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Tábori beszámolók 

Az Aranka György nyelv- és beszédművelő versenyre évente ellátogat iskolánk egy-egy csapata, mellyel 

mindig részvételt nyerünk az Aranka-táborba. Az idén Gyergyai Anett és Szabó Anett jutott el Zsobokra, és 

megosztották velünk élményeiket a táborról.  

GyergyaiAnett beszámolója:  

Őszintén szólvanem nagy reményekkel indultam neki ennek a tábornak. Úgy gondoltam, hogy akik már nem 

"elsőéves" táborozók, nehezen fogják elfogadni az új embereket. Igazán meglepő volt az, hogy amikor 

megérkeztünk Szabó Anettel, mindenki nagyon kedvesen fogadott, lelkesek voltak, s az arcukra volt írva, 

hogy örülnek annak, hogy mi is velük lehetünk egy kerek hétig. Csodálatos volt, az első pillanattól az 

utolsóig. Életemben nem voltam még ehhez fogható helyen, ilyen lenyűgöző társasággal. Sosem fogom 

elfelejteni a Bordi-estet, a csapatjátékokat, s azokat az embereket, BARÁTOKAT, akiket itt ismerhettem 

meg. Ha valaki ezt nem éli át, el sem tudja képzelni, mekkora "lélekdonor" ez a tábor! Tényleg hihetetlen! 

Sosem gondoltam volna, hogy egy táborban az ember kaphat ennyi szeretetet, törődést, és persze figyelmet. 

Itt mindenki önmagát adhatja, nincsenek megkülönböztetések, veszekedések vagy kellemetlen helyzetek, az 

ember Zsobokon otthon érezheti magát, kap egy családot, akik mellette állnak, bátorítják és erősítik a lelkét, 

mivel ez a szeretet tábora. Hatalmas élmény volt, a búcsú pillanata pedig megfogalmazhatatlan, mivel 

olyankor nem kellenek szavak, ránézel az új barátokra, szobatársakra, és tudod, hogy a szíved örök hajlék 

számukra. "Bár maradhattunk volna többet” – így indultam el haza. Kerekes Barnabás tanár úr előadásaitól 

feltöltve, új emberként léptem át az otthonom küszöbét, és ennél nagyobb kincset még sohasem kaptam. 

Köszönöm, hogy itt lehettem, és átszellemülhettem, remélem, jövőre is kaphatok egy darabkát Zsobokból és 

annak csodáiból! KÖSZÖNÖM! 

Szabó Anett beszámolója:     

Ha visszatekintek a 2017-es évre, olyan különleges élményekben volt részem, amelyeket életemben még nem 

tapasztaltam. Így volt ez július 24-30 között is, amikor részt vehettem a 9-dik alkalommal megszervezett 

Aranka György Ifjúsági anyanyelvi táborban Zsobokon.  

Az ünnepélyes tábormegnyitó a zsoboki református templomban történt, ahol Barta István, zsoboki lelkész 

tartott áhitatot. A táborban számos előadást hallhattunk, közöttük például Albert Júlia színművésznőt, 

Sedeánszky Nóra dramaturg előadását, és sok más érdekes előadást. Engem különösebben a Kerekes 

Barnabás, Kazinczy- és Lőrincze-díjas tanár előadásai fogtak meg, amelyekben kihangsúlyozta: „Azért 

vagyunk a világban, hogy otthon legyünk benne.” Előadásaiban inkább a fiatalokhoz szóló, útravaló 

tanácsait jegyeztem le, amelyket szeretnék alkalmazni is ezután. A sok előadás mellett persze soha nem 

unatkoztunk, mindig játékos és szervezett programok voltak. Egyik nap volt akadályverseny, ahol 

csapatonként rengeteg izgalmas feladattal kellett szembenéznünk.  

Esténként különböző ismerkedő és anyanyelvi játékok voltak, ahol vidáman játszottunk. A tábor keretén 

belül egy kirándulás is volt. Boncidán jártunk, és a Bánffy-kastélyt látogattuk meg, Válaszúton a Kallós-

múzeumot, valamint Kolozsváron interaktív városismereti sétánk volt a Korzo egyesülettel. A sok program 

között egy nap ellátogatott a táborba a Kolozsvári Televízió magyarszerkesztősége, és kipróbálhattuk 

magunkat riporterként, interjút adhattunk a rádiónak. Különleges alkalomnak tartottam, s a tábor 

fénypontja volt a Bordi-est, ahol együtt énekeltünk, belenyúlva az éjszakába is, és ezekért a pillanatokért 

nem bántuk az álmatlan éjszakát.  

