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BÖLCS DIÁKOK 

 

A Bölcs Diákok egy teljes tanévet felölelő interaktív és interdiszciplináris országos szintű 

vetélkedő, melynek fő célkitűzése a tanulók olvasási készségeinek a fejlesztése, valamint az, hogy 

a diákok felismerjék az egyes tudományok szakterületéről származó információk közötti 

összefüggéseket. Ugyanakkor kitartásra, csapatmunkára és összefogásra nevel minden 

résztvevőt. A verseny során a diákok játékos feladatok révén ismerkednek meg a különböző 

tájegységek kultúráival és szokásaival. 

Az idei évben az ír és a skandináv-félszigeti kultúrákkal ismerkedhettünk meg, valamint 

betekintést nyertünk a történelembe, az irodalomba, különböző országok és városok szépségeibe 

az egyes kreatív feladatok révén: ír táncot tanultunk, norvég mintás öltözetet terveztünk, 

szerepet írtunk, valamint elő is adtuk, kirándulást szerveztünk Genfbe és plakátot is készítettünk. 

Rengeteg feladattal és kihívással álltunk szemben a verseny fordulói alatt. Hétköznapi és 

bonyolult szakmai kérdésekkel, kreatív, fantáziát és általános műveltséget fejlesztő, a motivációt 

és az egészséges versenyszellemet tápláló feladatokkal találkozhattunk. A vetélkedő nem csupán 

humán jellegű, a fizika, a kémia és egyéb tudományokra vonatkozó feladatok is szerepeltek az 

egyes fordulókban, így érdekes kísérleteket is végezhettünk. Elmondhatjuk, és nem csak a mi 

nevünkben, hogy a verseny során rengeteg új tudásra tettünk szert. Ez a tudás nem abban merül 

ki csupán, hogy más-más szokásokat ismerhettünk meg, és különböző felfedezéseket tehettünk a 

tudományokban, az irodalomban és így tovább, hanem az egyes képességeink feljesztésében is, 

mint például a szervezőkészség, a tánctudás vagy a színészkedés. 
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Megtapasztalhattuk, milyen emberségesnek lenni. Az első forduló keretén belül kaptunk 

egy bónuszfeladatot, ami az Adni jó! néven futott. Ki kellett, hogy válasszunk egy olyan 

hátrányos helyzetű célcsoportot, akiket az ünnepekre (karácsony) meg szeretnénk ajándékozni. 

Az iskolában „cipősdoboz-akciót” szerveztünk a másik két Bölcs Diákok csapattal együtt. A mi 

célcsoportunk a somlyai kisegítő iskolába járó húsz gyerek volt, 4 évestől egészen 17 évesig. A 

látogatás során találkoztunk szívbeteg kisfiúval, pajzsmirigy problémával küzdő gyermekkel és 

nagyon szegény és rossz körülmények között élőkkel. Az ő életük nem egyszerű!  

Reggel mind busszal eljönnek a környező falvakból Somlyóra a saját iskolájukba vagy 

óvódájukba, onnan délben a kisegítőbe mennek úgymond „haza”, ott kapnak ebédet, 

foglalkoznak velük, tanítják őket, és este ott megfürdenek, kapnak vacsorát, és utána mennek 

haza. Tehát lényegében az otthon töltött idő nekik az alvás csupán. Nagy örömmel fogadtak 

bennünket, és ez akkor is így lett volna, ha nem viszünk nekik semmit, mert számukra minden 

apró törődés és figyelem ajándék. Leírhatatlan érzés volt segíteni nekik és mosolyt látni az 

arcukon. Nincs csodálatosabb érzés annál, hogy valakinek örömet okozhatunk, és én úgy tartom, 

hogy adni jobb, mint kapni, habár azzal, hogy mi adtunk, nem csak akkor kaptam szeretetet a 

sok kis gyermektől, hanem sokszor reggelente szoktam találkozni az egyik megajándékozott 

kisfiúval, és óriási feltöltődés és borzasztóan jó érzés, amikor elmegy mellettem, rámmosolyog és 

köszön. Sokan nem tudjuk megbecsülni, amink van, és nem tudunk hálásak lenni, hát ez a kisfiú 

egy óriási példakép lehetne mindannyiunk számára! 

A feladat az volt, hogy készítsünk a megajándékozásról egy kisfilmet, és a legjobb videó, 

ami a maximum 10 pontot jelenti amellett, hogy bónuszpontban részesül, még nyer az 

iskolájának vagy osztályának 2000 lejt, amit felszerelésre fordíthat. A versenyben sok csapat élt a 

bónuszfeladattal, ami azt jelenti, hogy sok hátrányos helyzetű gyermeknek tettük szebbé a 

karácsonyát. Jó ötlet volt ez a feladat a Bölcs Diákok szervezőitől! A csapatok közül többen is 

maximális pontot kaptak, többek között mi, az Agymenők is. A nyereményünket egy vetítőre 

fordítottuk, amelyet február 5-én vettünk át a verseny szervezőitől az iskolában. A vetítő a 

magyar tagozat számára bárkinek elérhető. 

Végezetül pedig csak annyit tudok mondani, hogy aki teheti, jelentkezzen a versenyre, és bár 

rengeteg időt elvesz a feladatok megoldása, mégis megéri! Fontos, hogy a csapat minden tagja 

kitartó legyen és győzni akarjon! Hajrá! 

