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2.  Interjú 
Bota Adrien tanárnővel Bemutatkoznak az újak

6. Ki Lép Ő
A ki-szökés művészete Mit is jelent pontosan...

ÉBREDÉS A MÉLY ÁLOMBÓL

3-4. IX. osztályok  11. Mi az a stressz? 
  

AAz egyik monoton iskolai napon, ép-
pen fizika órán    a tanár játékos be-
köpésein viccelődve, egyszer csak 

egy hangos, horkoló hangra lettünk figyel-
mesek az osztályban. Ez a horkoló hang nem 
a megszokott csendes, éppen hallható hang 
volt, hanem egy szinte üvöltő horkoló hang 
volt, ami borzasztóan sértette mind a taná-
rok, mind a diákok fülét. Egy idő múlva ez a 
hang már olyan zavaró volt, hogy a tanárok az 
órákat sem tudták megtartani kellőképpen és a 
diákok nem tudtak odafigyelni semmire sem. 
Az egyik péntek délután összeegyeztünk az is-
kola diákjaival, hogy bárhonnan jöjjön is ez a 
hang, felkeressük. A kíváncsiság hajtott minden-
kit, mert elképzelni sem tudtuk, hogy mitől szár-
mazhat ez a hang. Késő este hallottuk meg újból 
a hangot, ami tisztán és érthetően szivárgott ki 
a padlástérből. A padláson, egy poros, eldugott 
polcon találtunk rá erre a félredobott, megsár-
gult, horkoló újságra, a Képződményre. Egész 
este olvasgattuk az újságot és nagyokat derültünk 
a cikkeken, a vicceken és a tanárok beköpésein. 
Akkor jöttünk rá, hogy miért is horkolt ilyen or-
dítóan ez az újság: szegényt félredobták és alud-
nia kellett egy ideig. Elhatároztuk, hogy bármi 
áron is, de fel fogjuk éleszteni mély álmából, hi-
szen a mostani Pedás élet is megérdemli, hogy 
a Képződményt olvashassa. A tanárok is termé-
szetesen benne voltak, támogatták ötletünket és 
segítettek annak megvalósításában. Délutánon-
ként leültünk, összedobtuk ötleteinket és min-

Lesd meg az 7. oldalon!

8. Gólya, Gólya
Interjú a nyertes gólyákkal Könyv - és filmajánló a 

10. Körkérdés
Te hogyan vezeted le a 
stresszt?

Felkegyeztük az utókor számára
9. Ajánlók  12. Tanári Aranyköpések

denk-i nekifogott cikkének megírásához. Így végre 
nem ,,függők”, hanem újságírók lettünk. Amikor 
nyilvánosságra került a legelső újság, mindenki 
érdeklődően olvasta a cikkeket és nagyokat derült 
a vicceken. A Pedában végre az egyhangú, szürke 
hangulatot felváltotta a fény és ragyogás, hiszen az 
iskola visszakapta elvesztett hagyományát:   
    a Képződményt.

Ki Lép Ő
Eleged van a mindennapi kilépőkért való esdeklésből? Ele-
ged van a kapus felé irányuló állandó könyörgésből? Eleged 
van abból, hogy minden nagyszünetben három tornaórát 
megszégyenítve rohangálsz két épület között, miközben 
egy érzelmi hullámvasút visz fel - alá, amikor a tanárok 
egytől egyig elutasítnak? Megtaláltuk számodra a tökéletes 
megoldást!

Sebők Harmat, X.B
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Interjú

A Képződmény szerkeztői ezúttal B.A. tanárnőt ostromolták kérdéseikkel. A beszél-
getésben szó esett a tanári szakma rejtelmeiről, a hosszú haj okozta gubancokról, a 

zumba örömeiről.

2

• 1. Miért a magyar-román szakot választotta? 