Nagyon boldog vagyok, hogy részt vehettem a táborban. Felejthetelen! Anyanyelvi tábor, ami hallatán, 

nálam kicsit félelemmel indult, de a hétvégére beismertem, hogy nem aztkaptam, amire számítottam. Itt 

életre szóló barátságok köttetnek. Csodás embereket ismertem meg, akikkel korlátok nélkül, bizalmasan lehet 

beszélgetni. Az utolsó nap könnyes szemekkel borultunk egymás nyakába, rádöbbenve, hogy a tábornak 

vége. Szavakkal leírhatatlan.Nagy-nagy köszönet érte mindenkinek. 
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A budapesti AEGON irodalmi versenyrehárman jelentkeztek iskolánkból. Feladatuk az volt, hogy 

könyvajánlást írjanak az Aegon-díjra jelölt kortárs művekhez. Olvassátok figyelemmel Szabó Róbert 

Csaba, iskolánk egykori diákja Alakváltók című regényének ismertetőjét. 

Szabó Róbert Csaba: Alakváltók 

Könyvismertető 

Barátság és árulás, összetartás és pártoskodás, győzelem és halál. Tengernyi könyv született, amely 

az élet komoly pillanatait, sikereit és kudarcait mutatja be, de ez több annál. Egy könyv, amely megrémít és 

elborzaszt a maga különleges módján. Egy könyv, amely azoknak íródott, akik szeretik az izgalmat, a 

félelmetes, hátborzongató dolgokat ötvözni a széppel és a jóval. Érdekes ellentétek sorozata által írja le az 

ember küzdelmét. 

Szabó Róbert Csaba Alakváltók című könyve egy izgalmas, valós tényeken alapuló kalandregény, és 

ugyanakkor történelmi regény is, mindkettő a javából. Az a tipikus könyv, mely szüntelen továbbolvasásra 

késztet, miután a maximumig fokozza bennünk a kíváncsiságot. Gyorsan átfutható sorok, és egyszerű 

nyelvezetjellemzi. 

Számomra talán az egyik legnagyobb rejtélyt a fejezetek címei jelentik: Abdomen, Thorax és Caput, 

azaz has, mellkas és fej.Továbbá különlegessé teszi a művet a román nyelvből átvett, magyarosított szavak 

jelenléte is, mint például „peron”, „szekuritáté”, „milicia”.Már csak e szavak által is megteremti azt az 

atmoszférát, amely nélkül nehéz megérteni ezt a korszakot, az akkori erdélyi magyarok életét. 

Ez a könyv érdekes lehet azok számára, akiknek nem elég a történelmi tényeket ismerni,és 

többmindent szeretnének megtudni az akkori világról. Szabó Róbert Csaba  keretes regényében a véres 

romániai rendszerváltásból tekintünk vissza az úgynevezett talált kézirat módszerével. A könyv tökéletesen 

leír mindent, a dolgok szép oldalát, de a csúf, fájdalmas igazságot is egyaránt.  

A történet magja két dosszié, amit a főszereplő új ismerősének halála után kapott meg. A titokzatos 

dossziék tartalmaznak izgalmas történeteket bujdosó, szökevény bandákról, akiknek küzdelmükbe bele volt 

kódolva a reménytelenség,életükért harcoltak, menekültek, fegyvereket szereztek, ha kellett, fosztogattakés 

öltek is. Továbbá megtudhatjuk, hogy mit is jelent az az emberek által kitalált mese, miszerint Gheorghe 

Gheorghiu Dej, a Román Kommunista Párt első embere, élete során háromszor varanggyá változott.  A 

címet amű több irányból közelíti meg és magyarázza. „Az ország állapota úgy változik, mint a lepke 

élete”.„Veszélyes ember... egy igazi alakváltó.Tegnap fasiszta, ma kommunista.”De vajon ki vagy mi a 

legnagyobb alakváltó? 

A regény különlegesen bonyolított narrációja folytán ugrálunk a regény jelene, illetve az ötvenes és 

hatvanas évek idősíkjai között. A főszereplő később megtalálja az ismerőse jegyzeteit, és elkezdi javítgatni, 

kiegészíteni, kerek egésszé formálni. Így születik regény a regényen belül.„Amikor azonban kiemeltem a 

fejem a dossziéból, és körülnéztem, újra reménytelenség fogott el, hiszen mit láttam?Szegénységet, 

megfélemlítést.Ceauşescu országát.” 

