Hát az úgy volt, hogy egy bulgár-
földi általános iskolába járó fiúcska 
számára a Földesbe felvételizni szinte 
a megdicsőülés első foka volt. Anyu-
kám biológia - akkor így mondták: 
élővilág - szakos volt, és orvost akart 
belőlem faragni. Ezért biosz tagozatra 
felvételiztem. A biológiai előadóban 
volt a rémisztő feladatmegoldás, és 
emlékszem, már a vége felé hívtak be 
a bizottság elé, nagy reményvesztetten 
bementem, és ekkor Nagy-Peti igaz-
gatóhelyettes úr a szemembe nézett 
elég morcosan: „A tied volt az egyik 
legrosszabb teszt”. Képzelheted, hogy 
falfehér lettem, majdnem elbőgtem 
magam, mire  megszólalt: „csak vic-
celtem: az egyik legjobb lett, fel vagy 
véve.” Nem tudom, Zoli bácsi máso-
kat is leborított-e egy ilyen finom kis 
lelki lópokróccal, mielőtt beírta  nekik 
a jó jegyet, mert később nem tanított, 
de nekem ez a maradandó élményem 
volt vele kapcsolatban. Úgyhogy bi-
oszos lettem.
A Földesbe lépés előtt az egész vá-
ros azt cserregte, hogy csak egyetlen 
pokoli élményt kerüljek el: nehogy a 
„Tóthberci”, azaz Tóth Bertalan tanár 
úr osztályába kerüljek, mert ő épp osz-
tályfőnök lesz. És ha ő, akkor meghal-
tunk... A hat induló osztály közül naná, 
hogy az övébe kerültem, első nap 
megszeppenve vártuk a  megsemmi-
sülést. Bejött, nagy mély hangja volt, 

benne némi fölényes fanyarsággal, és 
azt mondta: az előző osztályomból ha-
tan mentek magyar szakra, nem sze-
retném, ha itt kevesebb lenne, és felírt 
két mondatot a táblára: “Tisztellek, 
ezért követelek!” valamint másnap-
ra egy fogalmazást legyünk szívesek 
beadni: „A kiteljesedés és önmeg-
valósítás új útjai az életemben” cím-
mel. Ez volt az első lecke másnapra. 
Gondolhatod, hogy örültünk ennek a 
„rutinfeladatnak”, kis diósgyőri, avasi 
meg szikszói gyerekek. Azt se tudtuk, 
hová legyünk, olyan magasra tette a 
mércét, szerintem túlzóan magasra, de 
nem volt más osztályfőnök az étlapon, 
az ombudsmanhoz meg akkortájt még 
nem mehettünk.
Nekem nagyon jót tett ez a szellemi 
magaslat, amire Berci bá’ fölvitt ben-
nünket, lassan megszoktam és felvet-
tem a tempót, de az ő zsenialitásának 
elég nagy volt az árnyéka is: aki nem 
követte őt, nem lelkesedett a magya-
rért, főleg az erdélyi írókért, akiket 
akkortájt szerintem Miskolcon csak ő 
tanított, annak nagyon megnehezült az 
élete, volt, aki más osztályba is kérte át 
magát emiatt. Elvitt pl. osztálykirán-
dulásra Pestre, megnéztük a Nemzeti 
Múzeumot, és a vonaton (!) mindenki-
nek fogalmazást kellett írnia „A múze-
umkert ritmusa” címmel, amit benne 
az oszlopsor látványa ihletett. Egy mai 
diák talán a dobozos sörét pattintgatná 
egy ilyen úton, de mi ott körmöltük a 
leckét, amiből -emlékszem- az enyém 
tetszett neki a legjobban. De amikor 
őszönként Tokajba jártunk szüretel-
ni, mezőgazdasági munkaként, a kora 
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reggeli vonatozáson is „Borsod és 
Miskolc az irodalomban” és hasonló 
összeállítások felolvasásával múlattuk 
az időt, amit ő szigorú szemekkel hall-
gatott. Ettől igazi lendületet kaptunk a 
szőlősládák cipeléséhez.
�-� Milyen programok/tevékenységek/
lehetőségek voltak akkor a Földes�-
ben? 
- A Földes Kálmán Laci bácsi igaz-
gatósága alatt sok szempontból pri-
vilegizált iskolának számított: a párt-
bizottságnál is jól feküdtünk, meg 
szakmailag is elég erős tanári gárda 
tanított, úgyhogy kulturális-szabadidő 
programokban nem volt hiány: az in-
ternetnek még szele se fújt, úgyhogy 
nagy dolog volt, amikor személyesen 
jött el hozzánk egy-egy tudós, mű-
vész, akiket ma már sztárgázsiért se 
lehetne megnyerni. Jómagam énekka-
ros voltam, többféle szakkörbe jártam, 
de talán a legkedvesebb ezek közül a 
könyvtár szakkör volt, amelynek ke-
retében a mindenkor kizárólag öltöny-
ben járó Polányi Imre bácsi mellett 
tanultuk meg a könyvtárhasználatot, 
mindig ott lebzseltünk mellette, hatal-
mas szíve volt, imádta a  diákokat, a 
könyvtár egyfajta terápiás szoba volt: 
hozzá mindig lehetett menni minden-
féle búval-bajjal, megápolta a kis lel-
künket atyai bölcsességével, és a kis 
belső könyvtári mosdóhelyiségből, a 
„butykából” állandóan hozott valami 
érdekességet: csokit, egy érdekes új-
ságot, vagy sokszor csak egy mento-
los szájsprayt, amivel állandóan fújta 
magát. Imre bácsiért nagyon lelkesed-
tem: a legemberségesebb és hatalmas 