,, -Székelyföldről jött magyarajkú romántanárnő! ” – 
hallottam legutóbb egy csodálkozó teremtménytől, ki 
ugyancsak nekem szegezte ezt kérdést. Az engem kér-
dező, válaszomra előbb tágra nyílt szemekkel felelt, 
majd nagy szüneteket tartva a szavak  között, tudato-
sította magában és egyszerre bennem is a jelenemet.
Ez a jelenet igen sokszor megismétlődik az életem 
aktuális szakaszában. Csodálkozó tekintetek, visszak-
érdezések, aztán gyakran egy : - ,,Hm!”-mel záródó 
gondolatváltás.
Azonban a kérdésre a válaszom mondhatni egyszerű. 
Magyar anyanyelvűként, diákságom évei alatt annak 
kellett, hogy tudatosulnia bennem, hogy e nyelvnek 
elsajátításához szükség van egy-egy segítő napsugár-
ra. Jelenjen meg az akár egy igyekvő diák, de akár egy 
pedagógus képében. Én az utóbbinál tettem le a vok-
somat.
Pedagógus lettem és azt hiszem megtaláltam a hiva-
tásomat. Nem szeretném, talán nem is tudom a pro-
féták szerepét betölteni, sokkal inkább igyekszem ab-
ban járni, hogy egyszerűségemben közelebb hozzam 
az irodalmat az arra nyitottakhoz. Meglehetősen idea-
lisztikusan hangzik egy kezdő tanár szájából, mégis 
mosolyogva jelenthetem ki, hogy azt szeretném tenni, 
amiben igazán jól érzem magam és ami által úgy ér-
zem valamivel minden nap több lesz a világ.
• 2. Milyen érzést vált ki Önből újra visszajönni 

abba az iskolába tanárként, ahol tanult? 

Tudjátok, én is képzős voltam. Olyan jó érzés ezt ki-
mondani. Büszkeséggel tölt el. 
Részt vettem versmondó versenyeken, tantárgyverse-
nyeken és valamikor a Képzőben szerepeltem Mári-
aként a pásztorjátékban. Történt, hogy a család késő 
éjszakáig vágta kalákában a százhúsz darab tulipánt, 
hogy másnap a kézimunka órámon Petike is vígan 
készíthessen virágos rétet. Volt olyanra is példa, hogy 
nagymamám egyesével számolta ki az ezer darab 
rízsszemet, hogy másnap meg tudjam mutatni a ne-
bulóknak, hogy mi a különbség a. és b. mértékegység 
között. Egy román tanítás alkalmával a szomszédtól 
kezdve, egészen a refis konyhás nénikig, mindenki 
meg lett mozgósítva, hogy a tanításra  a megfelelő 
menüt vihessem be. – Azt hiszem, szívvel-lélekkel ta-
nítottunk.

Eltelt egy pár év. Az iskolapad helyett munkaeszkö-
zömmé a katedra 
vált és a kék borí-
tású naplót büsz-
kén tartom kezeim 
között. Egy álmom 
vált valóra azzal, 
hogy itt lehetek 
köztetek és benne-
teket taníthatlak.

• 3. Me nny i r e 
nehéz kezdő ta-
nárnak lenni? 

Olyannyira nehéz, 
mint kilencedikes-
nek lenni a Pedá-
ban. Füllentenék, ha azt mondanám, hogy könnyű, 
viszont tudnotok kell azt, hogy amikor az óra végén 
egy lopott, másik fülébe súgó lánykát elkapok, hogy 
azt mondja, hogy:,,- Ez az óra jó volt!” – ilyenkor el-
felejtem, hogy akár fáradtnak is érezhetném magam.
• 4. A magyar diákok hogyan viszonyulnak a ro-

mán nyelvhez a meglátása szerint?
Ha célomról kérdeztek akár ebben is láthatnám az 
elhivatottságomat, hogy a diákjaim ezen nyelvhez 
való viszonyulását jó irányba tereljem. Tudjátok, úgy 
ahogy a poézisírók esetében beszélünk a költői hit-
vallásról, úgy említhetném sajátomként a következőt: 
közelebb plántálni a tanulókat ennek a nyelvnek a ter-
mőföldjéhez és olyan csemetéknek engedni virágzást, 
kik, ha aprócska is, de termő fáivá lesznek a földnek.
• 4. A magyar diákok hogyan viszonyulnak a 

román nyelvhez a meglátása szerint? 