Antal Andrea, XI. B 

Könyvajánló 
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Kalandok szárnyán 

1. rész 

A hajó csak sodródott a tenger vad hullámai között reménytelenül, törött árbóccal, 

szakadt vitorlával. A legénység ordítva kapaszkodott a hajó oldalába, ám a hullámok 

már olyan erővel dobálták azt, hogy az emberek sorra hullottak a kavargó vízözönbe, 

ami úgy nyelte el  őket, hogy egy utolsó lélegzetvételre sem maradt idejük. A tenger, ami 

azelőtt az életet jelentette számukra, most koporsóként zárta őket magába. 

Maribelle egy hordó mélyén kuporgott a hajóaljban kötelek, hálók és horgok között.Szíve 

vadul kalimpált, a hideg futkosott a hátán, ahogy a matrózok utolsó, félelemtől átitatott 

sikolya visszhangzott elméjében. Fogalma sem volt arról, hogy ő hogyan fogja mindezt 

túlélni, és ha nem is hal bele, hol fog partrasodródni és gondoskodni magáról.  

         Mikor elbújt a hajón, hogy a legénységgel titokban Amerikába utazzon 

szerelméhez, akit csak levélből ismert, egyáltalán nem gondolta, hogy farkasszemet kell 

néznie a halállal. De mi mást tehetett volna? Két éve levelezik Morgannel, és még 

egyszer sem látta élőben, csak fényképen. Sötétbarna, szinte fekete haja volt, ragyogó, 

zöld szemei és napbarnított arca. Mikor még képről sem látta, és nem tudta, hogy néz ki, 

Maribellenek már akkor is zakatolt a szíve, ha Morganra gondolt. Miután azonban 

meglátta, úgy érezte, egy pillanatotsem bír várni, találkozna kell vele.  

         Anyja tudott a levélváltásokról közte és Morgan között, de soha nem gondolta, 

hogy akár komolyra is fordulhatnak a dolgok, és soha nem érezte úgy, hogy félnie kellene 

attól, hogy Maribelle talán egy nap el akar menni Morganhez. Azóta már biztos 

értesítette a szomszédokat, és talán még a hatóságokat is az eltűnéséről.  

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok cikáztak a lány fejében, miközben görcsösen szorította 

kezében Morgan utolsó levelét a róla készült képpel együtt.Hangos robaj riasztotta fel 

gondolataiból, és fejjel lefelé találta magát a hordóban. Majd a bal oldalán, a jobbon, 

megint a fején, végül, mikor néhány pillanatra ismét normális testhelyzetben volt, 

öklével addig ütötte a hordó fedelét, míg az leesett. Tettét azonnal megbánta, amikor egy 

hullám váratlanul az arcába vágott, a hordó alja pedig megtelt vízzel. Megpróbált 

felállni, a térde remegett és egy kisebb hullám megint arcon csapta, de erőt kellett vennie 

magán.Addig nyújtózkodott, míg végre elérte a hullámok hátán sodródó fedelet. 

Visszaült a hordóba, és magárazárta azt. A megkönnyebbülés halvány sugarai törtek 

utat a lelkében, amikor egy nagy lökés következtében a feje a hordó oldalának csapódott. 

A látása elhomályosult, már a hullámok morajlását sem hallotta. A fejébe nyílalló 

fájdalom tompa nyomássá változott, Maribelle pedig már nem volt eszméleténél. 

            A tengeren egy hordó hánykódott, benne egy eszméletét vesztett lánnyal, és senki 

sem volt, aki segíthetett volna. 

Jári Noémi, XI. B 

Folytatás a következő számban… 
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Keressünk verset!    

     Felteheted a kérdést, hogy mi értelme van ennek az egész vers-
keresésnek? A válasz igazán egyszerű. Ha olvasol, akkor tudással és 
kultúrával gazdagodsz. A magyar költők gyönyörű verseket írtak, és ha 
keresünk, szinte bármilyen témában találhatunk csodás alkotásokat.  

Kíváncsian olvastuk választott verseiteket, és bátran mondhatjuk, hogy 
nagyon nehéz volt választani közöttük.Mindegyik különleges és egyedi 
volt.Köszönjük, hogy időtfektettetek ebbe a kis játékba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichi-ya Nikoletta: Az élet értelme 

 

Az élet értelme mindenkinek mást jelent, 

szerelmet, családot, szebb jövőt, boldog jelent. 

Az út gyakran göröngyös, mely a célig vezet, 

s van, hogy az ember csak kínjában nevet. 