tudású klasszikus tanártípus volt,  a 
latinhoz is olyan kedvet csinált, hogy 
végül azt a szakot választottam a ma-
gyar mellé később.
�-� Milyen érzés immáron több, mint 
harminc éven keresztül lenézni a 
Földes diákjaira a falról? Egyálta�-
lán, hogy kerültél oda? 
- Ha valaki bemegy a mai Földesbe, 
akkor a bejáratnál a Panteont láthatja, 
köztük az én fotómat is, mint egykori 
OKTV-győztesét. Valóban, az érett-
ségi évére Berci bácsi nehéz vetése 
beérett, és legalább hatan mentünk 
magyar szakra, köztük én is. Ez úgy 
történt, hogy előtte megnyertem a 
magyar OKTV-t egy Sütő András-mű 
elemzésével, ami egyben felmentést 
jelentett az érettségi és a felvételi alól 
is (úgy tudom, ez ma is így van), ezért 
azon a májusi napon, amikor a töb-
biek remegve az érettségin ültek, én 
elmentem fagyizni a városba, miután 
óvatosságból mégis bementem reggel 
a suliba, és Nagy-Peti Zoli bácsi egy-
kedvűen mondta: te minek vagy itt, 
menjél haza! Mit mondjak: úgy érez-
tem, hogy legyőztem a világot és má-
moromat a PIVA cukrászda fagyijával 
próbáltam hűteni. Az ilyen diákok sor-
sa később az lesz, hogy képüket bor-
sóként a falra ...szögezik, de előtte jól 
megfontolják: hová akasszalak, hová 
akasszalak?
�-� Ki vagy ma? És mit üzennél, mint 
tapasztalt öregdiák a mai ifjoncok 
számára? 
- Aki szeretné megtudni, hogy milyen 
a mai arcom harmincvalahány évvel 
később kis bajusz nélkül, őszülőben, 
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és hogy mivel foglalkozom, annak 
ajánlom, hogy nézzen rá a NEM kö-
zösségi, hanem TÁRSAS vagy CSO-
PORTOS oldalra (a közösség valami 
egész más, bizony!), és ott a szemembe 
nézhet. Akkor nagyon komoly fiúcska 
voltam, ma egy sokkal játékosabb férfi 
lettem, nem cserélnék az akkori önma-
gammal. Ha képzeletben felugrom  a 
falon és az egy Zsolt szemeivel nézem 
a  bejövőket, akkor azt üzenem, hogy  
most is vannak helyzetek, amelyektől 
a falra tudnék mászni, és hogy igazá-
ból már nem szeretnék lenézni senki-
re. Felnézni annál inkább. Ha rajtam 
múlna, akkor a mai képemet valahová 
Imre Bácsi  egykori kis butykájának 
ajtaja mellé tenném, mert ott éreztem 
magam a legjobban szeretve és legna-
gyobb érzelmi biztonságban az órák 
között. És ez nagyon maradandó. Azt 
hiszem, valahol ott volna a helyem,de 
azért már ne vegyétek le a falról...:) 
Varga Borbála

Földes

Mitől parázik a földesista?
Földesistaként nem mindig köny-
nyű az élet, néha úgy érezhetjük, az 
egész univerzum összeszövetkezett 
ellenünk, de végül toppon maradunk, 
mert mi vagyunk a mindennapok hő-
sei. Azoknak a dolgoknak jártam most 
utána, mi az, ami sokatokra a frászt 
tudja hozni a hétköznapokban. 
• 1. Sor a büfében, sor a menzán, ja, 
és a mosdóban is:

