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ÚJ ÉV, ÚJ SZERKESZTŐSÉG 

 

 – „Elvállalod a Bökény szerkesztését?” 

 – „Hűha – smiley. – Bökény, mint a suliújság?” 

 

 Valahogy így kezdődött az én történetem. Pedig átlagosan indult a napom, semmi különleges. 

Most meg azt sem tudom, hogyan kezdjem el ezt az egészet, de remélem, sikerülni fog! 

 Ez az újság rólad szól. Rólunk. Egy közösség vagyunk. Mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy 

tagjai lehetünk. És te? Mindent meg fogunk tenni azért, hogy szívesen lapozgasd végig számainkat. 

 

 A márciusi számunk témái: 

 

1. Valentin-nap, avagy hogyan ünnepeltek 

gimnazistáink 
 

2. Március 8. – Férfiagy és női agy 
 

3. Március 15. – Nosztalgia, 1848 

újraalkotása 
 

4. Gólyabeszámolók – Gólyáink 

bemutatkoznak 
 

5. Pelustól a katedráig Kovács István tanár 

úrral 
 

6. Könyvajánló – Kalapos Éva: Muszáj?!  
 

7. Végjáték – Gyomorgörcsök az érettségi 

előtt 
 

8. Művészi vénáink 
 

9. Felszólal a tanári kar: aranyköpések a 

mesterektől 

 

10.  Életünk a mozgás  

 

11. A Bökláda használatban! 

 

12.  Emblémakészítő kerestetik! 

Emblémarajzoló verseny 
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Valentin-nap iskolánk párjaival 

Kifaggattunk néhányat iskolánk szerelmespárjai közül, 

megtudakolva, hogyan is telt nekik ez a különleges nap. 

 

1. Mióta vagytok együtt? 

Dénes Evelin + Süle András: 2018. február 24. óta vagyunk 

együtt. 

Horvát Diána+ Szabó Szabolcs: A napokban lesz két éve, hogy egy párt alkotunk. 

2. Mi volt az első gondolatod, mikor megláttad? 

E+A: Őszintén szólva nem tudom. Ez nem volt szerelem első látásra, inkább csak sokadikra. / Első 

gondolatom, mikor megláttam, az volt, hogy jó lenne megismerni és jóban lenni vele. 

D+Sz: Legszebbnek tartottam akkor is, és most is. Amikor elkezdtünk beszélgetni, és kezdtem 

megismerni, úgy gondoltam, hogy: „Hú, most aztán nehéz dolgom lesz!”, de kitartó voltam, és minden 

jól alakul azóta is. 

3. Hogy jöttetek össze? 

E+A: Egy osztályba iratkoztunk, és egy idő után egyre jobb lett a kapcsolatunk, egyre jobban 

megismertük egymást (ma meg már Valentin-napi kérdőíveket töltünk ki ). / Osztálytársak lettünk, 

aztán padtársak. 

D+Sz: Emlékszem, hogy Szabi születésnapja volt, és egy kilencedikes képpel köszöntöttem fel őt. Ettől a 

naptól kezdve minden nap érdeklődött, és lassan közelebb kerültünk egymáshoz. 

4. Ezek után nem fogtok minden nap találkozni. Kibírja ezt a kapcsolatotok? Milyen terveitek 

vannak a jövőre nézve? 

E+A: Sok mindent hozhat a jövő, viszont reméljük, hogy ezek után is egymás életét fogjuk boldogítani, 

még jó sokáig. / Nem tudhatjuk előre, hogy, mi lesz, de a kapcsolatunkat nem fogja befolyásolni. 

D+Sz: A ballagás után is ugyanígy lesz minden, annyi változással, hogy most már nem tudunk a suliban 

találkozni minden nap. 

5. Aznap jutott eszedbe a vásárlás, vagy már előre készültél? 

E+A: Előre készültem, és elmentünk randizni, hiszen úgy véljük mind a ketten, hogy a közös élmények az 

igazán fontosak. 

D+Sz: Már jóval Valentin-nap közeledte előtt megrendeltem az ajándékot. Nagyon sokat gondolkodtam 

rajta, hogy mi is legyen az, mivel is lepjem meg őt. Ez mindig kihívás számomra. 
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Március 8.  

 

Gondolkodásmódok 

1. Hogyan ünnepeltétek az osztályban március 8-át? 

2. Hol szeretnéd tölteni álmaid március 8-áját? Kivel? 

3. Hányszor szeretnéd megünnepelni egy évben? 

4. Szerinted fontos megünnepelni március 8-át? Miért? 

5. Miért jó, ha adsz? És ha kapsz? 

 

FIÚK 

 

1. A fiúk közösen vettek minden lánynak 

egy szál rózsát és egy doboz Raffaellót. 

2. A Bahamákon velem és magammal. 

3. Bőven elég egyszer is, így is sok pénz 

van benne. 

4. Igen, mert legalább így megemlékezünk 

a nőkről egy évben. 

5. Azért jó, ha adsz, mert örömöt tudsz 

okozni vele másnak, és így te is örülsz. Ha 

kapsz, akkor örülsz, mert kaptál valamit. 

 

 

 

LÁNYOK 

 

1. Az osztályban a nők napját evéssel 

töltöttük, de azelőtt kaptunk egy- egy szál rózsát 

a fiúk részéről, ők meg csokit tőlünk. 

2. Álmaim nők napját egy meleg helyen 

tölteném el, hiányzik a jó idő. Mindenképp a 

közelebbi barátaimmal, mert szeretek velük 

lenni. 

3. Egy évben jó lenne többször is 

megünnepelni a nők iránti tisztelet kimutatására 

szánt napot, viszont ez az egy is megteszi. 

4. Szerintem mindenképp fontos 

megünnepelni. Rengeteg nagyszerű nő 

küzdelmét jelképezi az egyenjogúságért, amiért 

érdemes megemlékezni. 

5. Jó adni, mert jó érzéssel tölt el, ha látom 

mások arcán az örömöt, amit akár egy kis 

figyelmesség is szerezhet. Kapni jó, mert 

tudom, hogy gondoltak rám is, ez pedig 

boldogsággal tölt el. 
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Március 15. 

Iskolánk diákjai március 15-én a szilágysomlyói kultúrotthonban előadást tartottak. Énekek, versek 

kíséretében zajlott le az este, amelyet fáklyás menet követett. 