 

Néha eltűnnek a csodák, s fájó minden lépés, 

nincs, mi motiváljon, s üres minden érzés. 

De addig nincs vége, míg nem adjuk fel, 

"A remény hal meg utoljára", ezt ne feledjük el! 

 

Mikor hirtelen minden reménytelennek tűnik, 

s a lelkünkben a fájdalom sehogy sem szűnik. 

Azt érezzük, hogy az életünk értelmét veszti, 

s azt gondoljuk, hogy e helyzeten már nem segíthet semmi. 

 

De tudnunk kell, hogy egyedül rajtunk múlik minden, 

mert bennünk él a remény, s mellettünk áll Isten. 

Bárki képes arra, hogy újraépítse kisiklott életét, 

s meglelje a lét minden szépségét, s életének értelmét. 
 

Az élet értelme 

Újságunk szerkesztősége legszebbnek találta a XI. D osztály versét: 

Nichi-ya Nikoletta ~Az élet értelme 

Az élet értelme mindenkinek mást jelent, 

szerelmet, családot, szebb jövőt, boldog jelent. 

Az út gyakran göröngyös, mely a célig vezet, 

s van, hogy az ember csak kínjában nevet. 

 

Néha eltűnnek a csodák, s fájó minden lépés, 

nincs, mi motiváljon, s üres minden érzés. 

De addig nincs vége, míg nem adjuk fel, 

"A remény hal meg utoljára", ezt ne feledjük el! 

 

Mikor hirtelen minden reménytelennek tűnik, 

s a lelkünkben a fájdalom sehogy sem szűnik. 

Azt érezzük, hogy az életünk értelmét veszti, 

s azt gondoljuk, hogy e helyzeten már nem segíthet semmi. 

 

De tudnunk kell, hogy egyedül rajtunk múlik minden, 

mert bennünk él a remény, s mellettünk áll Isten. 

Bárki képes arra, hogy újraépítse kisiklott életét, 

s meglelje a lét minden szépségét, s életének értelmét. 
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A második helyezett a X. B 
osztály verse: 

Szabó Norbert Puyol: 

Az élet értelme 
 

Nem akarok már élni, 

nincs miért, 

nem tudom eladni szívem, 

nincs kiért. 

 

Nem akarok olyat szeretni, 

kit nem lehet, 

ki nem tudná megédesíteni 

e keserű életet. 

 

Akarok szebb jövőt, 

hol végre magyar lehetek, 

s érezni szeretném, 

mit nagyapáim éreztek. 

 

Akarok hitet, 

akarok egy csónakot, 

mellyel örökké, 

csak a jövő felé utazok. 

 

Akarok egy bájos pillantást, 

nem megvető szemet, 

el akarom hinni, 

hogy valaki valaha is szeretett. 

 

Akarok érezni 

egy puha ajkat a számon, 

ölelni egy bársonyos testet, 

már szinte bármi áron. 

 

Vigyázni valakire, 

valakit odaadóan szeretni, 

érezni, hogy szeret, 

érezni, hogy van miért élni. 
 

A harmadik helyezett pedig 
nem más, mint a IX. B osztály 
verse: 

Aranyosi Ervin: 

Az élet értelme 

Zöld erdőn vezetett keresztül az utad, 

nem nézted a világ mennyi csodát mutat. 

Nem álltál meg látni, csak úgy átsiettél, 

hidd el, sok élménnyel szegényebbé lettél! 

Körülötted zajlott a nagybetűs ÉLET, 

ott hol nincs gyanakvás, ott hol nincs ítélet, 

csak gombák, virágok, szép levelek nőnek, 

élő szemtanúi a múló időnek. 

Te csak átrohantál, s nem bírtál megállni, 

nem tudtál a csoda részesévé válni. 

Nem lelted örömöd  lomb közötti fényben, 

nem találtál társra sok tündéri lényben. 

A hétköznapokban az utad így járod, 

nem látsz és nem hallasz, tán nincs is barátod. 

Egy, csak egy a fontos, célba akarsz érni, 

mert csak az a siker, úgy fognak lemérni. 

Ha végiggondolod, születés a kezdet, 

a végállomásra sorsod figyelmeztet. 

Ha így végigrohansz, s ha célod a halál, 

lelked életedben mi örömöt talál? 

Hát én csak azt mondom, lassítanod kéne, 

amíg nem vagy öreg apó, avagy néne, 

jó lenne utadon gyakran körülnézni, 

s hagyni a lét által, lelked megigézni! 