Nagy lélekszámú iskoláknál előfordul 
időnként, hogy a „közkedvelt” helye-
ken tömeg alakul ki. Ilyenkor sajna 
elég lassan peregnek a percek és mint-
ha a sor se akarna elfogyni. Szomorú, 
ugyanakkor idegesítő, de nézzük a jó 
oldalát, valószínűleg felnőttként is 
rengeteg időt fogunk ilyesfajta kelle-
mes tevékenységekre szánni, így jobb, 
ha minél előbb hozzászokunk.
• 2. A rettegett tömegsport:
Minden olyan diák, aki nem váltja ki 
a tömegsportot, több mint valószínű, 
hogy rögtön tudja, mire is gondolok. 
Fontos ugyan a sport, de legtöbbünk 
nem éppen ennek a két tanórás fog-
lalkozásnak a hallatán virágzik fel. 
Oké, legyünk pozitívak, sok új embert 
megismerhetünk az évfolyamról és… 
voltaképpen ennyi.
• 3. Dolgozatok torlódása:
Tudjuk, tudjuk, tanulni folyamatosan 
kell és a dolgozatokra már csak ismé-
telni szükséges, de azért valljuk be, 
az xy doga/nap fennállásnál mindenki 
megtorpan egy kicsit. Ilyenkor min-
den erőnkre, energiánkra és tudásunk-
ra szükségünk van, hogy a nap végét 
nyugtával dicsérhessük. Engedd el, 
pajti! 
• 4. Kiálló padlóburkolat a büfénél:
Ugyan ma már nem ékeskedik ott ez a 
látogatnivaló nevezetesség (mióta ösz-
szetört, utódja van, vajon a galádság 
öröklődő?), de hosszú életideje alatt 
ravaszul várta a gyanútlan diákokat, 
hogy egy óvatlan pillanatban padlóra 
küldje őket. Vajon hányan eshettek 
már áldozatául? 
• 5. Rövidgatya tesire:
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Sokan panaszkodtak a kék rövidgatyá-
ra, amely mellett télen-nyáron hűen 
kitartunk. Két dolog biztos, melegünk 
nincs benne és a következő Glamour 
címlapjára se mi kerülünk. 
• 6. Lazulás után tanulás:
Járnak néha olyan viharos idők, hogy 
egy-egy kampány és hasonló esemé-
nyek után tanítási nap következik. 
Ilyenkor egy rendes diák látványosan 
szenved és minden tőle telhető módon 
megpróbálja lopni a napot. Voltakép-
pen ez vonatkozik a szünet előtti, illet-
ve utáni napokra is, aztán végül lassan 
újra megkezdődik a körforgás. 
• 7. A lépcsők:
Nagy iskola, sok terem, több emelet, 
ergo sok lépcső. Szerintem senkinek 
sem kell magyarázni az érzést, amikor 
a földszintről fel kell másznod a nyel-
vi termekhez, utána vissza, le az öltö-
zőkhöz, majd fel a másodikra és így 
tovább (főleg ezt egy fullasztó tesióra 
után). Mióta földesista vagyok, egyre 
izmosabb vádlim.
• 8. A dolgozatok késői kiosztása:
Nyilván mindannyian tudjuk, sok fel-
adat hárul tanárainkra, de amikor egy-
egy dolgozatot hosszas várakozás kö-
vet, az sajnos őrjítő tud lenni. Elvégre 
ezen a jegyen múlik a félévi jegyed és 
fogalmad sincs, hogy hányas lett? Ki-
tartást! 
Bársony Alexandra

Előre a Földesért
Kedves Mindenki!
Két és fél éve elindítottunk egy Ima-
kört pár barátommal, ahol imádko-

zunk az iskolánkért. Kevesen va-
gyunk, de nagyon lelkesek! Minden 
(vagy majdnem minden) pénteken 
első óra előtt összegyűlünk, és imád-
kozunk az iskoláért, és egymásért, 
mert hisszük, hogy az ima hatással 
van az életünkre, hisz Isten jelen van 
minden kosármeccsen, fizika órán, 
minden nehéz hét utáni péntek estén, 
és törődik mindannyiunkkal. 
Ha szeretnél csatlakozni hozzánk vagy 
csak megismerni minket, vagy van 
valamilyen problémád, amivel kap-
csolatban szeretnéd, hogy imádkoz-
zunk érted, esetleg kérdéseid vannak, 
keress engem a 11.e osztály termében, 
vagy a Facebookon! ;) 
Pém Sára

Élménybeszámoló a decembe-
ri eseményekről

Decemberben is számos eseményen 
vehetünk részt. Futhattunk mikulás 
sapkában, hallgathattunk karácsonyi 
dalokat idegen nyelven és még rövi-
dített tanórák erejéig tanárrá is vál-
hattunk. Számomra mindegyik nagy 
élvezet volt. 
A mikulásfutás előtt nagyon izgatot-
tak voltunk. El sem tudtuk képzelni, 
hogy milyen lesz. Egy kicsit tartot-
tunk is tőle, hogy nem lesz –e rossz 
majd két kilométert futni a decembe-
ri hidegben. Amikor megérkeztünk a 
Városház térre, a lélegzetünk is elállt a 
sok ember és a remek szervezés láttán. 
Amikor elindultunk, először próbál-
tuk nem elveszíteni egymást, de mivel 
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rengetegen voltak, ez elkerülhetetlen 
volt. Úgyhogy egy ideig lelassítottam 
és egyedül maradtam. Aztán találkoz-
tam egy osztálytársammal és a táv 
megmaradt részét együtt tettük meg. 
A cél előtt kb. 200 méterrel újra siet-
ni kezdtünk, miután bedobtuk a cet-
lit, sorba álltunk teáért, mert nagyon 
fáztunk. Amikor megtudtuk az ered-
ményt, hogy iskolánk nyert, nagyon 
boldogok lettünk és kiabálni, tapsolni 
kezdtünk.
A karácsonyi parti nagyon tetszett. 
Először csodálkoztam, hogy idegen 
nyelven lesz, de aztán amikor a fő-
próbán láttam a műsort, nagyon kü-
lönlegesnek és izgalmasnak tartottam. 
Mi egy táncot adtunk elő és néhányan 
verset is mondtak. A felkészülés során 
akadtak nehézségek ugyan, de végül 
minden jól sikerült. Nekem a legjob-
ban a 12. D és a 12. H osztály bécsi 
keringője tetszett. 
A fordított napon megtartott mind-
három óra nagyon izgalmas volt. Az 
első órán az ifjúsági klubban voltunk 
és honfoglalóztunk. Nagyon jó kér-
dések voltak. Legegyszerűbbtől az 
egészen nehezekig. A második órát 
én tartottam. Készültem egy prezen-
tációval, amit végül, ha az interaktív 
táblán nem is, de szóban elő tudtam 
adni. Tartottam egy előadást is. Lát-
tam, hogy sokakat leköt és ez nagyon 
jó érzés volt. Kémia órán érdekes kí-
sérleteknek lehettünk szemtanúi. Sőt 
ki is próbálhattuk, hogy miképpen ég 
a magnézium. Nagyon tetszett ez a 
kísérlet. Szünetekben nem mentünk 
a tanár- diák meccsekre, inkább a te-

remben beszélgettünk.
Nagyon tetszettek a decemberi prog-
ramok és mindegyik nagyon új és iz-
galmas volt számomra. 
Hazadi Noémi

A fordított nap előzménye pedig a 
dákigazgató-választás volt...