Az Agymenők csapat tagjai: Kovács Anna romántanárnő, Józsa Kelly (XI. D), 

Kincses András (XI. D), Király Csilla (XI. D) és Szőnyi Dávid (XI. D)  
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Pelustól a katedráig 

Vig Iuditm tanárnővel 

 

1. Milyen volt a tanárnő gyermekkora? 

Ha a gyermekkori napokra gondolok, hatalmas öröm fog el, és nosztalgia. Egy 

nagyvárosban nőttem fel, Resicán, ahol sok barát vett körül, és még ha 

tömbházban is laktam, kipróbálhattam az összes gyermekkori játékot. De 

ugyanakkor örömmel vártam a nyári vakációkat, hogy falura mehessek, és 

nagymamánál töltsem a szünidőt. Ott élhettem át a gyerekkorom 

legcsodálatosabb pillanatait. 

 

2. Milyen csínytevéseket követett el a tanárnő? 

A szüleim szerint jó gyerek voltam, nem voltam engedetlen, szófogadó 

voltam, de talán más volt akkor a nevelés. Visszagondolva arra, mégis milyen 

csínytevéseket követtem el, eszembe jut egy eset. Általános iskolás voltam, tél 

volt és hó. Amikor vége lett az óráknak, ahelyett, hogy hazamenjek, elmentem 

havazódni a többi gyerekkel, míg édesapám nem jött megkeresni. Teljesen 

megfeledkeztem az időről és magamról. 

 

3. Melyik tantárgyat kedvelte a tanárnő legkevésbé? 

Szokatlannak tűnhet, de szerettem tanulni, és 

majdnem minden tantárgyat kedveltem. Talán a 

biológiát és a földrajzt kevésbé. 

 

4. Melyik tantárgyból voltak a legrosszabb jegyei? 

Általában 9-10-eseim voltak, de eszembe jut, hogy 

biológiából és földrajzból ritkán zártam 10-esre. Ez 

valahogy nem is motivált, hogy jobban teljesítsek 

belőlük. 

 

5. Milyen álmai voltak a tanárnőnek? 

Mint minden diák, én is álmodoztam, hogy egy szép 

világban fogok élni, ahol mindenki jó és igazságos. Egy szép családról 

álmodoztam, és egy szép kertesházról. Az élet során megtapasztaltam, hogy 

az álmok valóraválhatnak, ha van kitartás és küzdelem. 



 

5 

 

6. Volt-e, van-e a tanárnőnek valamilyen hobbija? 

Régebben nagyon szerettem kötni, sok szép dolgot keszítettem. Egy másik 

hobbim volt ruhákat tervezni. Édesanyámmal együtt készítettem a ruháimat, 

még a menyasszonyi ruhámat is együtt terveztük és szabtuk. Most a 

kertészkedés és az erdőben bóklászás jelenti számomra az igazi 

kikapcsolódást. 

 

7. Mi motiválta a tanárnőt, hogy tanári pályára lépjen? 

Kicsi korom óta tanár akartam lenni, igaz, matematikatanár. Úgy lettem 

nyelvtanár mégis, hogy egy nagyon kedves tanárom, aki jó pedagógus is volt, 

azt mondta nekem egyszer, hogy én nem matektanárnak lennék jó, hanem 

nyelvtanárnak. Akkor csak mosolyogtam rajta, de azért az ő szavai ott 

maradtak bennem, míg esély adódott angoltanárnak lenni. 

 

8. Milyen szempontok alapján osztályoz a tanárnő? 

Elsősorban a szorgalmat értékelem, és azt, hogy a diák próbál fejlődni. 

Úgyszintén törekszem arra, hogy az a jegy, ami a naplóba kerül, több jegyből 

álljon, így pontosabban tükrözi a tanuló tudásszintjét. 

 

9. Mi a véleménye a mostani generációról? 

Azt gondolom, hogy a mostani 

generációnak erős személyisége 

van, egyrészt a neveltetés miatt, 

másrészt a média befolyása miatt. 

Ez jó dolog, ha a diák tudja, hol a 

határ. 

 

10. Mit szeretne üzenni az 

iskola diákjainak? 

Mindenki képes elérni célokat. Ne 

hagyjátok, hogy elbátortalanítsanak, amikor szeretnétek valóra váltani egy 

álmot. Használjátok ki, hogy fiatalok vagytok. Akkor is ragaszkodjatok 

álmaitokhoz és céljaitokhoz, ha a megvalósításuk lehetetlennek látszik.  
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Ilyenek voltunk…  

 

A XII. B és XII. D osztályok összetartó osztálynak mondják magukat. Kérésünkre 

visszatekintettek az együtt töltött négy évre, és válaszoltak kérdéseinkre. Jellemezték az 

osztályközösséget, és elárultak pár dolgot a negatív valamint pozitív pillanataikról. 

XII.B osztály 

1. Jellemezd az osztályodat három szóval! 

„Hát az osztályra jellemző a léhaság (tanáraink szerint is), de szerintem mindenkiben 

van egy kis kedvesség, néha megértés és türelem is egymással szemben.” 

„Bolondok, hangosak, de amúgy jófejek.” 

„Hangos, bolondos, néha kedves.” 
 

2. Hogy látod, összetartó osztály voltatok/vagytok? 

„Nem mondható el minden helyzetben az összetartás. Vannak helyzetek, amikor kicsit 

hiányos, de próbálkozunk mindig közös nevezőre jutni. Kicsit nehéz.” 

„A rosszban mindig összetartunk. A jóban is… általában.” 

„A rosszban mindig összetartunk, mert ahogy a mondás is tartja: Egy bolond százat 

csinál.” 
 