Mert tudd meg, az élet, nem egy nagy feladat, 

hanem egy csodás út, hol sok öröm fakad. 

Hogyha odafigyelsz, s nyílt szívvel csodálod, 

az élet értelmét biztos megtalálod! 
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Tizenegyedik alkalommal szervezte meg az idén a SzIT (Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács) éves rendezvényét, a 

YouthFestet. Az előző évekhez képest némi változás történt az esemény felépítésében, illetve a helyszín is változott. A 2017-es 

YouthFest a megszokott három nap helyett idén kétnapos szórakozási lehetőséget biztosított a Szilágy megyei fiatalok számára, 

helyszínéül pedig a sarmasági kastélykert szolgált. A YouthFest tömegeket mozgatott meg ez alkalommal is, illetve 

programkínálatával és minőségi szórakozást biztosító előadóival ugyancsak hallatott magáról. 

 

A nyitónapon híres magyarországi sztárfellépők léptek színpadra: Szabyest (meghódítva a lányok szívét), AK 26, és nem 

utolsósorban ByeAlex és a Slepp. Bye Alex 2013-ban a Kedvesem című dalával képviselte Magyarországot az Eurovíziós 

Dalfesztiválon. Az énekesek után Dj Katapult vette át a színpadot, aki a legnagyobb bulit nyújtotta az idei fesztiválon. A második 

napon hazai lemezlovasok feleltek a remek hangulatért: DeepPunch Dj, Dj DuKa, Dj Afronic, Dj Valenssion és Dj George. 

 

A szervezők idén sem hagyták a fesztiválozókat unatkozni. A zenei műsorok mellett több egyéniés csapatjátékot találtak ki a 

fesztivál mindkét napjára.Pénteken volt dinnyeevő verseny, vizeslufi-csata illetve BeerPong csak nagyivóknak. A BeerPong 

verseny nyertesei: Gergely Róbert és Gál Róbert, illetve Bogya Ákos és Baricsán Norbert. 

 

A fesztivál második napján, egyben az utolsón is, a focizni szerető fiatalok csapatokat alkotva mérkőzhettek meg a SZIT Vándor 

Focikupán. A YouthFest keretein belül megrendezett vándorkupa nyertesei a krasznai BRASIL csapat. Második helyen végzett az 

ASTRA SPORTS NUȘFALĂU, harmadik helyezett pedig a VENUS BALLA lett. A focikupa keretein belül legjobb kapus díját 

nyerte Pap Levente, a gólkirály különdíjat kapta Cătana Titus, a legügyesebb és legfiatalabb játékos díját pedig Lakatos Kristóf 

érdemelte ki. 

 

A 11. YouthFesten nem csak a foci de a strandröplabda szerelmesei is kipróbálhatták magukat. A strandröplabda első helyezettje 

Tódor Attila, második helyezett Szabó Vanda, harmadik helyezett pedig Baricsán Norbert. A sportvetélkedők mellett erőpróbák is 

voltak, amelynek nyertese, egyben a 11. YouthFest legerősebb embere: Farnas Roland lett. Az erőpróbák további nyertesei: a két 

második helyezett Bóné Szilveszter és Pap István, harmadik helyezett pedig Farnas István. 

 

A YouthFest11 keretein belül részt vettünk egy igen fontos megmozdulásban is: a MIÉRT Minority Safepack aláírásgyűjtő 

kampányában. A kampánynak az a célja, hogy a nemzeti kisebbségek megkapják a nekik járó jogokat. A kampány népszerűsítése 

érdekében a YouthFesten részt vett Szilágyi Róbert, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke és Geréd Imre, az RMDSZ ifjúsági 

ügyvezető alelnöke. 

 

A rendezvény megszervezésében megközelítőleg 20 fős SzIT szervezői csapat vett részt, amelynek tagjai Szilágy megye több 

területéről származtak: Szilágyballa, Kraszna, Szilágysomlyó, Sarmaság, Varsolc, Szilágycseh.  

 

A YouthFest sikeres lebonyolításában segítettek támogatóink és partnereink: Sarmasági önkormányzat, Dombi Attila 

polgármester úr, Europan, Nordman, Kemszilvanum, JAB, Transindex, City Rádió és Szilágyság. 

 

#YouthFest11  #bulizzvelünk #nemaradjotthon 

Készítette: Varga-Bai Tamara, egyetemi hallgató 



Gólyabál-interjú a győztesekkel 
         Gratulálunk minden gólyának! Nagyon ügyesek voltatok, és persze a szervezők is.Külön dicséret      

illeti Kovács Rékát, aki sok munkát fektetett a szervezésbe. Köszönjük!Megkérdeztük győzteseinket, Erdei 
Győzőt és Gheție Nikolettet, hogy milyen érzés volt részt venni és győzni. Olvassátok figyelemmel 
válaszaikat! 