Diákigazgató-választás
A kampányt idén a 11. C osztály 
nyerte. Kapva kaptunk az alkalmon 
és riportot készítettünk jelöltjeikkel, 
Puskás Balázzsal és Bedzsó Gáborral, 
hogy megtudjunk néhány információt 
a kampányolóktól.
�-� Mi alapján lettetek ti a jelöltek?
Balázs: Gáborral mindenképp jelöltek 
szerettünk volna lenni és reményked-
tünk, hogy az osztály megszavazza.
�-� Hogy lettetek Cement?
B: Először olyanokra gondoltunk, 
hogy Cicafiúk, Carwars és hasonlók 
de inkább gyorsan elvetettük az ötle-
tet… Aztán poénból jött a cement, egy 
jót nevettünk és aztán az lett.
�-� Hogy hogy rendhagyóan négy jelöl�-
tet állítottatok?
B: Mert eredetileg úgy terveztük, hogy 
lesz Ce-man, Bitu-man és Jankó. De 
aztán volt egy kis kavarodás és az osz-
tály megszavazta Danit is. De akkor 
már ki volt minden találva az eredeti 
három emberre, meg az furán is hang-
zott volna, hogy Ce-man, Bitu-man és 
Dani ezért úgy döntöttünk, hogy akkor 
marad mind a három szuperhős és az 
összekötő ember Dani, akire végül a 
legtöbb szerep jutott.
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Gábor: Így nekünk is meglepetés volt 
a négy jelölt, de az tényleg fura lett 
volna ha a három szuperhős közül 
csak kettő jelölt. És végül is nagyon 
örülünk, hogy így alakult.
�-� Szerintetek miben volt a sikeretek 
titka?
B: Mi voltunk a leghangosabbak. 
G: Igazából úgy gondoltuk, hogy min-
den kategóriát megnyerhetünk, ha jó 
a hangulat. Mi, jelöltek is próbáltunk 
minél többet beszélgeti az emberek-
kel, mindenfelé járkáltunk a hangos-
bemondóval, végig osztogattuk a jó 
kis matricáinkat… Tényleg mindig, 
mindenhol megpróbáltunk nagyon jó 
hangulatot csinálni és mindenkivel 
közvetlennek lenni. 
�-� Minek a megszervezése járt a leg�-
több nehézséggel?
G: A kampány…
B: Az osztály összeegyeztetése. Leg-
inkább a forgatás miatt, mert mi nem 
hívtunk profi filmest. Így nagyon ne-
héz volt olyan időpontot találni ami 
Dávidnak, aki filmezett és minden 
szereplőnek is megfelelt. Kitalálni 
volt a legkönnyebb, a megvalósítás 
volt a kihívás. 
�-� Mi ment a legzökkenőmenteseb�-
ben?
B: A nagytermi műsor.
G: A tánc.
�-� Balázs a későbbiekben tervezed, 
hogy esküvőket vagy temetéseket 
szervezz?
B: Nem különösebben, bár ki tudja:) 
- Mi a legpozitívabb élményetek a 
kampányról?
G: Az osztályok együttműködése a 

kampány ideje alatt. Előtte volt né-
hány kisebb vitánk de szerencsére vé-
gül minden elrendeződött.
�-� Mennyivel előtte kezdtetek el ké�-
szülni a kampányra?
B: Tavaly félév körül kezdtünk el ko-
molyan foglalkozni vele. De így utó-
lag tudjuk, hogy tényleg nagy szükség 
volt ennyi időre.
�-� Üzentek valamit a jövő kampányo�-
lói számára?
B: Hajrá! G: Igazából, hogy kezdje el 
mindenki időben.
B: A szeretet a legfontosabb!
Reméljük, mindenki jól érezte magát a 
kampány ideje alatt és egy felejthetet-
len élmény maradt!
Bujnóczki Alíz