3. Mesélj el röviden egy vicces sztorit, ami megtörtént veletek! 

„Az egyik vicces sztorinkhoz tartozik, amikor naranccsal dobálóztunk, és egy pár 

narancshéj kirepült az ablakon. Nagy baj lett belőle, feljött Jeni is, és kérdezte, hogy ki 

a bűnös. Aztán hozta az aligazgató urat, de hiába, mert az egész osztály összetartott, és 

nem került elő a bűnös. Örök rejtély marad kiléte.” 

„Szóbeliztek páran (TIC szóbeli), és mi el akartunk kérezni a tanárnőtől, de nem 

engedett el. Ezért mi egész órán egy szót sem szóltunk hozzá, ő pedig magában beszélt. 

Teleírta a táblát is. (Senki nem írt.)” 
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„Egy pénteki napon előrevittük az órát a falon, hogy hamarabb mehessünk haza. A terv 

sikerült. Tizenöt perccel hamarabb tudtunk elmenni. Rosszak voltunk, de így utolsó 

évben megtehetjük.” 
 

4. Voltak olyan helyzetek, amikben nem értettetek egyet, esetleg 

veszekedtetek? 

„Az utóbbi időben sok volt a veszekedés a ballagással kapcsolatos dolgokon. A 

színválasztás és a ruha kinézetének választása kis veszekedéshez vezetett, az 

albumválasztással együtt, de reméljük, hogy végül jól döntöttünk, és minden jó lesz.” 

„Igen. A ballagás miatt a legtöbbet: ruha színe, fotós, milyen kicsengő legyen stb. De 

szerintem ezen minden végzős osztály összekap egy kicsit.” 

„Persze, nem is egy helyzet. A ballagás miatt sokat veszekedtünk/veszekedünk. A ruha 

színe, az album, bankett stb. Szóval, jah, lehet itt veszekedni eleget.” 
 

5. Mondj el röviden egy kedves, meghitt pillanatot, ha van! 

„Kevés meghitt pillanat van/volt. Talán ide tartozik az az óra, amikor nem jött be 

reggel első órára a tanár, de mi mégis csendben és normálisan tudtunk beszélgetni. 

Igaz, hogy nem volt teljes a létszám, de akikkel itt voltunk, nagyon jót beszélgettünk. 

Hangulatos óránk volt. Azt hiszem, hogy ez nagyon fog hiányozni, meg minden más is.” 

„Azok a helyzetek kedvesek és meghittek, amikor az osztályfőnöknőnk nyugodtan jön 

be az osztályba, és nem kér számon minket. Ilyenkor tudjuk, hogy egy nyugodt nap áll 

előttünk, mert nem csináltunk semmi rosszat.” 

 „Már nem emlékszem, hogy milyen óránk lett volna, de nem jött be a tanár, és mi szép 

csendben beszélgettünk. Egyszerre csak egy ember beszélt, ami nagy szó nálunk. 

Nagyobb csend volt, mint amikor tanár van bent.” 

 

XII.D osztály 

1. Jellemezd az osztályodat három szóval! 

„Egyedi, kreatív, jószívű.” 
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„Jókedvű, „malacok” (egy tanárnő véleménye szerint), egyedi.” 

„Vicces, zajos és változatos.” 
 

2. Hogy látod, összetartó osztály voltatok/vagytok? 

„Mindig összetartó osztály vagyunk/voltunk.” 

„Szerintem nagyon összetartóak lettünk az évek során.” 

„Igen, minden körülmények között összetartunk.” 
 

3. Mesélj el röviden egy vicces sztorit, ami megtörtént veletek! 

„Egy vicces sztori az egyik óráról: 

Tanárnő: Tedd le azt a telefont, vagy kihajítom az ablakon! 

Diák: Várjon, tanárnő, előbb kapcsoljam be a repülő üzemmódot!” 

„Az egyik osztálytársunk táskáját, még kilencedik osztályban, a fiúk megtöltötték nagy, 

nehéz kövekkel, amit az illető hazafelé vett észre.” 
 

4. Voltak olyan helyzetek, amikben nem értettetek egyet, esetleg 

veszekedtetek? 

„Igen, hogy honnan rendeljünk pizzát.” 

„Nagyon ritkán voltak vitáink.” 

„Veszekedésnek nem nevezném, inkább kisebb vitáknak, összetűzéseknek.” 
 

5. Mondj el röviden egy kedves, meghitt pillanatot, ha van! 

„Nem emlékszem meghitt pillanatra, általában túl jó volt a kedvünk, és nem volt 

lehetőségünk meghitt pillanatokat teremteni.” 

„Amikor megleptük az osztályfőnökünket születésnapja alkalmából, zavarba jött, és 

nem tudta, mi tévő legyen.” 
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Nem enged a ’48-ból – szokták mondani, ha valaki rendíthetetlenül kitart elvei mellett. Ez a 

szólásunk nyilván az 1848-as magyar szabadságharc eszméire utal, amelyekért tízezrek haltak meg, váltak 

bujdosóvá, de nem engedtek a ’48-ból, nem árulták el a szabadságharcot. 

Ez az ünnep a magyar szívekben mindig magában hordoz egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a 

szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. Ennek a dátumnak köszönhetjük gyönyörű 

zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy Magyarország fővárosa Pozsony 

helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. 
 

Kinek mi jut eszébe, ha ezt hallja: 1848. március 15.? 

Van, aki a történelemórán hallottakra gondol, vagy akadnak olyanok is, akikben dereng az iskolai 

ünnepség egy-egy momentuma. Kétségtelen, hogy van, aki fejből mondja a helyszíneket, esetleg fel tudja 

idézni a 12 pontot is. Egy biztos: talán nincs olyan felnőtt magyar ember, aki ne tudná folytatni a sort: 

„Talpra magyar, hí a haza!” Petőfi Sándor Nemzeti dal című műve bevéste magát a magyarság szívébe. 
 