1. Miért jelentkeztél a Gólyabálra ? 

Királynő: Azért jelentkeztem a gólyabálra, mert a párom ragaszkodott hozzá, és tudtam, 

hogy egy felejthetetlen esemény lesz. 

Király: Azért jelentkeztem a gólyabálra, mert sokan mondták, hogy jó lesz, és ingyen volt 

miatta az after-party. 

2. Gondoltad volna, hogy megnyered? 

Királynő: Nem gondoltam volna. 

Király: Bíztam benne, hogy megnyerem, és sokan is mondták, hogy szerintük én fogok 

nyerni, de nem hittem el. 

3. Hogy érezted magad a felkészülés során? 

Királynő: Magabiztos voltam.  

Király: Jó volt a felkészülés, sokat nevettünk az oktatókkal. 

4. Tetszett a téma? 

Királynő: Igen.  

Király: Igen, tetszett a téma, mert jól néztünk ki öltönyben. 

5. Melyik feladat tetszett a legjobban? 

Királynő: A táncpróba, mert jól éreztem magam.  

Király: A legjobban az a feladat tetszett, amikor Fazakas Attila gumicsizmában táncolt, és 

mikor Torkos Ádám seprűre cserélte párját. 

6. Mit éreztél a nyerés pillanatában? 

Királynő: Meglepődtem, nem számítottam rá. 

Király: A nyerés pillanatában nagyon jót éreztem.  

7. Mit üzensz a jövő gólyáinak? 

Királynő: Hogy ne hagyják ki, mert egyszer adandó lehetőség . Megéri jelentkezni.  

Király: Azt üzenem a következő gólyáknak, hogy ne izguljanak, mert úgyis jól fognak 

szórakozni, és hogy egy korty házi tea nem ront el semmit. 
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A HATÁRTALANUL 

CSEREDIÁK-PROGRAM 
A Határtalanul! program keretében Szilágysomlyóról érkeztek cserediákok a 12. b osztályhoz. 

Tábori László tanár úr Szolnokon várta a csoportot, ahol rövid városnézéssel kezdődött a 
négynapos találkozás.A várost Gulyás Katalinnal – a szolnoki Damjanich János Múzeum 
történészével – fedezték fel. Szó esett a sóútról, Szolnok és a Szilágyság történelmi kapcsolatáról, és 
egy jelenleg is folyó ásatást is megnézhettek Dr. Kertész Róbert régész vezetésével, ahol a törökök 
által épített dzsámi romjai vannak feltárás alatt. A városnézés végére megérkeztek a ceglédi diákok 
is Oldal Éva tanárnő kíséretében, és egy közös tiszai hajókázáson ismerkedtünk meg egymással. 
Szolnokról Ceglédre vitt az utunk, ahol elsőállomásunk az evangélikus templom volt. A templom után 
Kármás Sándor vezetett minket végig a Ceglédi Dobmúzeum fantasztikus gyűjteményén, és a vezetés 
végén a fergeteges dobszólósem maradhatott el. A Református Nagytemplomban pedig sok érdekes 
információt megtudhattunk mind Ceglédről, mind a reformációról. Ezután az első napot egy közös 
vetélkedővel zártuk. 

A második nap a gimnáziumba érkeztek elsőórában a vendégeink, így ők is tudtak vásárolni 
az Ide Süss Sütinapon, majd Gulyás Zoltán igazgató úr tartott tájékoztatót iskolánkról. A második 
óra után nekivágtunk „rövid” utunknak, hiszen a nap célja a környező települések felkeresése volt. 
Először Albertirsára – Szilágysomlyó testvérvárosába – vitt az utunk, ahol Szalay Zita 
igazgatóhelyettes asszony fogadott minket. A várost (baptista templom, zsinagóga, Erzsébet tér, 
Mirelite park, tájház, sportcentrum) Léé Noémi (12. d) segítségével ismerhettük meg. A tápiószelei 
ebédet követően a helyi Blaskovich Múzeumban tudhattunk meg sok új információt a Blaskovich 
családról és Kincsemről, a csodakancáról, aki 54 versenyéből 54-et nyert meg. A nap hivatalos 
zárása Tápiószentmártonban a Kincsem Lovasparkban volt, ahol egy rövid pusztaprogram 
keretében kaphattunk képet az alföldi csikósok életéről. Szombaton Budapestre indultunk. Elsőként 
a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany Jánosról szóló kiállítását néztünk meg. A múzeum után a Váci utcán 
és a Duna-parton végigsétálva jutottunk el a Lánchídig, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a budai 
oldalra. Közelebbről is megnéztük a budai oldalt, hiszen ezután felmentünk a Budai Várba. A 
Halászbástyától átsétáltunk a Sándor-palotához, innen pedig a pár éve gyönyörűen felújított 
Várkert Bazárhoz gyalogoltunk át. A szentendrei kiruccanásunk előtt még a Margitszigeten tettünk 
egy rövid sétát, így fejezve be budapesti látogatásunkat. Szentendrén Budapest után ismét a Duna-
parton sétálhattunk, és megmutattuk vendégeinknek ezt a kis ékszerdobozt, ahol sokan vásároltak 
maguknak igazi kézműves ajándéktárgyakat. 