Művészet

Definiáljuk a művészetet…
A művészet egy olyan dolog az élet-
ben, aminek a létezése nem szükség-
szerű, mégis talán életfontosságú. Egy 
olyan valami, ami nélkül ugye lehet 
élni, de, mint tudjuk, nem érdemes. 
De mit is nevezhetünk igazán művé-
szetnek? Kire mondhatjuk, hogy mű-
vész, és egyáltalán van-e értelme kere-
tek közé szorítani a megfoghatatlant? 
Sokan megpróbálták leírni, számukra 
mit jelent ez a valójában definiálhatat-
lan dolog, amiről mindenki tudja, mi-
csoda, de igazából senki sem tud róla 
semmit.
A művészet és a művészlét „definíci-
ói”:
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„A művész nem a valóságot ábrázolja, 
hanem azt a látomást, melyet a való-
ság élménye kelt az emberi lélekben. 
Ez a többlet a művészet.” (Márai Sán-
dor)
„Az tesz valakit művésszé, hogy a 
lelki életéből vesz motívumokat, és fi-
zikai formát ad az érzései és a vágyai 
által inspirált témának.” (Jim Carrey)
„Az élet legmagasabb rendű formája 
a művészet, mert a művészet a legna-
gyobb, a legmagasabb rendű életsze-
retet.” (Karel Schulz)
„A művészet varázs, mely átalakít. A 
könnycseppet persze gyöngyszemmé 
nem. Az embert emberebbé azonban 
igen.” (Poszler György)
„A művészet az emberben és a termé-
szetben megnyilvánuló rejtelmesnek, 
isteninek érzéki visszaadása.” (Liszt 
Ferenc)
„A művészet se nem valóság, se nem 
utánzat. (...) A művészet nem egyéb, 
mint a valóság kitalálása.” „A művé-
szet tulajdonképpen nem más, mint 
áttörni a tényeket és eljutni a valóság-
hoz.” (Pilinszky János)
„Meglehet, hogy a művészet nem más, 
mint a szervezet egy válasza a saját 
korlátozott emlékezetére.” (Joszif 
Brodszkij)
„Azt várják tőlem, hogy megmond-
jam, mi a művészet? Ha tudnám, ak-
kor se árulnám el.” (Azután mégis 
megtette…)¶„A művészet hazugság, 
amely segít felismerni az igazságot.” 
(Pablo Picasso)
„A műalkotás egy szép rezgésnek a 
megörökítése. Egy lelki mámor feled-
hetetlenné tevése.” (Gárdonyi Géza)

„Ha mindaz, ami a kezedben, fejedben 
és szívedben egyesül, nos, az a művé-
szet.” (John Ruskin)
„A művészet fölfokozott élet. Mélyeb-
ben boldogít, gyorsabban fölemészt.” 
(Thomas Mann)
„A művészet nem más, mint a talá-
lékonyak menedéke az élet unalma 
elől.” (William Somerset Maugham)
„A művészet hivatása, hogy pótolja az 
életet, melyet nélkülözünk.” (Richard 
Wagner)
„A művészet annak bizonyítása, hogy 
a megszokott rendkívüli.” (Amédée 
Ozenfant)
„A művészet a magányos ember köz-
delme az egész világ ellen.” (Mika 
Waltari)
„A művész a világból csak a művésze-
tet, és a világot csak a művészetben 
látja.” (Victor Hugo)
Te hogyan definiálnád a művészetet? 
Írd meg nekünk, hogy viszontláthasd 
a legközelebbi számunkban!
Varga Borbála

Egymás közt

Iskolai bántalmazás (bullying)
„Ronda!” „Kövér!” „Gizda!” „Stré-
ber!” „Hülye!” Az iskolában nap mint 
nap hallhatjuk ezeket és az ehhez ha-
sonló szavakat, amelyekkel a diákok 
egymást illetik. A bántalmazásnak 
nem csak a verbális, hanem sokszor fi-
zikai megnyilvánulása is fellelhető az 
iskolák falain belül. Unásig ismételt 
téma, amelyre mégsem fordítunk elég 
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figyelmet. Fontosnak tartom, hogy 
írjak erről, mert az iskolai bántalma-
zásnak akár halálos következményei 
is lehetnek.

A bántalmazást nehéz definiálni, 
mivel igencsak sokrétű. 

Bántalmazásnak számít minden olyan 
verbális, érzelmi, fizikai, szexuális 
vagy interneten történő sorozatos 

cselekedet, amelyek a másik ember 
testi vagy lelki épségét sértik. 

Oldalakon keresztül sorolhatnám 
az okokat, amiért egy diákot tár-
sai kiközösítenek, kezdve az olyan 
„kis” dolgokkal, mint a külső vagy 
a tudás, a származáson keresz-
tül a vallásig, a nemi identitásig. 
Már a kisebb gyerekek körében is ész-
lelhető a bántalmazás jelenléte, habár 
ott még nem olyan komoly mértékben, 
mint az idősebb korosztálynál, mégis 
oda kell figyelni erre is. 
Mint ahogy már írtam, a bántalmazás 
nem egyszeri alkalom, hanem sérel-
mek sorozata. Néha bele sem gondol-
nak, hogy amit mondanak vagy tesz-
nek, az a társukat mélyen érinti. Akkor 
is, ha egyenesen neki mondják vagy 
teszik, és akkor is, amikor a háta mö-
gött zajlanak az események, ő mégis 
tud róluk.

Elég a bántalmazásból [Forrás: tumblr.