 

 

 

 

 

Köszönjük a tartalmas előadást, diákok!   
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Iskolánk gólyái azt a feladatot kapták, hogy mondjanak 

szavakat, amelyek eszükbe jutnak március 15-ével 

kapcsolatban, majd ezekkel, az adott sorrendben felhasználva 

őket, műveket gyártsanak. Egy pár a „rengeteg” fogalmazás 

közül: 

 

Szavak/kifejezések: harc, hazafiság, magyarság, szabadság, összetartozás, kitartás, hazaszeretet, Petőfi, 

névnap (Boldog névnapot, Kristóf! ), bátorság, megmaradás, halál, megszakad, elnyomás, egyenlőség, 

forradalom, függetlenség, áldozat, rab, Erdély, kokárda, hősök, önfeláldozás, nemzet, szeretet, 

megemlékezés, márciusi ifjak, Nemzeti dal, Himnusz, nagyon fáj, testvériség, remény, hit, A kőszívű 

ember fiai, piros-fehér-zöld, Magyarország, zászló, határ, magyar állampolgárság, 12 pont, Kossuth 

Lajos, Pilvax, vér, Szózat, kard, ló, aradi vértanúk, fájdalom, kín, öröm, újjászületés, beletörődés 

 

 Harcolni a hazafiságért, magyarságért és szabadságért, ennek érdekében összetartozni és kitartani 

a hazaszeretetért! De ki szerette igazán a hazáját? Petőfi! Kit e napon többször említenek, mint a 

névnapján. Bátornak lenni a megmaradásért… de a halál megszakítja, amit az elnyomás ellen teszünk. 

Egyenlőnek lenni? Amikor a forradalomban a függetlenségért áldozatokat hozunk? Mi, akik 

raboskodunk hazánk börtönében, Erdélyben, felvesszük a kokárdánkat, és hősök próbálunk lenni, 

amihez csak az szükséges, hogy összetartsunk egy nemzetként a szeretet nevében. Megemlékezünk a 

márciusi ifjakról, amikor a Nemzeti dalt és a Himnuszt énekeljük. Nagyon fáj, ha a testvériség nem tart 

össze. De hiszünk abban, hogy egyszer a határok megváltoznak, és újra nagy nemzet leszünk. 

 

Tőtős Armand, IX. D 

 

Hogy miről szól ez a nap? 

Harc, hazafiság, magyarság, 

Szabadság, összetartás és kitartás. 

A hazaszeretet Petőfi jelképe, 

Névnapot ünneplünk a bátorság emlékére. 

Hogy mi lesz a sorsunk, megmaradás vagy 

halál, 

Megszakadt szívünk az elnyomás után 

egyenlőségre talál. 

Forradalom, függetlenség, áldozat, rab, 

Erdély örökké a miénk marad! 

Kokárdát viselünk a hőseink emlékére, 

Az önfeláldozás a nemzet szeretetének jelképe. 

Megemlékezünk a márciusi ifjakról, 

A Nemzeti dal nekik szól. 

A Himnuszunk tele van fájdalommal, 

Testvériség, remény és hit van a tarsolyunkban. 

A kőszívű ember fiai ezáltal íródott, 

A piros-fehér-zöldért Magyarország kínlódott. 

Eme zászló határunk szélén áll, 

Amely állampolgárságunk jelképévé vált. 

12 pont, ami kell nekünk, 

Hogy Kossuth Lajos legyen a vezérünk. 

A Pilvaxban sör helyett vér folyt, 

Az utcákon több száz kard csattogott. 

Lóháton jöttek az aradi vértanúk, 

Látszott arcukon kínuk, fájdalmuk. 

A végén az öröm, újjászületés helyett 

Fájdalmas beletörődés következett. 

 

Bákai Krisztina, János Angyalka, Köteles Otilia, Orosz Szilvia, IX. B 
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Szavak/kifejezések: magyar nép, szabadság, hazaszeretet, Petőfi, Táncsics, Kossuth, vér, Jókai, kávézó, 

fogoly, márciusi ifjak, 12 pont, nemzeti ünnep, győzelem, forradalom, kokárda, vértanúk, nyomda, 

Nemzeti dal, Himnusz, unió Erdéllyel, diadalittas, fájdalom, áldozatok, hűség, szeretet, remény, Szózat, 

magyar zászló 

 

Ördögi sugallat 

 

Egy ízig-vérig magyar nép hőn áhított szabadsága. A pulzáló hazaszeretet. Ezeket akartad 

megfogalmazni, Petőfi? Hazád romokban, Táncsics börtönben, Kossuth meg Pozsonyban próbálja 

menteni a menthetőt. Miféle szabad akaratról beszélsz, te híres költő? Mert én csak vért látok. Van 

valami értelme leülni Jókaival a kávézóban? Felesleges hovatartozásodat vitatnod. Fogoly vagy. 

Foglyokból pedig sosem lesznek hősök. A márciusi ifjak lehet, bedőlnek majd neked, meg a hülye 12 

pontodnak. Ha ez be is következik, hidd el: a vesztükbe rohannak. Azt hiszed, győzni fogsz? Arról nem 

is beszélve, hogy nemzeti ünneppé akarod tenni a napot! Nem vagy te önfeláldozó, Petőfi. Nem fogsz 

nyerni. Magyarország szégyene leszel. A győzelem a Habsburgoké lesz, a forradalmatokat leverik. Majd 

fennmarad a kokárda, mint a szégyen jele, lesznek majd vértanúk, akik utolsó szavaikkal téged fognak 

káromolni, te hitvány költő. A lázadásotoknak nem lesz semmi értelme. A nyomda nem fogja értékelni 

versedet, a Nemzeti dalt, vagy nem is tudom, hogy nevezted. Himnuszként leverőitek éneke marad fent. 

Még hogy unió Erdéllyel! Megbolondultatok? A diadalittas hozzáállás itt nem fog megnyilvánulni, ne is 

törd magad. Fájdalommal ér véget a történet. A megváltást nem 1848 fogja elhozni. Ez az áldozatok és a 

rabság éve lesz, sőt, minden elkövetkező év az lesz! El fogom felejtetni veled a hűség, a szeretet és a 

remény fogalmát. Véged. Legyen akármilyen tiszta is a szíved, a jó sosem fog teljesen győzni. Most 

meg aztán pláne! Bátorságotok és küzdelmetek jutalma a vereség lesz. Szózatként a félelem fog 

felcsendülni. A börtönbe zárt emlékek a nyomorról és arról a szégyenletes magyar zászlóról fognak 

beszélni. 