Látva és hallva a felhozott érveket, az érzelmi ská-
la minden bugyrát megjártam: valóban voltak pilla-
natok, amikor kilátástalannak sejtettem a helyzetet, 
ugyanis mindenki a mi álláspontunkra volt kíván-
csi, mintha a háttérben már mindent elintéztek vol-
na, s csak udvariasságból kérik a véleményünket. 
Ahhoz, hogy az én véleményem a mi véleményünk-
ké váljon, lépnem kellett, ezért hívtam össze azt a 
munkaülést, s ezzel követtem el én azt a főbenjá-
ró bűnt, miszerint „nagy dobra vertem” az ügyet. 

Interjú Bota Adrien romántanárnővel
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•  5. Ön szerint a mai világban, fiatal tanárként, 
mennyire befolyásolja a diákokat a modern 
technológia? A tanulásban mennyire hátráltatja/
segíti a fiatalokat? 

Úgy vélem napjainkban a tanítás-tanulás folyamatá-
ban nélkülözhetetlenek a technológiai eszközök. Pe-
dagógusként abban látom szerepemet, hogy megta-
nítsam a tanulóknak helyesen és tudatosan használni 
a XXI. század vívmányait. Szocializálódnunk kell ne-
künk is, felvenni a ritmust és jól működő csavarjaként 
funkcionálni a gépezetnek. Miért ne készíthetnénk 
Ady Endrének egy facebook felhasználót az önéletraj-
zi adatok elsajátítása érdekében?
 Gondolkodtam már azon is, hogy indítok egy Székely 
romántanárnő névre hallgató Youtube csatornát. Ro-
mánul és magyarul a magyar diákok seregének. Mit 
szóltok?
• 6. Ön szerint a diákok túl vannak terhelve (ta-

nulás szempontjából)? 

 Beszélhetünk ez esetben túlterhelésről? Gyakran vall-
ja a diák, hogy minden tanár csak a saját tantárgya ke-
retein belül hajlandó látószöget engedni a tanulóinak, 
gondolván, hogy az általa tanított tudományterület 
a többinek felettese. Azonban ezt a tanulói attitűdöt 
helytelennek látom. Bátorkodom szólni pedagógus-
társaim nevében is és kijelenteni, hogy mi mind ab-
ban járunk, hogy ti valami többel és szívetekben vala-

mi szebbel távozzatok, mint ahogy ma reggel az iskola 
kapuin beléptetek. Nem elvárásunk, hogy mindenki 
eminens tanuló legyen, azonban kitűzött célunk, hogy 
módszereinkkel mindenikőtökből egy termő magot 
faragjunk, egy olyat, melynek virágzáskor ti is és mi is 
megcsodálhatjuk szirmait.

7. Mit szeret csinálni a szabad idejében? 

Az utóbbi időben vélhetően kevés az olyan időinter-
vallum, amit kifejezetten a szabadidő szerkezettel ír-
nék le. Gondolom a felmérő összeállítás és javítás az 
nem kapna most pontot ebben a körben. Azonban, ha 
épp nem százhúsz felmérő pihen az asztalomon, ak-
kor szívesen megyek el táncolni vagy épp zumbázni.
8. Mióta növeli a haját? 

Mosolygok. Úgy hittem, hogy ilyesvalami nem foglal-
koztatja a kedves tanulóimat. És ha válaszolnom kéne, 
akkor csak annyit mondanék, hogy: Aranyhaj és a 
nagygubanc. Nézzétek meg, érdemes!

9. Elfogadja-e a kérésünket, ami egy interaktív zum-
baórát foglal magába az Iskola Másként héten?
Legyen másként az iskola, toljuk félre a padokat! Han-
gosítsuk fel a zenét és táncolva érezzük jól magunkat! 
Én ott leszek! Na és te?

Köszönjük a beszélgetést! Bea, X.B

#VERS
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A TÉSGYÖKÖS - NŐ GYŰSZŰJE
sin 30 ° +2/4 ének

Szép múzsám, a dalom tiszta anyja,
áldásod add nékem eme hitvány lantra.
S a balga, ó, ki a dalt hallgatja
legyen füles, miképp az volt apám siket 
atyja,
mert igen nagy dolgokról szólék nékem 
szám,
de in medias res, egy bagoly ül a fán.