com]
�-� Kik lehetnek áldozatok? 
Szinte bárki, aki valamiért „kilóg a 
sorból” társai szerint, negatív énképe 
van, alacsony az önbecsülése vagy ép-
pen szorongó, csendes, visszahúzódó. 
A támadók általában egy, maximum 
két áldozatot választanak ki, hiszen 
több esetén fennáll az összefogás ve-
szélye, ami a támadók felé csakis rosz-
szat jelent.
�-� Kik a támadók? 
Alacsony empátiával rendelkező sze-
mélyek, akik az osztály kulcsfontossá-
gú tagjai, népszerűek, pozitív énkép-
pel rendelkeznek. Nem mondhatjuk 
el, hogy mindegyikük nulla tudással 
rendelkezik, hiszen egy színötös tanu-
ló is támadóvá válhat.
�-� Különbség van a fiúk és a lányok, il�-
letve a kiskamaszok és a gimnazisták 
molesztálási módszerei között.
A fiúkra sokkal jellemzőbb az agresz-
szió, a verekedés, míg a lányok inkább 
a kifinomultabb, lelki kínzást választ-
ják – ugyanúgy, ahogy az idősebb 
korosztály is. A gimnazisták már tud-
ják, hogy nem kell fizikai erőszakhoz 
folyamodni ahhoz, hogy a kiszemelt 
embert nevetség tárgyává tegyék, fi-
zikailag kikészítsék. Minél intellek-
tuálisabb a környezet, annál kifino-
multabbak – és lélekgyilkolóbbak – a 
módszerek.
�-� Mit tesz a közösség? 
Ritka az, hogy kiálljanak az áldozat 
mellett, mert ekkor ők is könnyedén 
azzá válhatnak. Sokkal gyakoribb a 
megfélemlítettség, a passzív kívülál-
lóként tanúsított szótlanság, illetve az 
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alig vagy egyáltalán nem titkolt ne-
vetés, melyek egytől egyig a támadó 
személyét támogatják. A társadalom 
szerepe is fontos, az, hogy hogyan 
viszonyulnak a „ha valaki nem tudja 
megvédeni magát, vessen magára” 
szemlélethez. Magyarországon ez 
igen erősen él – nyilván nem minden-
kiben. 
�-� A következmények?
Mert igen, azok is vannak, amikbe – 
ahogy már említettem – sokan bele 
sem gondolnak. Legrosszabb esetben 
az áldozat annyira összeomlik mind 
mentálisan, mind fizikailag, hogy vé-
get vet az életének. Extrémen hangzik, 
de megtörténhet, hogy az addig csend-
ben tűrő kamasznak egy napon elege 
lesz, és fegyverrel a táskájában érke-
zik az iskolába, hogy bosszút álljon 
azokon, akik bántották őt.
Hosszú távú következménye, hogy 
valaki lelkileg teljesen kikészül, dep-
ressziós lesz, önbizalma és önbecsü-
lése a porba hullik, szorongani kezd 
(már ha eddig nem tette), tanulási 
nehézségek, függőségek, a szorongás 
testi tünetei (fejfájás, hasfájás, álmat-
lanság, stb…).
Élete végéig benne marad az a tudat, 
hogy ő semmit nem ér, senki nem sze-
reti.
�-� A megoldás?
Elsősorban a szülő feladata, hogy ész-
revegye: valami nincs rendben a gye-
rekkel. Megpróbálhat ő maga beszélni 
vele, vagy pszichológushoz, pszichiá-
terhez viheti. Megoldás lehet az isko-
laváltás, de csak akkor, ha a gyerek-
ben tudatosult, hogy ő semmivel sem 

kevesebb egyik osztálytársánál sem, 
önbizalma valamelyest helyreállt.

116-111

Ingyenesen hívható lelkisegély-
vonal, ahol minden problémát 

meghallgatnak. Ha valakin látszik, 
hogy nincs rendben, de ő maga 

senkinek nem szól (amit egyébként 
senki nem tesz meg azok között, 

akiknek problémája van), feltétlenül 
jelezzétek egy idősebb, tapasztaltabb 

felnőttnek, így megelőzhető a baj.
Matiz Eszter

Vicc-téglák
Hogy miért pont Vicc-téglák?
A sulis életnek ugyan úgy részei a 
viccek, a belső poénok, mint iskolánk 
falaiban a téglák. Egyszerűen elen-
gedhetetlen, így teljes a kép. Minden 
téglára szükség van. Vagy tudjátok, 
mint a beépített emberek. Amolyan 
Kőműves Kelemenné félék.  Mert a 
tanulós hétköznapokba elengedhetet-
len egy kis humor.
	Remélem ti is ismeritek azt a 

bizonyos dalt fizika óráról. (Minden 
vízbe mártott test, kisangyalom…) 
Bár Pistike félreértette a kérdést... 
-Pistike, most Arkhimédesz 
törvényéről foglak kérdezni- 
szólítja fel a kis Pistát a tanár: -Mi 
történik, ha beleülsz egy vízzel teli 
kádba? -Megszólal a telefon.

	Valamiről meg kell jegyezni a 
dolgokat... Vidéki kislány felel 
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ókori történelemből. -Mondd meg 
szépen, kivel harcolt Akhilleusz 
a trójai csatában? -Plútóval. 
-Egyáltalán nem! Törd még a fejed! 
-Néróval. -Szó sincs róla. -Akkor 
Hektorral... de hogy valamelyik 
kutyánkkal, az biztos.

	A fantázia is fontos, de alakokat 
inkább felhőkben keressetek, mint 
térképen... Pistikét történelemórán 
felszólítja a tanár: -Pistike, 
mondd meg, mi volt Olaszország 
államformája a második 
világháború alatt! Pistike nézegeti 
a térképet, majd bizonytalanul 
megszólal: -Háááát... csizma?

	Mert van, amit magunknak kell 
megoldanunk... Pistike sírva jön 
haza az iskolából: -Anya! Az 
iskolában mindenki Rambónak 
szólít! -Nahát, holnap bemegyek 
az igazgatóhoz! -Inkább ne! Ez az 
én ügyem!

	Ki ismer magára? Gyorsan 
tanulók, kezeket fel! Felmérést 
tartanak, hogy ki szerint mennyi 
idő alatt lehet megtanulni kínaiul? 
Megkérdezik a tanyán élő Józsi 
bácsit: -Hát, ha minden időm rá 
fordítom talán 4-5 év... Aztán egy 
egyetemen tanító professzort: 
-Véleményem szerint én 1-2 év 
alatt meg tudnám tanulni! Majd a 
főiskolás diákot: -Szerinted mennyi 
idő alatt lehet megtanulni kínaiul? 
-Miért? Holnap ZH-t írunk?