De mi is történt pontosan ezen a jeles napon? 

1848. március 15. a történelem magasságából szemlélve csupán egy egyszerű esős tavaszi nap volt. 

Ám iskolai tanulmányainkból tudjuk, hogy ezen a napon Pesten forradalom zajlott. Tudjuk, hogy Petőfi 

Sándor és fiatal társai – akiket márciusi ifjak néven emlegetett az utókor – a Pilvax kávéházból elindulva a 

Landerer nyomdához vonultak, kinyomtatták 12 pontba foglalt követeléseiket. 

Tudnunk kell azt is, hogy 1848. március 15. igazi jelentőségét nem a pesti eseménysor adja meg, 

hanem a várostól 180 kilométerre lévő pozsonyi országgyűlés tevékenysége, de méginkább a március 15-ét 

megelőző majd két évtizedes időszaknak, a reformkornak kiharcolt eredményei. 

Magyarország 1848. március 15-én az összefogásról, a küzdeni akarásról, az önzetlenségről tett 

tanúbizonyságot. Ma, amikor ugyancsak mindenki harcot vív a napi megélhetésért, a munkahelye 

megtartásáért, a családja boldogulásáért, ebből a napból erőt tudunk meríteni magunknak, hisz ugyanazon 

értékekre van ma is szükségünk, és ezek közt a legfontosabb az összefogás. Erről szólt 1848. március 

tizenötödike is. 

 

Érdekességek 

 Tudtad-e, hogy Petőfi Jókaival bérelt közös lakást a mai Dohány utcában? Sajnos az épület ma 

már nem látható, mert az idők folyamán lebontották. Itt írták meg a sajtó felszabadításának menetrendjét is. 
 

 Tudtad-e, hogy a menetrend megírásánál jelen volt Vasvári Pál is, aki végig Petőfi tőrös botjával 

hadonászott? A nagy lendülettől a bot szuronya kirepült, és beleállt az ajtófélfába. Petőfi ezt jó jelnek vette, 

mivel a szurony hegye Bécs felé mutatott. 
 

 Tudtad-e, hogy amit ma Pilvax kávéháznak ismerünk, Petőfiék idejében Fillinger néven volt 

ismert? Fillinger János volt ugyanis a helyiség bérlője. A kávéházat azóta már átépítették, csak egyik 

helyiségében próbálnak emléket állítani a történelmi eseménynek. 
 

 Tudtad-e, hogy a Nemzeti dal már március 13-ra elkészült? Az első sora ekkor még így hangzott: 

„Rajta magyar, hí a haza”. A legenda szerint Szikra Ferenc hívta fel a figyelmet arra, hogy „Barátom, elébb 

talpra kell állítani a magyart, azután rajta!”  
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Kalandok szárnyán 

2. rész 
 

Az előző rész tartalmából:  Főhősünk, Maribelle, útnak indul, hogy felkeresse 

Morgant, akivel már két éve levelezik. Matrózok hajóján, egy hordóban elbújva utazik 

Amerika felé, viszont viharba kerülve hajótörést szenvednek. Egyedül Maribelle marad 

életben, aki eszméletét vesztve sodródik, hordóba zárva, a tenger hullámain. 
 

Andrew letette az ágy melletti éjjeliszekrényre a gőzölgő teát, majd leült az ablak 

mellett álló karosszékbe, és figyelte a járókelőket. Mindig ezt tette, ha fontos dolgokat 

kellett átgondolni. Homlokára mély ráncok 

ültek ki, és hosszú, nehéz sóhaj kíséretében 

fejét a karjának támasztotta. Két napja várta, 

hogy a furcsa, idegen lány, akit eszméletlenül 

talált a kikötőben, végre felébredjen. A láza 

már lement, és a hallucinációk is egyre 

ritkábban jelentkeztek. 

Andrew maga sem tudta, hogy miért 

döntött úgy, hogy hazaviszi és gondoskodik róla. Édesanyja halála óta egyedül élt, nem 

látogatta senki, és neki ez így teljesen jó volt. Szeretett egyedül lenni. Megélhetési forrását 

a halászat jelentette, ebből viszont saját szükségleteit is nehezen tudta ellátni, nemhogy egy 

beteg idegen szükségleteit. Valami mégis arra késztette, hogy segítsen. 

Gondolataiból halk mocorgás rázta fel. Tekintetét az ágy felé vezette, és épp elcsípte 

a pillanatot, amikor az idegen lány lassan kinyitotta a szemeit. Óvatosan körbenézett a 

szobában, majd ahogy meglátta Andrew-t, félelmében összerezzent. Andrew kicsit 

megnyugodott. Az éjjeliszekrényről elvette a teáscsészét, és kifejezéstelen arccal a lány felé 

nyújtotta, aki néhány másodpercig némán figyelte, aztán nagyon lassan felült, és a tea után 

nyúlt. 

– Mi a neved? – kérdezte Andrew rideg hangon. 

– Maribelle vagyok – érkezett a válasz. 

– A nevem Andrew. Ha bármire szükséged lenne, a szomszédos szobában leszek. 

Most pihenj! – azzal kiment, és résnyire nyitva hagyta maga mögött az ajtót. 
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Teltek, múltak a napok, és Maribelle egyre erősödött. Andrew minden reggel, délben 

és este vitt neki többnyire halat, különböző módon elkészítve, de akárhányszor bement 

hozzá, csak letette azt az éjjeliszekrényre és szó nélkül kiment. 