Fennkölt szóra nyílik ajka,
mint királyról mesél a dajka,
oly könnyed a ti-tiri-tá,
vala egyszer a dicső 9.A,
de, hogy kicsapódá ajtaja teremnek,
s lepergé a homlokán verejtéke seregnek,
mert ajtóban dühével ott álla ő:
a táltos számszedett Tésgyökös-nő.
S lesujtá haragjával, bizony téve máris,
a számszedett-könyv csapódástól reng a katedrális.
Most késleltetek, mert ezt tanulám magyaron,
ha kezemben a toll, hol máshol a hatalom?

√2 x √2 ének
Hogy a sor is follyon, s legyen mitológus,
jöve egy isteni atribútum, a szent névkatalógus:
Pál, Kata három, Péter meg Zsanett s füvön,
reggel harmatcsepp, déltájt örömben üröm.
Ha elhasal Hajnal, nem csúszik a korcsolya,
mi rímel erre kettő is van, nevük csengőn Orsolya.
Kitti a hős, a bátor gladiátor,
s mellete Rachel, a sárga aligátor.
Nóra, Andi, s a Noémik ismét duplán,
Cyntit ha felkapná, elvinné egy orkán.
Aztán jövén a ritmus császárnője Kincső,
Adrienn, a mítosz mestere, s a dicső
Ágnes, ki ha eldobna egy botot,
tudjad fia embernek, azt vissza nem hozod.
S emelvényről egy hang szóla:
„Én vagyok Dotyi”,
ezt saját szájával a hősnő mondotta ki.
Dúl a vad szegénység messzi Kecset falucskába,
onnan Heni a bakk Szen’lélekre jára oskolába.
De messzibb még Kereszt-úra, s annak is a vára
üldözé a szép Petrát távoli benn’lakásba.
Meya-té, vagy inkább Tímeya,
tizenhányév tánc, csak ez az ő baja.
Tamara, ő tud is, Tuhy meg a szende,
de belül más is rejlik, róluk most ez jutott 
eszembe.

Hanna doktorális, Erika meg rajzol,
körzővel a szántóföldre barázdákat karcol.

És hogy is feledhetném, a lágyszívű Dóra,
Jézus születését várja, s hogy kimenjen a hóra.

| 9-12 | ének

Na, de az ajtóban még mindig ott álla ő,
haragban a táltos Tés-, már négyzetgyökös-nő.
Dühében a csordát egyszerre evék meg,
ha tudna ellent állni a bátrak tervének:
szemeik kinyílnak, majd csukódnak sűrűn
válogatnak nyájas szót, mi átfolyik a gyűszűn.
S bár a számszedett Tésgyökös-nő titkolá jól,
de e szavak ütöttek nála, mint férfinál a bor,
megkegyelmezék hát, s büntete mást,
meghagyá életben a dicső 9. A-st.

(12 2 -141)x2-2 ének

Most már lepihen a kezem, mi pengeté a lantot,
különben rakhatnák fölém a sírhantot,
Eszter volnék, ki e műt egyszer megírta,
én kiről csak azt: nekem nem drága a tinta.
Pihenj te is balga, és ne vedd magadra,
nem csoda, ha két sor közé szemed összeakadna.
Smer’ utalék előre, most szólék újra szám,
kilesek az ablakon, s egy bagoly ül a fán.

Kovács Eszter, 
IX A
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  Megj.:Megj.:
        
  Ezúton is kívánunk      Ezúton is kívánunk    nekik kéz-és lábtörést!nekik kéz-és lábtörést!

A 9. B osztály mi volnánk,
Az angol természettudomány a mi pályánk.

Ha lehet akkor angol intenzív, mert
A heti 6 angol bármikor jöhet.

Hallgassuk meg a „Listening’’-et.
Szóval van úgy, hogy vagyunk itt mi páran,
Huszonnyolcan, óra előtt ügyesen a padban.

S bár a nap végére vagy tán elejére,
Ennek fele ha marad,

Mert ugyebár néha lógni is szabad,
Csak akad ki annyira nem csípi a logikát,

Így kapa helyett kezünkben van aki tollat lát.
Szeretünk mi szórakozni,

Órákon figyelmesen viselkedni.
De mikor nyílik a napló,

Mindenkit átjár valami furcsa érzés…
Olyan nyomasztó.