	Bármikor szükséged lehet a 
matematikára... Egy matektanár 
megy az úton. Megtámadja egy 
bűnöző, de hirtelen a bokorból 

előbukkan egy fekete köpenyes, 
maszkos ember és megmenti. 
Ekkor a tanár megszólal: -Ki vagy 
te? A megmentő nem válaszol, 
csak egy nagy Z betűt vés a falba 
a kardjával. -Áá! Köszönöm, 
hogy megmentettél, egész számok 
halmaza!

	Egy kis magyar történelem: A 
tanárnő megkérdezi a tanulókat, 
hogy kinek hasonlítanak a szülei 
valamelyik történelmi személyre. 
Az egyik diák büszkén feleli: -Az 
én apukám Mátyáskirályra hasonlít. 
-Miért? -Mert olyan igazságos. 
Erre megszólal egy másik gyerek 
is: -Az én apukám Dugovics 
Tituszra hasonlít. -Miért? -Mert 
vállalatigazgató volt, és amikor 
lebukott, három másik embert is 
magával rántott!

	Ha cseles szeretnél lenni... 
-Tanárnő, megbüntetne olyan 
dologért, amit nem csináltam? 
-Persze, hogy nem. -Nem csináltam 
házi feladatot. 

	Egy kis németes humor... Hogy 
hívják a német jegesmedvét? 
Dermedve.

	És ha már a medvékről is szó 
esett... Két alak jön le a hegyről. Az 
egyik futva, a másik medve.

Csizmarik Viktória
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Ajánlók és kritikák

Legendás állatok és megfigye-
lésük
Megkezdődött 2018. Ez csak egy dol-
got jelenthet, pontosabban kifejtve: 
egy újabb év, új filmekkel, esetleg 
folytatásokkal gazdagítva, amiket már 
izgatottan várunk. Ezek közé tudnám 
sorolni az egyik személyes kedven-
cemet, aminek a folytatása Magyar-
országon körülbelül november 20-án 
kerül bemutatásra a mozikban. Ez a 
film nem más, mint a Legendás Ál-
latok és Megfigyelésük (David Yates 
rendezésében). Az eredeti, 2001-ben 
megjelenő könyvet, és a forgatóköny-
vet is Harry Potter megteremtője, J. 
K. Rowling írta. Nagy tévhit, hogy ez 
a Harry Potter „időszak” előzménye. 
Igazából a varázslók világát tágította 
térben és időben is egyaránt. Ezt a le-
xikont a Roxfortban használják a le-
gendás lények gondozása tantárgyhoz, 
melyet maga a főszereplő, Göthe Sal-
mander állított össze. Az eddigi Har-
ry Potter részekhez eltérően ez New 
Yorkban játszódik, 70 évvel korábban.
Göthe Salmander, akit kicsaptak a 
Roxfortból, körbeutazza a világot 
egyetlen bőrönddel, hogy megmentse 
a varázslényeket a kihalástól. Ezekről 
apró feljegyzéseket ír, majd könyvet ír 
belőle (tankönyvet). Mikor befejezte a 
világjáró körútját, megáll New York-
ban és a világ egyből a feje tetejére áll. 
J. K. Rowling ismét kitett magáért, 
ahogyan David Yates is. Eddig kétszer 
láttam, de azt veszem észre, hogy mi-

nél többször megnézek/olvasok egy J. 
K. Rowling által megírt művet, annál 
jobban élvezem. Mivel most kritiku-
sabb szemmel próbáltam nézni a fil-
met, találtam némi kivetnivalót benne, 
de ezek nem igazán szembetűnőek, 
ugyanúgy élveztem ettől függetlenül. 
A főszereplő, Göthe Salmander (Ed-
die Redmayne) csak egy foltos goly-
mókot akart vásárolni egy barátja szü-
letésnapjára, azonban sok zűrzavart 
okozott. Megékezése során kiszökött a 
furkásza a bőröndjéből, ami a csillogó 
pénzérmék kísértő gondolatai után a 
bankba szalad. Ezt meglátta lefokozott 
ex-auror Tina Goldstein (Katherine 
Waterston), aki be akarja vinni a mi-
nisztériumba. Salmander a furkász be-
gyűjtésén fáradozva véletlenül elhagy 
egy tojást, amit egy magnix (=mugli, 
azaz varázstalan személy), Jacob Ko-
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walski (Dan Fogler) talál meg. Innen 
kezdődik minden bonyodalom. Ez a 
film nem szab határokat. Kaland után 
jön egy veszélyesebb kaland, amibe 
természetesen a főszereplőnk beleüti 
az orrát és az életét kockáztatja, ezzel 
felkeltve a nézők érdeklődését a film 
hátralévő részében. Azt mondom, ez 
tökéletesen sikerült nekik. Lenyűgö-
ző az egész film, a díszlet, a szereplők 
alakítása. 2016 igen szerencsés volt 
ezzel a filmmel, hiszen az embereket 
érdekelte Göthe története. Reméljük, 
az idei rész is sikerekben gazdag lesz 
és tovább követjük a varázsvilág tör-
ténetét. 
Greutter Lilla

Böszörményi Gyula: Ambrózy 
báró esetei

Böszörményi Gyula
József Attila-díjas író 1964. július 23-
án született Miskolcon. Kétéves korá-
ban izomsorvadásos betegség támadta 
meg, melynek következtében mozgás-
sérült lett. Tízévesen kezdett el írni. 