Mikor Maribelle már annyira 

megerősödött, hogy fel tudott kelni, 

körbejárta a kis házat, alaposan 

végignézegetve mindent. Pesze, ezt 

akkor tette, amikor Andrew épp halászni 

volt. Egyik éjjel álmában Morgant látta 

maga előtt, aki kitárt karokkal állt tőle 

néhány méterre. Ezután felébredt. Úgy 

érezte, nem bír itt tovább tétlenül ülni. 

Nem azért jött. Tovább kell mennie. Itt 

volt a megfelelő alkalom. Felöltözött, átosont a szobán, és a konyha felé vette az irányt. 

Kendőjébe csomagolt egy darab száraz kenyeret egy alma társaságában, és lábujj-hegyen az 

ajtó felé sétált. Megforgatta a kulcsot a zárban, kezét a kilincsre tette, és lassan kinyitotta az 

ajtót. Végre visszatérhet az eredeti tervhez, gondolta, amikor a háta mögött megszólalt egy 

érdes hang: 

– Hova készülsz? – kérdezte Andrew. Maribelle-nek a meglepetéstől nem jött ki hang 

a torkán. – Válaszolj! Hova indultál? – sürgette. 

– Én csak… nem maradhatok itt. Meg kell látogatnom valakit Philadelphiában. 

– És mégis mivel szándékozol elmenni Philadelphiáig? 

– Két lábbal. Nincs pénzem kocsist fogadni – felelte sóhajtva Maribelle. 

– Egyedül akartál elindulni egy négynapos útra? Mi történik, ha megtámadnak? – 

kérdezte Andrew felháborodva. Maga sem értette, hogy miért féltette a lányt ennyire. – 

Nem mehetsz egyedül. Elkísérlek. Holnap reggel indulunk. Most menj aludni! – Ezzel sarkon 

fordult, és visszament a szobájába. Maribelle néhány másodpercig meglepődve állt, nem 

tudta, mire vélni Andrew ajánlatát, de végül is nem bánta, hogy nem egyedül kellett 

megtennie az utat, még ha útitársa nem is a legbeszédesebb. 

Becsukta maga mögött az ajtót, kulcsra zárta, majd vegyes érzelmek társaságában 

visszasétált szobájába, hogy kipihenje magát a rá váró hosszú út előtt. 

 

Folytatjuk…  
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Az egészséges életmód alapjai 
 Mindenki fejében, mikor meghallja, hogy egészséges életmód, valami zöld saláta, fekete kenyér, éhezés, 

koplalás, önsanyargatás, fogyókúra jut elsőként az eszébe... Még végig sem gondoltad az egészet, és tovább is 
lapozol, biztos vagy benne, hogy ez nem neked való, ezzel még ráérsz, majd ha meghízok, majd ha beteg leszek, 
akkor... 

 Elsősorban szeretném, ha különbséget tennénk két fogalom között: EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD illetve 
FOGYÓKÚRA között, ugyanis a köztudatban egy kalap alá veszik ezt a két megnevezést, pedig körülbelül annyi 
közük van egymáshoz, mint neked a NASA űrkutató program passwordjához. 

Tisztázzuk előbb az általad valószínűbben ismertet, a FOGYÓKÚRÁT. Biztos vagyok benne, hogy 
kipróbáltad, főleg ha nőnemű vagy, de biztos, hogy hímnemű társaink is ismerik, vagy kipróbáltak már egy-egy 
tuti fogyókúrát, divat-diétát. (Ha nem, én kérek elnézést). Szóval könyörgöm, felejtsük már el végre az Atkins-
diétát, a húsdiétát, a gyümölcsdiétát, a levesdiétát, az étkezések porokkal való helyettesítését, és úgy egyáltalán 
az összes divatos cidrás baromságot! A legnagyobb hiba, amit csak elkövethettek önmagatok ellen! Vésse 
mindenki jól az agyába, hogy a szervezetünknek MINDEN tápanyagra szüksége van – meghatározott 
mennyiségben. 

 Már elsőre gyanúsnak kéne, hogy tűnjön, amikor azt olvasod valamiről, hogy kúra... mi van??? Az életed 
nem egy kúra, egy ciklus, egy időszak, hanem egy folyamatos létforma. Innen kiindulva nem beszélhetünk 
semmilyen KÚRÁRÓL, sem 90 napig tartó csodákról, ugyanis az életed a 90 nap után is folytatódik, a tested 
működik. Tehát az ilyen butaságokba csak az agyhalottak vágjanak bele, merem remélni, hogy te nem tartozol 
majd közéjük. Ha az intelligenciaszinted meghaladja a talpméreted hosszát, akkor nem fogsz bedőlni az olyan 
cikkeknek, ahol 3-4 hét alatt topmodellalakot varazsolnak rád. Ilyen nincs, nem is volt, és nem is lesz. 
Gondolkozz el, hogy egy egész életen át tettél rá magasról, mit eszel, mit iszol, mit (nem) sportoltsz, azzal a 90 
napi változtatással mit fogsz elérni? – megsúgom, SEMMIT. 

 Az emberi test érdekes, sokak számára felfoghatatlan tulajdonága, hogy nem hisz a csodákban, 
csodadiétákban. Sajnos, nem lehet vele egyezkedni sem: vagy beviszed, amire szüksége van, és akkor fogyni 
fogsz, vagy nem, és akkor elhízol, vagy valamelyik tápanyag hiánytünetétől fogsz szenvedni. Ha nem megfelelő 
arányban juttatod magad „táphoz”, akkor olyan leszel, mint a dízel autó, amelyikbe benzint tankolnak: lassan 
elfüstölsz szépen. 