 Van még ezek után kedved valamit is megfogalmazni, Petőfi? Van még merszed cselekedni? 

 

           Szeretettel, 

          Az Aggodalom csírája 

 

Kabai Henrik, IX. B 
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Gólyabeszámolók 
 

Szem előtt tartva azt, hogy újak vagyunk, rengeteg mindent kell megszoknunk, ezek az új dolgok pedig 

rohamosan az életünk részévé válnak. Ezt az óriási változást szuggerálják a következő szövegek: 

 

IX. B osztály 

 

- Te tudsz főzni? 

- Igen! 

- Mit? 

- Hidegtálat. 

 

- Én meg se kérdem, hány hiányzásom van, mert kihív felelni! 

 

- Az a baj, hogyha átfúj a szél a fejeden, mert az azt jelenti, hogy nincs, mi belül megállítsa! 

 

- Isten, áldd meg a magyart, jókedvvel, hőséggel! 

 

- Filón a matekfüzet is vonalas! 

 

- Mit hozzak neked a boltból? 

- Un cheeseburger fără sos şi fără cartofi. 

- Jaj, ki se tudom mondani! 

- Akkor hozzál egy palacsintát! 

 

Tanár: - Előbb jár a szátok, mint az eszetek! 

Diák: - Micsoda? Magának jár az esze?! És még hogy mi vagyunk a hülyék! 

 

Avagy bemutatkozunk mi, a kilencedikes filósok. 
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IX. D osztály 

 

A IX. D az osztályunk, 

Sokszor helyünket nem találjuk. 

Most bemutatjuk egyenként őket, 

Figyelmet kérünk, amíg mesélünk nektek. 

Jóel, aki a kémiával van jóban, 

Konrádnak hívják állandóan. 

Nati, kinek hangját ritkán halljuk, 

Egy csendes teremtésnek valljuk. 

Kovács Szili okos fiú, 

Nemrég elhagyta a ganget, 

Sebaj, tesó! Azért köszi a Netflixet! 

Peti, kinek legnagyobb az egója, 

Az osztály egyik legjobb tanulója. 

Mellette ül Gabi, 

Aki az angolt nagyon érti, 

Sok minden máshoz nem ért ő, 

De mindig van nála kaja meg víz, 

Ami azért elég menő. 

Beni az osztály infókirálya, 

Bármilyen feladatot adunk neki, 

Azt megcsinálja. 

Ferike a legjobb barátja, 

Aki ezeket a dolgokat nem nagyon vágja. 

Az ügyvéd úr, az egyedüli sarmasági, 

Folyton a telefonján lóg, és szeret kommentálni. 

Az osztályban van két Orsi, 

Egyik se szeret sportolni. 

Tihamér, Gergő meg Rómeó a tornaórák sztárja, 

Jöhet bukfenc, felülés vagy fekvőtámasz, 

A három fiú megcsinálja. 

Kicsi Csongi az osztály papája, 

Egy szünet alatt minden kajáját megpapálja. 

Janka az osztály művészlelke, 

Táskája zsebkendővel mindig tele. 

Emilia, aki mindig szerelmes, 

Töriórákon elég beszédes. 

Andiról tudjuk, hogy jól tud habot verni, 

Sokat szokott csukkos pólót viselni. 

Tomika, hát mondd, kit szeretsz? 

Mikor kaját kérünk tőled, mindig nevetsz. 

Anikó az osztály esze, 

Ez nem vicc, se nem mese. 

Armand az akrobatikus mozgásairól hires, 

Sajnos szingli, csajt keres. 

Bea az ippi pipi, 

Benne semmi ellenvetést nem lehet találni. 

Norbi a nagy motoros az osztályban, 

Technikája mindig hibátlan. 

Angyalkának kedvessége mindig páratlan, 

Viszont ne higgyétek, hogy olyan ártatlan! 

Kamillának a X. B-be húz a szíve, 

Darabont Józsikának a híve. 

Rolinak a logika nem megy annyira, 

Ezárt inkább a kézilabdát választja. 

Balázs, ki idén gólyakirály, 

Ha ő az osztályban van, minden sirály. 

Mi hárman, kik ezt a verset írjuk, 

Ezt az osztályt nagyon bírjuk 

 

Bákai Krisztina, Köteles Otilia, Orosz Szilvia, IX. D 
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Pelustól a katedráig 

Kovács István aligazgató úrral 
 

             

1. Milyen volt a gyermekkora? 

Annak ellenére, hogy a másik rendszerben éltünk, boldog 

gyermekkorom volt. A sok korlátozás és a kevés szórakozási lehetőség 

ellenére is. 

 

2. Milyen csínytevéseket követett el? 

Mivel kicsi korom óta sportolok, és egy nagyon rendszeres programom 

volt, nem sok időm maradt csínytevésekre. 

 

3. Mit játszott a legszívesebben? 

Legszívesebben mindig fogócskáztunk. 

 

4. Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Mivel a kedvenc tantárgyat befolyásolja az a tanár, akit kedvelünk, ezért sok tantárgyat szerettem: a 

magyar nyelvet, a történelmet, a román nyelvet, a matematikát. 

 

5. Volt olyan tantárgy, amit nem szeretett? 

Nem volt olyan tantárgy, amelyet nem szerettem. 

 

6. Volt hobbija? Ma is aktuális? 

Hobbim a bélyeggyűjtés volt, és színes cigarettás dobozokat is gyűjtöttem, amihez abban az időben 

nehezen lehetett hozzájutni, és persze az atlétika, ami ma is aktuális. 

 

7. Mi akart lenni? Milyen szakma volt az álma? 

Kicsi koromban búvár és űrhajós akartam lenni, később, mikor tudatosabb voltam, többet tudtam a 

pályaválasztásról, akkor a pedagógusi pálya került előtérbe. 

 

8. Miért lett tanár? 

Mivel minden gyermek előtt egy mintakép befolyásolja a 

pályaválasztást, nekem szüleim (akik tanárok voltak) és tanáraim 

voltak a modellek. 

 

9. Mi a véleménye a mai generációról? 

A mai generáció, annak ellenére, hogy sokan érvelnek amellett, hogy 

nem bíznak bennük, hogy nincs elég felelősségérzetük, én bízom 

bennük, és értékelem az alkalmazkodási képességüket. Úgy látom, 

hogy iskolánk diákjainak nagy része bizonyítja azt, hogy érvényesülni 

fog, és méltóképpen tudja majd továbbvinni értékeinket. 