A harmadik napot éjszakai fürdőzéssel kombinált beszélgetős búcsúbulival zártuk, hiszen 
vasárnap reggel már indult is haza a szilágysomlyói csoport. A vasárnapunkat Nagykőrösön 
kezdtük, ahol Dr. Suba Lajos igazgatóúr mesélt a városról, Arany Jánosról, a gimnáziumról. 
Nagykőrösről Kecskemétre indultunk, ahol a városközpont főbb nevezetességeit néztük meg 
(Városháza, Cifrapalota, zsinagóga). A szilágyságiaktól egy rendhagyó programmal köszöntünk el 
Cegléden, hiszen Czékány Szandra rögtönzött csak nekünk egy koncertet az evangélikus templom 
Bach-orgonáján. 

                                                                                   Tábori László, tanár 

                                                                                            Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 
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    Tanulási tippek  

Életünk nagy része tanulás.Az óvodától elkezdve az egyetem végéig 

csak tanulunk és tanulunk. Néha pedig belefáradunk, és elgondolkozunk, 

hogy mi értelme is van ennek az egésznek, de rá kell jönnünk, hogy muszáj 

tanulnunk, mivel ez mind hatással van a jövőnkre. Van az úgy, hogy 

oldalakat kell megtanulni egy-egy felmérőre, éppen ezért összeszedtünk 

nektek pár módszert, amivel könnyebbé válhat a dolgotok. 

 

1. Legyen egy olyan helyetek, ahol nyugodtan, megszakítások nélkül 

tudtok tanulni. Ajánlok egy olyan helyet, ahol nincs számítógép, és 

semmi hasonló eszköz, mivel ezek egy pillanat alatt elvehetik a 

figyelmeteket. 

2. Kapcsoljátok ki a telefont! Az nem számít tanulásnak, ha minden 

percben dobtok egy üzenetet. 

3. Igyatok sok vizet! A folyadék segít, hogy hidratáltak maradjatok. 

4. Húzzatok alá fontos dolgokat színessel. Színezzétek ki akár az egész 

füzetet. Sokkal könnyebben meg lehet jegyezni így a dolgokat. 

5. Hallgassatok zenét! A zenehallgatás segítségével is megtanulhatsz 

különböző dolgokat. Ne olyan zenét válassz, amit kívülről tudsz, mert 

az elvonja a figyelmedet. Az internet a barátunk, keress rá a YouTube-

on koncentrációt segítő zenékre. 

6. Ha sok a tanulnivaló, akkor egy idő után váltsatok környezetet. Ha az 

asztalnál kezdted a tanulást, akkor ülj át az ágyra. Egyszóval válts 

környezetet. 

7. Tartsatok öt perces szüneteket, hogy pihenjetek egy kicsit. 

8. A tudás anyja az ismétlés, szóval amit megtanultatok, azt ismételjétek 

át sokszor. 
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Interjú Marosán Csabával, 

a Kolozsvári Színház társulatának legfiatalabb tagjával 

1. Mi okból kifolyólag lett színész? 

Hat éves koromban kalotaszegiként részt vettem a Kőrösfőn megszervezett Ríszegtetői népdalversenyen, itt 

találkoztam először a színpaddal, akkor találkoztam először a lámpaláz jelenséggel is. Később Ki mit tud?-okon 

vettem részt, március 15-én mindig szavaltam, középiskolában pedig alapítottam egy amatőr színjátszó csoportot. De 

igazából sosem jutott eszembe, hogy színész legyek. Érettségi után volt egy bakancslistám, melyre hét szakmát írtam, 

mindegyiket kipróbáltam, és a legvégén ott szerepelt a színészet is. Így utólag úgy érzem, jól döntöttem.Nagyon 

szeretem a színházat, és nem tekintem munkának, hanem játéknak, néha elég komoly játék, és felelősséggel jár. 