 De jön a kedvenc részem, az ÉLETMÓDVÁLTÁS, amelynek a neve is tükrözi, hogy egy életre szól, minden 
napra. ÁÁÁ, tudom, most inkább abba is hagyhatod az olvasást, hiszen te biztos nem fogsz egy életen át valami 
zöld fűféléket rágcsálni, mint valami szerencsétlen nyúl, és főleg nem fogsz ciki büdire izzadni egyik 
edzőterembe sem. Én is voltam 16 éves, amikor pont nem érdekelt az egész, de azért utáltam, hogy duci 
vagyok, és minden lány, aki csinos volt körülöttem, vagy sportosabb volt nálam, az egy „liba” volt, az biztos. No, 
de kanyarodjunk vissza, mielőtt kamaszkori frusztrációmmal untatnálak, hiszen nem ez a célom. Szóval miért is 
jobb az életmódváltás, mint a fogyókúra? 

 Először is azért, mert arról árulkodik, hogy az, aki alkalmazza, egy intelligens lény, tudatában van annak, 
hogy ő egy hosszú, egészséges és nem utolsósorban csinos, sportos életerős életet szeretne leélni. A 
mindennapokban egyszerűen meg tudod oldani, hogy úgy élj, hogy maximálisan szolgáld az egészséged, 
vitalitásod, bombaalakod. Mindent csak egyszerűen. 

Az első és egyben a legfontosabb lépés a TERVEZÉS. Tervezd meg a napodat, oszd be úgy, hogy jusson 
elég idő magadra. Tudom, a licis évek nem egyszerűek, korán keltek, 6-7 órát suliban dekkoltok, aztán 
magánórák stb., de semmi sem lehetetlen. Az időbeosztás annyit jelent, hogy megtervezed, hogy holnap mi vár 
rád, és annak függvényében cselekszel, próbálj időt szakítani az étkezéseidre, hogy ne kerülj olyan szituba, hogy 
ki kell fosztanod a hamburgeres nénit, illetve szánj időt a mozgásra. 

 Az életmódváltás kulcsfogalmai tehát az étkezés, amely 70%-ban, illetve a mozgás, ami 30%-ban 
befolyásolja az életminőséged. Ha már idáig eljutottál az olvasással, akkor egyből levágtad, hogy nagyon sok 
múlik azon, hogy mivel és hányszor tömöd tele a fejed naponta. 

 Étkezz 5X naponta, ebből legyen 3 fő és két kisebb kajálás. Soha ne indulj el úgy, hogy ne REGELIZZ. 
Tény: azok, akik kihagyják a reggelit, 2-5%-ot híznak évente. Ha nem reggelizel, valószínű, simán kibírod 10 
óráig, sőt 12 óráig is probléma nélkül. De tudnod kell, hogy amit ezután eszel, azt a tested mind elraktározza, 
mivel előtte koplaltattad, így ő gondolkodik helyetted, és gondol a nehezebb időkre, ergó HÍZOL (zsírt 
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Kocsis Éva –személyi edző, 

aerobikoktató, Szilágynagyfalu 

raktározol). Mi történik, ha rendszeresen eszel? Az egyik étkezés kiváltja a másikat. Tehát ha reggelizel például 
7-kor, akkor 11-kor már újra éhes leszel, aztán 14-kor újra, és így tovább egészen estig. Ez azt jelenti, hogy 
beindul az anyagcseréd, amit beviszel, azt maximálisan felhasználja, energiát biztosít, és ha nem zabálod túl 
magad, akkor nem raktároz semmit, tehát nem hízol. 

 Itt a vacsora-kérdéskör, ami rengeteg buta mítosszal van körülvéve. Sokan állítják, hogy este nem kell 
enni, míg mások, hogy este 18 óra után már nem kell enni (végül is a Mikulásban is hittél 6-7 évig). Na, abban 
már biztos vagyok, hogy az eddigieket elolvasva már te is tudod, hogy ez butaság. Ugyanis a tested akármilyen 
felfoghatatlan is, még este is, sőt éjszaka is működik, tehát táplálék kell neki ahhoz, hogy következő reggel 
csipamosás előtt már értelmesen tudj gondolkodni. Szóval az utolsó étkezésed lefekvés (elalvás) előtt 2 órával 
történjen. 

 Akkor most mit egyél és mit ne? Mivel egy fejlődésben lévő szervezet vagy, egyél azt, amit anyu vagy 
apu főz otthon. Otthon is van lehetőséged odafigyelni és kiválogatni, mi az, ami jó, és mi az, ami nem, mi az, 
amit csak mértékkel, mi az, amiből ritkán vagy soha. 

A reggelid legyen: tojás, sajt, zöldségek, pirítós, műzli, gabonapehely (nem cukrozott), zabkása, 
gyümölcs, joghurt stb., na, nem ebben a sorrendben, hanem ezekből válogatva :)))). 11-kor a suliban ehetsz, 
amit otthonról viszel, például szendvicset, vagy pakolhatsz dobozkába mást is, például gyümülcsöt, diót, 
mogyorót, vagy akár főtt ételt is (szerintem nem gáz így enni a suliban). A következő étkezésed már valószínű, 
hogy otthon lesz 14-15 óra körül. Válaszd köretnek a rizset, édesburgonyát, kölest, bulgurt, babot, hajdinát, 
sárgabosót. Kerüld a krumplit, a makaróniféléket, spagettit, pizzát. Fogyassz húsokat, mindenfélét, ne csak 
csirkét. Kerüld a feldolgozott húsokat: szalámi, párizsi, gépsonka, virsli, bolti kolbász. Illetve kerüld a ketchupot, 
majonézt, mustárt, hiszen ezeknek az önteteknek a cukortartalma megegyezik a csokoládééval. Fogyassz bátran 
zöldségeket nagyobb mennyiségben, hiszen kalóriatartalmuk nagyon alacsony. A 17 órai étkezésed körülbelül 
hasonló legyen úgy mennyiségben, mint összetételben az ebédhez. Este a vacsora legyen könnyebb. Ilyenkor 
már a szervezetnek nincs szüksége szénhidrátokra. Inkább egyél húst egy könnyebb körettel. Ilyentájt már 
kerüld a rizset, krumplit, makarónit. 