Első műve, a Kucó névre hallgató kis-
regény 1991-ben jelent meg. Leghíre-
sebb könyvei a Gergő-sorozat kötetei.
Böszörményi Gyula 2012 előtt kezd-
te meg a munkálatokat Hangay Emi-
lia és Sédeny-Ambrózy Richard La-
jos Gobert báró (röviden csak Gróf 
Ambrózy Richárd) történetéhez, az 
első rész 2014-ben jelent meg, a záró 
kötetet pedig 2017. december 12-től 
lehet megvásárolni. A történet mö-
gött rengeteg kutatás áll, hogy minél 
hitelesebb képet kaphasson az olva-
só a századfordulós Budapestről. Az 
író alkotói naplójában olvashatjuk, 
hogy „a szerző mintegy 60 különbö-
ző forrásmunkát (tanulmánykötetet, 
történelmi szakkönyvet, korabeli re-
gényt, emlékiratot, stb.) olvasott el, 
hogy megismerje e csodásan pezsgő, 
izgalmas korszakot, a cselédlányok 
mindennapi életétől a rendőrség mun-
káján át a főurak világáig, s közben 
apróbetűs jegyzeteivel többszáz oldalt 
töltött meg.”
A könyv műfaját tekintve krimi és 
kalandregény, romantikus elemekkel 
fűszerezve. Tökéletesen visszaadja az 
1900-as évek hangulatát, ami teljesen 
beszippantja az olvasót, és csak akkor 
eszmél fel, ha felpillant a könyvből. 
Szinte azt érezzük, hogy ott vagyunk 
a szereplők között, elutaztunk Buda-
pestre, a Svábhegyre, a Tabánba vagy 
éppen Erdélybe. 
A történet főszereplői a már fent em-
lített Hangay Emilia, aki Marosvá-
sárhelyről utazott a székesfővárosba, 
hogy négy éve, 1896-ban eltűnt nővé-
rét, Emmát megkeresse, valamint Gróf 
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Ambrózy Richárd, akivel a kisasszony 
egy szerencsétlen véletlen során talál-
kozott. Rajtuk kívül fontos megemlí-
tenem Monyorókeréki és Monoszlói 
Erdődy Agáta Mária Gobertina gróf-
nőt, Richárd édesanyját, Terka nénit, a 
szakácsnőt, Vén Bódis Gáspárt és Is-
tit, valamint Tarján Vilmos bűnügyi ri-
portert is – ám azt, hogy miért is lesz-
nek ők lényegesek, nem szeretném a 
kedves olvasó elé tárni.
A cselekmény fő szála tehát Emma 
megtalálása, ám példának okáért a 
második részben Rudnay Béla főkapi-
tány rejtélyei után nyomozhatunk.
„Budapest, 1896.
A város a millenniumi ünnepségek 
lázában ég. A békebeli Monarchia 
minden zugából tízezerszám tódul-
nak az emberek, hogy megcsodálják 
az ezeréves Magyarország egybehor-
dott kincseit. Köztük van a Marosvá-
sárhelyről érkezett, 16 éves Hangay 
Emma kisasszony is, akinek a rendez-
vények második napján nyoma vész.  
Négy évvel később titokzatos táv-
irat érkezik az azóta is gyászoló, 
idős édesapa, Hangay Árpád címé-
re: a különös üzenetet Emma, a rég 
halottnak hitt lány küldte! Az ek-
kor 17 éves Mili kisasszony, Emma 
húga azonnal a fővárosba utazik, 
hogy nővére keresésére induljon.  
A talpraesett, éles eszű lány nem sejti, 
hogy midőn felszáll a vonatra, rém-
álmokhoz hasonló kalandok sora ve-
szi kezdetét, melyek kibogozásában 
egyetlen támasza a jó hírű, ám igen 
zord természetű mesterdetektív, Amb-
rózy Richárd báró lesz.”

Az író leírásainak köszönhetően mind 
a környezetet, mind a személyeket 
precízen magunk elé tudjuk képzel-
ni. Olvasás közben elgondolkodtam 
azon: Böszörményi biztos, hogy kor-
társ író? Nem száz évvel ezelőtt al-
kotott? Amiért ez megfogalmazódott 
bennem, az a korhű nyelvezet. Nehéz 
egy teljesen másik évszázadban visz-
szatérni egy korábbi szóhasználathoz, 
Gyula bácsinak mégis sikerült. Ami 
még megfogott, az az, hogy milyen 
jól ír a korabeli társadalmi rétegekről, 
és az azok közötti különbségekről. Jól 
játszik az – egyébként két szálon futó 
– cselekménnyel, ahol hol a nemes-
ség, hol az átlag lakosság életébe en-
ged bepillantást – ez főleg a második 
résztől látszódik jól. 
A könyvek bűntényei megtörtént ese-
tek, a szereplők nagy része pedig va-
laha élt személy – az Ambrózy csa-
ládból például egyedül Richárd nem 
létezett soha.
Összefoglalva, mindenkinek ajánlom, 
aki szereti a krimiket és aki szeretne 
megismerkedni a huszadik századi 
Budapesttel, szórakoztató de ugyan-
akkor lebilincselő történetre vágyik, 
amely során elmenekülhet a valóság-
ból. Figyelem! A könyvek függővég-
gel záródnak!
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