 

10. Mit üzenne iskolánk diákjainak? 

Azt üzenem, hogy ha az értékekre alapozva szorgalmasan és kitartóan 

tanulnak, el fogják érni azt, ami nekik most egyelőre csak álom. 
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Kalapos Éva: Muszáj?! 
Könyvajánló 

 

 Hallottad már a „fércmű” kifejezést? Esetleg tudod is, mit jelent? 

Érezted valaha ilyennek magad? A téged körülvevő környezetet? Vagy 

talán pontosan a családod? Vannak dolgok, amelyek hiányoznak az 

életedből? Vagy sokkal inkább személyek? Tapasztaltad esetleg, hogy a 

boldog család csak egy „illúzió”? Hogy a téged körülvevő emberek 

„Csonkák. Hibásak. Kevesek”? Patchwork- család… érdekes kifejezés! 

Igénytelen alkotás, melynek részei hiányosak, foghíjasak. Persze, csak ha 

ilyen szempontból nézed a dolgokat! Egyetlen szempontból viszont nem 

tudunk mindent megérteni és meghatározni. Márpedig nem szabad 

elhamarkodottan ítélkezni. MUSZÁJ, hogy teljességében a látvány mögé tekints. 

Főszereplőink, Zsombor és Ábel első látásra ég és föld, tűz és víz, nőcsábász és udvarlásban 

zöldfülű, avagy a suli sztárja, a leendő diákelnök és az antiszoc’, nyomi srác. Két teljesen eltérő világ, s 

mekkora az űr köztük! Mert nem létezik köztes kategória, bármennyire is jólesne. MUSZÁJ, hogy a 

kettő közül valamelyikhez tartozz! Bizarr? Elhiszem. Zsombornak és Ábelnek sem volt választási 

lehetősége. „Sosem gondoltam még bele, mit érezhetnek azok, akik kiszorulnak a csapatunkból és, 

mondjuk, nem érzik jól magukat a sajátjukban…”– ismerős? Megértelek! Ezt a két teljesen ellentétes 

tinit is a már jól ismert Patchwork- eset hozza össze. Igen, így jár az, akinek az édesanyja és édesapja 

egymásba szeret, sőt, össze is költözik, ezzel megpróbálva „fércelni” a múltban keletkezett 

szakadásokat. A két fiú azonban egyáltalán nem örül így adódott helyzetüknek! A hab a tortán, a Jack 

Pot azonban (természetesen ironikus változatban) a kreatív anyuka ötlete lesz: hétvégi közös kirándulás 

és jókora síelések az osztrák hegyekben! Elképesztő! Mi jó sülhet ki ebből? Zsombor 

kampányszezonjába, valamint Ádám magánéletébe is ugyanúgy belerondít ez a döntéshozatal! 

Ez a könyv tele van izgalmas, különleges, váratlan fordulatokkal, akár tartalmát, akár szerkezetét 

tekintjük. Ebben a borítóban nem tudsz csalódni! Amit az érdekes, ellentétes, feje tetejére fordult sorok 

között keresel, azt meg is fogod találni! Igen, ez egy olyan könyv, melyet késsel a kezedben kell, hogy 

elolvass! Két fiú, két teljesen különböző személyiség, két szempont… és hogy hol a megoldás? A titkok 

nyitja, mint legtöbb esetben, a középpontban rejlik! Ott, ahol a két világ találkozik! Akár egy társaság 

középpontja, egy nagymenő, akár egy csiga légy, aki az út túloldalára vágyott volna születni, ez a könyv 

bármelyik esetben tud szólni hozzád! Légy te akármilyen tomboló serdülőkornak kiszolgáltatott fiatal, 

aki megértésre vágyik, ez a könyv, akárhonnan kezded olvasni, nagy üzenetet rejt számodra! 

Életed nagy problémájára valahol már el van készítve a megoldás. Meg akarod találni? Akkor 

neked  MUSZÁJ elolvasnod ezt a könyvet! Avagy ki ne szeretné megtapasztalni, amikor „valahogy 

kitisztul a feje az embernek, és egy pár percig még el is tudod hinni, hogy az élet alapvetően oké…”? 

 

Kabai Henrik, IX. B 
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Végjáték 

Gyomorgörcsök az érettségi előtt 

  

Tizenegyedikes tanulóink 

 

1. Milyen érzések kavarognak benned a vizsgák előtt? 

  

Kincses Erzsébet: Leginkább izgalom és félelem. Izgulok a tétel miatt, ugyanakkor félek, 

nehogy valamit elrontsak. Szeretném, hogyha minden simán menne. 

Bagoly Paula: Én úgy gondolom, hogy az érettségi minden diák életében egy meghatározó 

esemény. Ezért nyilván nagyon izgatott vagyok, és van bennem egy kis félelem is, vagy talán 

nem is olyan kicsi, mivel szeretnék a legjobb tudásom szerint teljesíteni. 

 

 

2. Melyik vizsgától tartasz a legjobban és melyiktől a legkevésbé? 

 

E: A magyartól eléggé tartok, mert sok bonyolult mű van, ugyanakkor reménykedem, hogy 

könnyű lesz. Amitől a legkevésbé tartok, az a történelem. Úgy gondolom, ha a történelem 

megvan az általános műveltségedben, akkor nem kell tőle nagyon félni. 

P: Mindhárom vizsgától egyaránt tartok, egyiket sem tartom könnyebbnek a másiknál. 

 

 

3. Mit üzensz a következő generációnak a vizsgákkal kapcsolatban? 

 

E: Üzenem a következő generációnak, hogy ne izguljanak, hagyják a félelmeket hátra, és csak 

arra gondoljanak, hogy a tanulás és az odafigyelés a hasznukra válik. Valamint kívánok nekik 

kitartást és sok erőt a tanuláshoz. 

P: Az elkövetkező generációnak azt üzenem, hogy vegyék komolyan a tanulást, ne legyenek 

könnyelműek, mert az idő gyorsan telik. 

 

 

4. Mit nyújtott neked az iskola a tanításon kívül? Hogyan nyilatkozol a hátad mögött hagyott 

évekről? 

 

E: Véleményem szerint tartalmas évek voltak, tele csupa jó dolgokkal. Megismertem sok jó 

embert, és úgy gondolom, mindenkivel tudtam egy közelebbi kapcsolatot létesíteni. Boldogan 

tekintek vissza az összes líceumos pillanatomra. 