Az étkezéseid között ne legyen semmilyen nasi, kóstolgatás. Tudom, hogy érzed, hogy most a csokis-
chipszes téma jön. És tényleg… 

 Nem akarom áltatni magam, és téged sem, hogy most akkor „să mor io”, holnaptól soha nem eszek 
egyiket sem, de elgondolkodhatsz azon, ha napi szinten fogyasztod, ráadásul üdítővel csúsztatod le, mire 
betöltöd a 20. Életéved, a koffered nem fog beleférni a nagymamád fürdőruhájába sem, és az gáz, nagyon gáz. 
Nemcsak hogy nem esztétikus, de nagyon egészségtelen. Most téged a 15-17 éves olvasót tudom, hogy a 
kinézettel, külalakkal hamarabb megfoglak, mintha az egészségről papolnék. Ez így van rendjén, a kamasz 
kamasz marad, és maradjon is! Foglalkozzatok a külsőtökkel, és ez ne csak az öltözködésben, sminkelésben 
merüljön ki, hanem a sportban és étkezésben egyaránt, ez jó hatással lesz az egészségetekre is. Senki sem 
szeretne karfiolpopsival virítani a nyáron, vagy esetleg lelógó pocakkal, netán olyan fiú lenni, akinek nagyobb a 
melle a padtársnőjénél. Ha nem szeretnél, akkor tegyél érte!!!! MIT??? Étkezz minőségi ételeket, amelyeket 
fentebb említettem, és SPORTOLJ…na bumm, ki gondolta volna!!! 

 A heti két tornaóra nem elég, főleg, ha azt is elsunyizod, mellette még minimum heti 1-3 alkalom 
szükségesnek látszik. Válassz olyan mozgásformát barátaiddal, barátnőiddel, amit szívesen csináltok együtt 
(mondjuk most nem egy chipszevős, popkornzabálós filmmaratonra gondoltam). Menjetek ki a szabadba, 
fussatok, járjatok el edzőterembe, aerobikórákra, teljesen mindegy, mit választasz, csak mozogj, és ne tepsedj 
otthon. Bizony, a sokéves lustálkodásnak ára van, amivel a tested fizet, kamatostul. Nem kell mindenkinek 60 
kilósnak, topmodellnek, kockahasúnak lenni. De elhízottnak, hurkás kövérnek sem. Itt most nem arról van szó, 
hogy valaki, aki nem ideális testméretekkel rendelkezik, még nem jó ember, mert a kettőnek semmi köze 
egymáshoz. De ha már itt tartunk, legyen az, kövér vagy sovány, jó vagy rossz ember, a helytelen életmód 
egészségtelen, és betegségeket szül, márpedig egészségre mindenki 
vágyik, és mindenkinek szüksége is van rá. Légy TE az, aki törődik magával, 
akinek számít az egészsége, fittsége. A tested, mint bármi más, meghálálja 
a belé fektetett és felé fordított energiát, törődést. 

„Ha akkor elkezdted volna, amikor először gondoltál rá, már 
készen is állnál” LÉGY FITT MINDHALÁLIG 

Ha tetszett a cikk, kövesd az Facebook-oldalamat: Mozogj 
Szilagynagyfalu.  
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Aegon irodalmi verseny 

 

A Bökény előző számában már olvashattátok a könyvajánlómat, de úgy gondolom, az nem 

volt elég sokatmondó. Ezúttal sokkal bővebben el szeretném mesélni nektek az egész történetet, 

hogy választ adjak néhány kérdésre, ami esetleg felmerült bennetek. 

Kezdjük rögtön a legelején. Pár hónappal ezelőtt egy teljesen átlagos napom volt az 

iskolában – legalábbis azt hittem – egészen addig a pillanatig, amíg az osztályfőnököm, Nagy 

Eleonóra magyartanárnő bejött órára, és felolvasott nekünk egy versenyfelhívást. Közölte a 

szabályokat s a menetét. Azonnal felkeltette a figyelmemet, nagyon izgalmasnak tűnt, és mivel 

szeretem a kihívásokat, hezitálás nélkül jelentkeztem is. Később megtudtam, hogy Király Csilla, 

illetve Orosz Timea szintén vállalták, hogy szembeszállnak ezzel a kihívással, aminek nagyon 

örültem, egyre jobban tetszett az egész. Nem volt egyszerű feladat, de rengeteget tanulhattunk 

belőle, és teljesen megérte! 

Fontos tudni, hogy egy irodalmi versenyről van szó, melynek célja megismertetni és 

megszerettetni velünk, fiatalokkal a kortárs irodalmat, annak szépségeit és furcsaságait egyaránt. 

A verseny két fordulóból állt. Az első feladatunk az volt, hogy a 2017-es Aegon Művészeti 

Díjra jelölt 10 könyv egyikéről könyvajánlót írjunk megadott szempontok alapján. A könyv 

kiválasztására, megszerzésére, elolvasására, majd a feladat megoldására kevesebb mint egy hónap 

állt rendelkezésünkre. Éppen ezért mondtam, hogy nagyon izgalmas volt. Tehát az iskola és a 

tanulás mellett mi úgy döntöttünk, hogy minden szabadidőnket arra szenteljük, hogy elolvasunk egy 

kortárs regényt, minden apró részletére odafigyelve. Mindhárman ugyanazt a könyvet választottuk, 

mégpedig Szabó Róbert Csaba, bagosi születésű író Alakváltók című regényét. 