Véleményem szerint: a jó pap holtig tanul, egy színész holtig játszik. 

2. Vannak nehézségei ennek a szakmának? 

Nehézség? Most Konfuciusz szavai jutnak eszembe: ,,Válassz olyan munkát, amit szeretsz csinálni, és soha életedben 

nem kell dolgoznod”. A színészi pályán, véleményem szerint, nincsenek ,,nehézségek”, az ember vagy szereti ezt 

csinálni és élvezi, vagy nem, és akkor már rutinná válik, nyűgként tekint majd egy szerepre. Ha ez velem előfordulna, 

akkor abbahagynám. 

3. Meséljen el egy olyan történetet, szakmájával kapcsolatban, ami önnek örömet okozott! 

Talán az egyik legszebb élményem akkor volt, amikor a Kolozsvári Színház nagyszínpadán az első szerepemet 

játszottam, és az előadás végén 900 néző együtt örült velünk és tapsolt. Nagyon sok energiával töltekezem fel egy 

ilyen előadás után. 

4. Már többször hallhattuk, hogy előadásra sok szöveget kell megtanulnia. Ez nem nehéz?Volt már példa rá, hogy 

elfelejtette a szövegét? 

Egy előadásra legkevesebb másfél hónapot szoktunk próbálni.Ennyi idő alatt van lehetőség arra, hogy megtanulja a 

színész a saját szövegét. Volt, amikor elfelejtettem a szöveget, vagy nem jutott eszembe egyből, ilyenkor a 

legfontosabb a továbblépés, improvizálni kell, de úgy, hogy ebből a néző szinte semmit ne vegyen észre. 

5. Mit szokott csinálni szabadidejében? 

Szabadidőmben megpróbálok értékes időt tölteni szeretteimmel, utazom, és ha nagyon sok időm van, akkor 

elmélkedem a további egyéni műsoraim megvalósításán. 

6. Ha azt a kérdést tenném fel, hogy mi a legfontosabb önnek az életben, és csak egy dolgot mondhatna, mi lenne az? 

A fiaim. 

7. Mit üzen színészként a Simion Bărnuțiu főgimnázium tanulóinak? 

Bátorítok mindenkit, hogy ne csücsörítős szelfiket és ócska paintben összetákolt naplementés idézetes képeket 

osztogassatok a virtuális életben, hanem a magyar irodalomból keressetek szép szövegeket. És a legfontosabb: 

olvassunk, olvassunk és olvassunk. Hiszen az olvasás: 

1. Csökkenti a stresszt                                                                                                           

2. Okosabbá tesz                 

3. Bővíti a szókincsedet                  

4. Javítja a memóriádat                   

5. Javítja az íráskészségedet                

6. Nyugtat                  

7. Ingyen szórakoztat 
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Viccek 

 

 

 

 

 
 

Az  emberek  90%-a meglepődik, 

ha egy mondat nem úgy 

fejeződik be, ahogy ők 

túróstészta. 

-Hogy hívják az orosz 

mobilvállalatot? 

-??? 

-Vodkafone! 

                    
                    

Mi az abszolút bátorság? 

Altatóra hashajtót venni. 

                                              

 Megbuktam informatika 

biztonság és menedzsmentből, 

de feltörtem a tanulmányi 

rendszert, és kijavítottam 

ötösre. 

                      

Egy kannibál gyerek és 

anyukája sétálnak az utcán. 

Meglátnak egy terhes nőt, mire 

a gyerek: Nézd anya, Kinder-

tojás! 

                     

Kérdezi a gyerek az apját: 

-Mi lesz ha Aladdin tonicot önt 

a lámpába? 

-Jin Tonic. 

 

 

Két szőke beszélget: 

-Azt mondják, 10 emberből 4 

szenved allergiában. 

-Miért, a többi élvezi? 
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Mit szokott mondani Tibi atya? 

Végre leszoktam az alkoholról!  

Erre inni kell! 

                         

-Tudtad, hogy a tudatlanság és 

a nemtörődömség az emberiség 

két legnagyobb problémája? 

-Nem tudtam, de nem is 

érdekel. 

                      

Miért volt szegény Petéőfi 

Sándor? Mert keveset keresett 

és sokat költött. 
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