P: Az iskolának köszönhetően sok új baráttal és élménnyel gazdagodtam. Az előző évek 

rendkívül gyorsan teltek el, tele fáradozással, izgulással, de ugyanakkor gazdag volt nevetésben, 

vidámságban és jókedvben is. Rengeteg pozitív élményt is kaptam, amiért nagyon hálás vagyok. 
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Végzőseink 

 

1. Milyen érzések kavarognak benned a vizsgák előtt? 

 

Antal Andrea: Jaj, nagyon izgulok! Egyrészt, jó dolognak 

tartom a próbaérettségit, hisz mégiscsak felmérhetem eddigi 

tudásomat, és letesztelhetem magamat, hogy ilyen helyzetben 

mennyire teljesítek jól vagy rosszul. Szóval segíthet legyőzni a 

félelmeimet, de ugyanakkor rengeteg stresszel is jár. Így, év 

közben, túl sok a tennivaló, százfelé kell figyelni, nehéz minden 

elvárásnak megfelelni, de igyekszem. Most, még ha nem is 

sikerül valami fényesen, nem fogok elkeseredni. Az érettségiig 

még fel tudok készülni kellőképpen, az már más lesz. Nyilván 

nem szeretnék csalódást okozni (se magamnak, se másoknak), de nyugtat az a tudat, hogy ez még nem 

sorsdöntő (csak esetleg összmédia-romboló). 

 

Deák Alexandra (Szandi): Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Nagyon ideges vagyok, és a legszörnyűbb 

az, hogy már nem tudom, hogy mit tudok, és mit nem. Összevissza kavarognak bennem a gondolatok. 

 

Király Csilla: Mikor az érettségire gondolok, nem a próbatételt, hanem inkább valaminek a végét látom 

magam előtt: a líceumi évek végét, az iskola befejezését. Az életem egy szakasza lezárul az érettségivel, 

és jön egy teljesen új, teljesen más életszakasz, amit már kifejezetten várok. Az egyetemen végre már 

csak azzal kell foglalkoznom, ami engem érdekel, a fizikával. Éjt nappallá téve tanulhatom a fizikai 

törvényeket, és kutatócsoportokhoz csatlakozhatok, hogy együtt gondolkozzunk a fizika csodálatosan 

titkos, még megfejtetlen kérdésein, és végre megvalósíthatom az álmom, hogy egyszer híres elméleti 

fizikus legyek. Szóval, mikor az érettségire gondolok, akkor egy olyan életút kezdetét látom, amelynek 

során saját magam elkezdem felépíteni és kialakítani az életem, amit már elterveztem és megálmodtam 

magamnak. A próbaérettségi pedig csak annyiban érdekel, hogy lássam, hányast írok matematikából és 

fizikából most. A próbaérettséginek igazából nincs tétje, de jó látni, hogy hol is áll jelenleg az ember, 

főleg románból. 

 

Szőnyi Dávid: A próbaérettségit szerintem egyetlen diák sem 

veszi komolyan, mivel ettől az eredménytől függetlenül egészen az 

érettségiig bőven be lehet pótolni a lemaradást, így nem 

tulajdonítok nagy jelentőséget ennek a szintfelmérésnek. Őszintén 

szólva, nagyon várom már, hogy végre megírhassam az 

érettségit, mely által az életem következő szakaszába léphetek. A 

sikeres érettségi titka a tudatos, fokozatos felkészülés, melyet én 

is igyekszem többé-kevésbé betartani. 

 

2. Melyik vizsgától tartasz a legjobban, és melyiktől a 

legkevésbé? 

A: Mindegyiktől nagyon félek. A történelemtől különösen, de a 

másik három se lesz egyszerű, úgy érzem. Egyiket sem tudom 
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félvállról venni, gondolom, pont ezért nyomaszt annyira. 

Sz: Nagyjából egyformán izgulok mindegyik tantárgyért. A szociológiában reménykedem, hogy 

könnyebb lesz. Talán a legnehezebb a román. 

Cs: Célom az érettségin matematikából és fizikából szín tízest írni, ugyanis ez a két vizsgatantárgy 

érettségi eredménye számít a bejutásomhoz az egyetemre (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, TTK, fizika). Nagyon maximalista személyiségemnél fogva inkább attól félek, hogy ezt a célom 

nem érem el, mintsem, hogy egy bizonyos tantárgytól tartsak, de ha mindenképp mondanom kell egyet, 

akkor a romántól tartok én is a legjobban, mint a legtöbb osztály- és évfolyamtársam is. Ezzel 

ellentétben viszont a magyartól egyáltalán nem félek, mivel ennek a jegyemnek nincs tétje, meg hát 

magyarul csak tudok. A matematika és fizika érettségiktől sem félek, inkább izgulok amiatt, hogy nehogy 

valamit elrontsak vagy elszámoljak. 

D: A legjobban a matematika érettségitől tartok, mivel a Pénzügy és Számvitel (Budapest, Corvinus 

egyetem) szaknál ez a jegy határozza meg a legnagyobb mértékben a bejutási ponthatáromat. A 

legkevésbé pedig a biológia érettségitől tartok, mivel az évek során fokozatosan felhalmozott 

ismereteknek köszönhetően már csak ismételnem kell az érettségire. 

3. Mit üzensz a következő generációnak a vizsgákkal 

kapcsolatban? 

 

 A: Azt üzenem, hogy tanuljanak óráról órára, ne hagyjanak 

semmit az utolsó pillanatra, mert sokkal nehezebb lesz! Apró, 

de magabiztos lépésekkel haladjanak a cél felé. Ez annyit jelent, 

hogy amit a tanár kér, azt becsületesen meg kell tanulni. 

Ezáltal, mire oda jutnak, tökéletesen felkészültek lesznek az 

érettségire, csak át kell ismételni a leckéket, és menni fog! (Mai 

fejjel én is ezt tenném.) 

Sz: Mit üzenek? Talán azt, hogy ne hagyjatok semmit az utolsó percekre, mert akkor már nem fogjátok 

megtanulni… 

Cs: A tanárok mondogatják mindig, hogy kezdjünk el tanulni, mert nem lesz időnk a későbbiekben, én is 

ezt tudom üzenni az érettségi előtt álló következő generációknak, hogy időben neki kell fogni a 

felkészülésnek. Románból és magyarból sok művet kell ismerni, főleg ezeknek a megtanulása vesz el sok 

időt, de ha korán nekifog az ember, akkor nyugodtan minden művet át tud venni, meg tud tanulni, és ha 

ez megvan, akkor már csak ismételni kell. Az ismétlés viszont nagyon fontos! Továbbá a gyakorlatra is 

időt kell szánni, tételeket kell oldani. 