Megírtuk, a tanárnő kijavította, és beküldtük a könyvajánlóinkat. Az eredményhirdetésre 

október 22-én került sor. Mindhárman szépen teljesítettünk, elsők között jutottunk tovább a verseny 

országos döntőjére. Rendelkezésünkre állt néhány hónap felkészülés. El kellett olvasni két könyvet, 

s minél több mindent meg kellett tudni róluk, jó alaposan áttanulmányoztuk őket. 

Mi, a 11. évfolyam tanulói A nemlétből a mindenség fővárosába problémakörét vizsgáltuk 

Háy János A gyerek és Csehov Három nővér című műveken keresztül, míg a 12.-es tanulók az Acte 

gratuit? kérdését tanulmányozták Németh Gábor Egy mormota nyara és Camus Az idegen című 

művek elemzésén keresztül. 

Az országos döntő 2018. március 23–25-én volt megrendezve Baján, és azon belül is a festői 

szépségű Petőfi-szigeten. Nagyon tartalmas és pörgős napjaink voltak, de ugyanakkor csodásan telt, 

és rengeteg tapasztalatot szereztünk. Péntek delután 2 óra körül érkeztünk meg, elfoglaltuk a 

szobáinkat, körülnéztünk a helyszínen, és pihentünk egy kicsit. Később, még akkor este, a 

rendezvény első programjaként a szervezők ünnepélyesen megnyitották a versenyt. Megkaptuk a 

feladatlapot, és onnantól számítva 24 óránk volt megoldani őket. Vacsora után évfolyamokra bontva 

összegyűltünk, és meghallgattunk egy előadást a témával kapcsolatban, ami segítségünkre szolgált 

(vagy még jobban összezavart). Érdekes volt, nagyon komoly szinten kértek tőlünk mindent, magas 
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volt az elvárás, színvonalas verseny, és nem játék. Közös beszélgetés követte a szemináriumot, ami 

tökéletes volt arra, hogy néhány jó gondolatot és véleményt meghallgassunk egymástól, és arra is, 

hogy megijedjünk a többiektől, látva, hogy mindenki mennyire ügyes és okos. A hosszú útnak és a 

programoknak köszönhetően este nagyon fáradtak voltunk, már alig álltunk a lábunkon, mégis úgy 

döntöttünk, részt veszünk a következő előadáson is, pedig nem lett volna kötelező. Egyszerűen csak 

kihagyhatatlan lehetőségnek tűnt találkozni egy kortárs íróval, Németh Gáborral, akinek színes 

történetei és felolvasása inspirációt nyújtott a feladatok megírásában – főleg a 12. évfolyam 

számára. Éjjel sokáig fent maradtunk a lányokkal, abban reménykedve, hogy elkap az ihlet, és végre 

elkezdjük megoldani a feladatainkat. Sikeresen átestünk a holtponton, és már nem éreztünk 

fáradtságot, de a feladatainkkal sem haladtunk, sajnos. Nem volt egyszerű, sokáig azt sem tudtuk, 

hogy kezdhetnénk el. 

Mindegyik évfolyam 2 feladatot kapott. Az első egy esszé volt, melyben egy kortárs és egy 

klasszikus irodalmi művet kellett összehasonlítani különböző szempontok alapján, 3 oldalas 

terjedelemben. Nem volt egyszerű, de bátran szembenéztünk ezzel a feladattal, és megpróbáltuk a 

lehető legtöbbet kihozni magunkból. A második feladat pedig egy kreatív szövegalkotás volt. Mi 

elbeszélessé alakítottunk át egy drámai jelenetet, betartva a megadott író stílusát. De írhattunk volna 

drámát is a regény egyik részlete alapján, ez már a mi döntésünk volt, a lényeg a kreativitás. 

Másnap, a reggeli után, míg mi a feladatainkon dolgoztunk, a versenyen résztvevő tanárok 

szemináriumi foglalkozásokon vehettek részt, mert ugye, fontos tudni, hogy minden 

rendelkezésünkre állt, bármilyen segítséget alkalmazhattunk, kivéve a tanáraink véleményét. (Csak 

úgy megsúgom, hogy a feladatok úgy voltak kialakítva, hogy az interneten semmilyen információ 

vagy kidolgozott válasz ne legyen megtalálható.) Lassan lejárt a 24 óra, igyekeztünk befejezni a 

fogalmazásainkat és időben beadni a feladatlapot. Végre pihenhettünk! Délutánra újabb közös 

beszélgetést szerveztek, hogy elmondjuk egymásnak tapasztalatainkat, és megbeszéljük a 

feladatokat. Este pedig a városban sétálgattunk, ami csodás volt. Úgy gondolom, bátran 

kijelenthetem a lányok nevében is, hogy jól telt az a néhány nap Baján, jól éreztük magunkat, és 

egyáltalán nem bántuk meg, hogy 

elmentünk. 

Vasárnap, az utolsó reggel 

már csak az eredményhirdetés és a 

díjkiosztó volt, aztán fájó szívvel 

elbúcsúztunk Bajától, és elindultunk 

hazafelé. 

Összeségében véve, mint 

ahogy azt már említettem, csodálatos 

hétvége volt, de ne felejtsük el azt 

sem, hogy a tanárnő segítsége nélkül 

sosem sikerült volna, és ezért 

nagyon hálásak vagyunk neki! 
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