 

D: A legfontosabb dolog, hogy minél hamarabb egy olyan jól átlátható, személyre szabott tanulási 

metódust alakítsatok ki, mely alappillérként szolgál tudásotok szisztematikus növelésében. A „magolás” 

technikát minél hamarabb iktassátok ki életetekből, mivel hosszú távon ez nem egy fenntartható eljárás. 

Helyette a „SpacingEffect” technikát javaslom, mely az időközönkénti ismétlésen alapul, ezáltal az 

információk sokkal jobban elmélyülnek elmédben. 12. osztályban kezdjétek el kidolgozni az összes 

lehetséges tételt románból és magyarból, majd ezeket az imént említett technikával kezdjétek el 

fokozatosan megtanulni. A biológia érettségire való felkészüléshez is ezt a technikát ajánlom, illetve a 

kitűnő matematika jegyhez a rendszeres tételoldáson keresztül vezet az út. 
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4. Mit nyújtott neked az iskola a tanításon kívül? Hogyan 

nyilatkozol a hátad mögött hagyott évekről? 

A: Kedves élményeket és barátokat szereztem a négy év alatt. 

Igazi pedagógusokat ismerhettem meg, akik felkészítettek 

(többé-kevésbé) a nagybetűs életre. 

Sz: Az elmúlt négy évben nagyon sok minden van a hátam 

mögött. Beleértve sikereket, kudarcokat, csalódásokat, sok 

barátot, rengeteg nevetést és jó beszélgetéseket! Na, meg persze 

tanulást is! De a legfontosabb nem épp a tanulás, hanem hogy ne 

csak leperegjen előttünk ez a négy év, hanem hogy éljük meg 

minden pillanatát. 

Cs: Az oktatáson kívül a négy év alatt olyan életre szóló tanításokban is volt részem, amik által 

felnőttem a Nagybetűs életre. A líceumi évek, vagyis inkább az itt megismert emberek nagy hatással 

voltak a személyiségem kifejlődésére. A tanításon kívül lehetőségeket nyújtott nekem ez a négy év 

különböző versenyeken való megmérettetésre. Sok barátra tettem szert, és hiszem azt, hogy a líceumi 

éveim alatt kötött barátságok között egyesek életre szólóak, ezzel együtt rengeteg közös kedves emlék is 

született. Továbbá része lehettem egy olyan jó, mindig vidám osztályközösségnek, ahol a humor 

határtalan, és ahol az ember mindig jól tudja érezni magát. A tanáraimmal való beszélgetések, 

élettanítások is megpecsételték a négy évemet, amiért nagyon hálás vagyok. 

 

D: A középiskolai négy évem során felejthetetlen emlékeket szereztem, melyet elsősorban az 

osztálytársaimnak köszönhetek, akikkel milliónyi élményt éltem át. A négy év során rengeteget változott 

a világról alkotott nézőpontom, új célokat tűztem ki magam elé, így úgy érzem, ideje van annak, hogy 

„letegyem a lantot”, s belépjek a felsőoktatási intézmények kapuin. Az utóbbi két évben egy olyan 

intelligens angoltanárnővel tudtam együtt dolgozni, akivel rengeteg versenyen vettünk részt közösen, 

mely nagy mértékben hozzájárult fejlődésemhez. Ebből kifolyólag számomra az iskola olyan 

extrakurrikuláris tevékenységeket nyújtott, melyek hatásssal voltak rám, s mindvégig segítettek céljaim 

elérésében. 

5. A Cambridge nyelvvizsgával a kezedben, mire fordítod az így felszabadult (kevés) tanulási időt? 

A: Tanulásra, természetesen. Ez még csak egy kis lépés volt a célig. Még nincs idő a lazításra. Ha a 

többi vizsgán is átesek, majd akkor hátradőlhetek, és tervezhetem a jövőmet. 

D: A tavaly nyáron letett Cambridge nyelvvizsgám csupán egy minimális mérföldkő volt életemben, 

melyet követően nem álltam meg az angol nyelv minél magasabb szinten való elsajátításával. Jelenleg a 

TOEFL iBT nyelvvizsgára készülök (Cambridge C2-es szint), melyet jövő nyáron szeretnék letenni, 

hogy egyetemi tanulmányaim során egy évet az Egyesült Államokban tölthessek. Az angol nyelv 

tanulása mellett pénzügyi, befektetési, gazdaságpolitikai, illetve portfólió-kezelési ismereteim 

bővítésével töltöm napjaimat, valamint decemberben a CFA angol nyelvű pénzügyi vizsgára is 

elkezdtem már a felkészülést. A tőzsde világa, illetve a befektetési folyamatok elemzése szerves részévé 

vált életemnek, így amikor csak tehetem, törekszem minél több tudást elsajátítani könyvekből és az 

internetet használva. 
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Művészi vénáink 

Sokan alkotnak iskolánkban. Lehet, pont a padtársad! 

Vagy az osztályod leghallgatagabb tagja! 

Az is meglehet, hogy egy román tagozatos barátod! 

 

Akarat 
 

Van, mit szíved nagyon akar, 

Amit könnyen meg is tehet. 

De az elme nem dönt hamar, 

Mivel tudja: „még nem lehet!” 

 

Önmagával meghasonlott 

Lelked szinte széjjelszakad: 

Környezeted elhallgat, 

Hogy kikiálthasd fájdalmadat. 

 

Harsogásra nyitod szádat, 

Meredten néz rád a világ! 

Te csak csendben, múló vágyad  

Miatt mormolsz el egy imát: 

 

„Hallgatások nagy Istene, 

Ragadd meg a pillanatot! 

Tervezd meg, mit én nem merek, 

Legyen meg az akaratod!” 

 

Megu Róbert, XI. D 

 

 

Rózsa sincsen tövis nélkül, 

öröm sincsen bánat nélkül 

 

 

 

 

  

 

Mangra Alexandra (XII. B) rajzai, amelyekkel első helyezést 

nyert a Titkok és csodák című versenyen 

 

Amit a szem nem lát, a szív azt is érzi 

 
Titkok és csodák 

 
Rózsa sincsen tövis nélkül, 

öröm sincsen bánat nélkül 
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A lépcső 

 

Hideg van itt fent, a lakásban. Nyirkos a levegő. 

Fázom. Egy pohár vizet töltök magamnak, majd leülök az 

ebédlőben levő asztalhoz. Beleremegek, mikor mezítelen 

lábam újra a csempéhez ér. Padlófűtés… mekkora átverés! 

Csak pénzkidobás volt az egész, ez azonban már nem feltűnő, manapság úgyis minden csak a lóvé körül 

forog. Iszok két kortyot, majd leteszem a poharat az asztalra, és vele együtt a fejemet is. Úgy lehetek 

elterülve, mint egy iszákos a bárpultnál, aki épp csak kibámul magából. A félig már üres poharamon 

kirajzolódik az ujjlenyomatom. A detektívfilmek jutnak eszembe, melyekben az ilyen nyomok aranyat 

érnek. Keresik a tettest, a gyilkost, a tolvajt. A szörnyet. Felkavarodik a gyomrom. Felállok. Elindulok a 

bejárati ajtó felé. Papucsot húzok a lábamra, majd kilépek az ilyenkor tipikus dermesztő mínusz fokba. 

Együtt tudok érezni egy újszülöttel, aki a megszokott biztonságos anyaméhből előjön erre a romba 

döntött világra. És ahogy ordít! Mintha tudná, hová jutott, mintha tisztában lenne azzal, hogy vár rá az 

örökös nyomor. 

Tizennégy lépcsőfok van a földszintig. Ahogy lomhán megteszek egyet-egyet, közös sorsunkra 

gondolok. Így menetelek. Egy – kicsit füllentek, hogy nagyobbnak tűnjek valaki szemében. Kettő – egy 

kis lopás, hogy annyival több legyen nekem, mint a másiknak. Három – dühöngök, török-zúzok, mert 

nem tudom helyesen kezelni az indulataimat. Négy – csalok. Öt – elvetemedem odáig, hogy az 

erőszakkal kezdek el haverkodni. Hat – ölök: ha nem lesz már, aki ismeri gaztetteimet, talán leállok. Hét 

– terrorizálok. Nyolc – magammal és csakis magammal foglalkozom. Kilenc – hálátlanság: még nem 

tartok ott, ahol elképzeltem. Tíz – kétszínű vagyok, és mindezek után még képes vagyok mosolyogni, 

ám ez egyenlő egy vicsorítással. Tizenegy – elrejtőzöm a világ elől, és magamat kezdem el bántalmazni, 

mert eljut a koponyámig, mennyi mindent tettem. Tizenkettő – újra hazudni próbálok, hogy valamilyen 

szinten enyhítsek büntetésemen, ami rám vár. Tizenhárom – kihasználtatom magam, hogy valakinél 

legalább szerezzek egy jó pontot, ha már nem maradt senkim sem. Tizennégy – ezt az egészet 

megpróbálom egyetlen nagy szőnyeg alá besöpörni. 

Leértem. Ennyi lenne az egész?  

Fázik a lábam. Most jövök rá, hogy hajadon fővel állok a lépcső aljában. Tüzet rakni indultam. 

Bemegyek a kazánházba. Pár szál tűzifával meggyújtom a tüzet, majd még három nagyobb darabot 

teszek rá. Nyitott ajtóval nézem, ahogy meggyúl a rakás, és a pokoli lángok megemésztik a fadarabokat. 
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Mozdulni sem tudok. A lángok pedig már nem melegítenek, sokkal inkább égetnek. Égetik a lényemet, a 

lelkemet. Mi mindent látok ebben az égő farakásban! Gyötrelmet. Kétségbeesést. Halált. Becsukom a 

kazánajtót. Elindulok vissza a házba. A kazánház ajtaja előtt megtorpanok. Mi van, ha többé már nem 

lesz ott, az ajtó mögött az, amire számítok? Mi van, ha itt ragadok? Akárhány mínusz is van, ebben a 

pillanatban a hideg cseppet sem zavar. Rémülettel tölt el az előbbi látomás. Alig állok már a lábamon. 

Mi van, ha nincs visszaút? Menekülni akarok a dohos helyiségből. Bánom már, hogy lejöttem. Vissza 

akarok menni a megszokott, nyirkos hidegbe. Bármilyen hideget elviselnék, csak ne kelljen itt, ebben a 

jeges pokolban rostokolnom. Kínoznak a sötét lépcsőfokok. De vissza akarok menni! 

Lenyomom a kilincset, és megdöbbenek: semmi nem változott! A tizennégy lépcsőfok most is 

ugyanúgy áll. Most azonban… felfelé visz. Sértetlen. Értetlenül bámulok: lehetséges ez? Gondolatok 

serege pásztáz át agyamon. Minden megváltozott, és mégsem változott meg semmi! Egy pillanatot sem 

várva, felszaladok a lépcsőn. Hihetetlen, hogy sikerült! 

Ennyi lenne az egész? 

Belépve a házba, meleg levegő csap meg. Legalábbis melegebb, mint a dermesztő pokol, 

amelyből visszatértem, ami úgy marja még mindig a lelkemet. Kisebb mosoly húzódik el a számon. 

Visszamegyek az ebédlőbe. A szobában körülnézve újra döbbenet fog el: a falak fehérebbek, a szőnyeg 

puhább, a kanapé kényelmesebb, mint valaha, az ablakok talán soha nem voltak ilyen tisztára takarítva, 

és a poharam… az előbb itt hagyott üvegpoharam félig tele! Érdekes… vajon hogy lett ekkora rend itt 

fenn? Mennyi időt lehettem odalent? Reálisan öt-tíz percet lehettem távol, azonban egy 

örökkévalóságnak tűnik. Az a tűz!… Mégis hogyan került ennyi víz ebbe a pohárba öt perc leforgása 

alatt? Leülök, és csak bámulom a vizet. Mintha egy tükör lenne!... Titkok sokasága lengi körül 

tönkrement életemet. Egyedül én tudom, miről van szó, mi az, amit rejtegetek. És ez a titok felemészt. 

Lángol az életem! Én pedig olyan olajt öntöttem rá, amely soha nem engedi ezt a lángot kialudni: a 

múltat. Soha nem lesz vége… 

Nehéz megfogalmazni, mi is az, amit átéltem. Leheveredem a kanapéra. Kinézek az ablakon: 

elkezdett szállingózni a hó. Elmosolyodom. Nem akarok többet foglalkozni az egésszel, egyszerűen csak 

megpróbálom élvezni a csodát. Hálát érzek. 

Ebben a pillanatban valami különös melegség fogott el, egészen a talpamnál fogva… igen, azt 

hiszem, beindult a padlófűtés! 

Kabai Henrik (IX. B), Titkok és csodák verseny, III. díj 

(Írásaitokat, munkáitokat szívesen látjuk, engedelmetekkel az újságban is megjelentetjük! )  
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Aranyköpések a mesterektől! 

Bal lábbal kelt tanároknak a szerkesztőség nem hagyja jóvá az alábbi cikkünkbe való beleolvasást! 

Még a végén magukra ismernek! 
 

Ironikus tanár: „Az angol versenyen fel fognak tenni majd kérdéseket. Válaszolnotok kell rájuk!” Diák: 

„Angolul?” Tanár: „Nem, madárfüttyel!” 

…… 

Tanár úr: „Írják kettes alcímmel!” Diák: „Miért, volt egyes?” Tanár: „Mindjárt lesz egy neked!” 

…… 

Manipulálás: „Ha van rajtatok egyenruha, nem támad meg titeket a vaddisznó!” 

…… 

Csütörtök, harmadik óra. Tanár: „Én elhiszem, hogy utolsó nap, utolsó óra, de kérlek, figyeljetek ide!” 

…… 

Zsarolás: „Ha nem rajzolod azt, amit kérek, mínusz 4 pont! Sőt, megbuktatlak rajzból!” 

…… 

Késik a diák. A tanár reakciója: „Az osztályban kell lenni csengetésre! Nem akkor indulsz el az 

Unicarmtól!” 

…… 

Diák: „Tanárnő, mit gondol a szerencsejátékról?” Tanárnő: „Az egy nagy hülyeség! A hülyék mind csak 

odaviszik a pénzüket!” Diák: „Vannak, akik onnan hozzák!” 

…… 

Rossz füzet van a diáknál, abba ír. Tanár: „A TIC- be írod a kémiát? Adok majd neked egy kettest 

kémiából, meg TIC- ből, és akkor majd lesz neked Tic- Tac!” 

…… 

Ha beleütköztök hasonló beszólásba, és anonimként szeretnétek, hogy bekerüljön az újságunkba, várjuk 

szalonképes ötleteiteket!  
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Életünk a mozgás 
 

Mens sana in corpore sano. 

Ép testben ép lélek. 

 

Iskolánknak nagyon jó sportcsapatai vannak, 

röplabda és kézilabda egyaránt. Én az utóbbinak 

vagyok a tagja. Nagyon örülök ennek, hiszen egy 

meggyőzően jó csapatunk van. Igaz, hogy csak Kraszna 

után vagyunk a legeredményesebbek, de igyekszünk 

felülkerekedni rajtuk. 

Két évig második helyen végeztünk az ONSS és 

Líceum Kupa bajnokságokon, de idén megtört ez a 

szokás, hiszen az idei Líceum Kupán csak harmadik 

helyet értünk el, ami a kétszeres második hely után nem 

tűnik valami nagy szenzációnak, de ha belegondolunk, 

hogy megyei szakasz, még így is nagyon jó eredmény, de mindig az első helyre törekszünk. 

Az ONSS kupán, még mi sem gondoltuk volna, hogy ilyen nagy dolgot érünk el, mégpedig azt, 

hogy megyei elsők leszünk. Megvertük a megye zsinórban többszörös bajnok csapatát, Krasznát! 

Nagyon nagy öröm töltött el minket abban a pillanatban, amikor lefújták a döntő meccset. Akkor már 

tudtuk, hogy megvan, és hogy ezt nem vehetik el tőlünk! Nagyon boldogok voltunk (vagyunk)!  

Áprilisban megyünk tovább a zonális szakaszra, 

Nagybányára. Emellett a kolozsvári Sportolimpiára is 

készülünk, ahol még keményebb ellenfelek várnak ránk. 

Ugyanakkor a röplabda és a kézilabda mellett az 

atlétikában is vannak képviselői iskolánknak. Mindent 

bele fogunk adni, megígérjük! 

Gyere te is, sportolj velünk! 

Magyari Máté, IX. B 
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Bökláda használatban! 

Kedves diákok, megszületett a Bökláda!  

 

Ezután minden véleményeteket az újsággal kapcsolatban 

ide várunk! Tanácsok, kritikák, szívesen fogadjuk mind! 

Emellett kezdődik az üzengetés! Esetleg pajkos 

fenyítések, vicces üzenetek egy sulis társadnak! Csak 

óvatosan aztán, mindenképp legyen szalonképes!  

Várjuk szeretettel írásaitokat is! Kutatjuk a művészi 

szellemiségűeket! 

A Bökládát megtalálhatjátok a főépületben az Ady-teremben, és hamarosan felbukkan a kettes épületben 

is. Lessétek! 

 

Csak az én szívemben lélegzik 
 

Nem tudom, mi változott benned, 

Velem beszélni lett kedved. 

Oly fura ez számomra, 

Jelentek-e valamit számodra? 
 

Gondolsz-e te néha rám? 

Neked írok, mondd, nem kár? 

Mit gondolsz azokban a percekben? 

Jaj, végre megint te? 

Vagy jaj, már megint te? 
 

Gondolsz-e rám, mielőtt elalszol? 

Vagy sok más engem elmaszatol? 

Mi történik énbennem, 

Ezt tán meg sosem értem. 
 

Nem értem, hogy e percekben 

Mi történik a szívemben… 

Nem értem e dolgokat, 

Hogy belülről mi foglalkoztat! 
 

Nem értem nézőpontodat, 

Mikor van egy szerelmes mondat? 

Vagy tán nem is létezik, 

Csak az én szívemben lélegzik? 

Sallay Eszter, X. E  

 
Ordas Adrienn, IX. B 
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Emblémarajzoló kerestetik 

 

A szerkesztőség pályázatot indít, melyben iskolánk újságát kívánjuk 

egy emblémával, logóval ellátni! 

Az emblémában szerepelnie kell a „Bökény” szónak, valamint 

mindennek, amit az újság nektek személyesen nyújtott/nyújt. 

A grafika rátok van bízva! 

Alkossatok szépeket, munkáitokat pedig várjuk üzenetben 

(Nagy Eleonóra, Kabay Henrik). 

A határidő április 30. 

Egyike alkotásaitoknak ott fog díszelegni újságunk címlapján! 

Mindent bele!  
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