Tanulunk mi eleget, mindenből egy keveset:
Húzzuk az ecsetet,

Énekelünk énekeket,
Tanuljuk a történelmet,

Konfigurációs elektronszerkezetet;
Gépjárműs feladatokat oldunk,

Torna órán kosarazunk,
Matekből jó néhányan eddig bukunk,

Viszont nem dicsekszünk ezzel,
Úgyhogy titokba tartjuk,

Majd mondjuk: Entschuldigung.
Megpróbálnak helyesen tanítani írni,

A mitológiát kis ujjunkból rázni,
Belőlünk egy jó kis csapatot kreálni.

Szeretjük egymást és kész,
Elénkbe 4 csodálatos év néz.

S mottónk az, hogy:
„A szocializmus csodákra képes”

Ne féljetek,
A 9. B osztály annyira nem veszélyes.

De jobb ha a függöny témát hanyagoljuk,
Alig vagyunk itt két hónapja,

Máris törünk- zúzunk.
De így van ez rendjén, ez a dolgunk,

Kovács Emília oszival az élen a legjobb osztály le-
szünk s vagyunk.

Vág az eszünk mint a borotva,
S bár néha hív a Spion szava,

Megígértük s be is tartjuk,
A Peda legjobb diákjai maradunk.

A IX. B BEMUTATKOZÓJA

Kovács Eszter, 
IX A

Kovács Bea, IX. B
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2019 őszén újból megszer-
vezésre került egy londo-

ni utazás nagyrészt pedás di-
ákok és tanárok kíséretében. 
Hosszú várakozás után végre elér-
kezett a várva-várt indulás napja.  
Kezdtük Budapesttel, majd követ-
kezett Passau, Anglia (4 nap Lon-
donban), Antwerpen, Amszterdam, 
Bécs, újból Magyarország és irány 
haza. Rengeteg érdekes dolgot lát-
tunk, beleértve néhány múzeumot, a London Eye-t, a Chatham Palace-t, stb. Az idegenvezetőnk egy-
két ,,stretching break” között megmutatta nekünk a legnevezetesebb látnivalókat fél Európa-szerte. 

Megtapasztaltuk, hogy igazából milyen is 
a lakókocsis élet, illetve rájöttünk, hogy 
mitől is olyan híres az Oxford Street.   

Mindenkinek azt aján-
lom, hogy ha lesz 

még ilyen lehetőség, ha 
teheti, semmiképpen ne 
hagyja ki, mert egy életre 
szóló élmény, hiszen nem 
mindenki mondhatja el 
magáról, hogy 16 éves fejjel 
körbejárta fél Európát.

Temérdek emlékkel gazdagodtunk a ki-
rándulás során, és én nagyon megbán-

tam volna, ha végül nem mentem volna el. 
Egy szempillantás alatt eltelt ez a tíz nap és 
csak annyit tudok mondani, hogy minden 
perce megérte a fáradtságot. 

A NYUGAT MEGHÓDÍTÁSA 
PEDÁS VÁNDORBOTTAL

Harmat, X. B
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Végre nem kell életed 
végéig tartó flash-
back-eket és poszt 
traumás stresszt 
szerezned, minden 
nagyszünet alatt, mi-

közben csak a napi betevődet próbálod megszerezni. 
Csupán havonta egyszer kell feltölteni, amit tanítás 
akármelyik percében megtehetsz és meg is szabadultál 
a felmérők meletti napi traumáktól. 
Ráadásul a tanároknak is praktikus, nem kell min-
dig új cetliket és írószert ragadjanak minden nagy-
szünet alatt, a drága idejüket feláldozva, hiszen 
ahogy a híres mondás is tartja: „A szünet a tanáré.”. 
Csak egyszer aláírják, áldásukat adják és kész is.  

Eleged van a mindennapi kilépőkért való esdeklésből? Eleged van a kapus felé irányuló állandó könyör-
gésből? Eleged van abból, hogy minden nagyszünetben három tornaórát megszégyenítve rohangálsz 

két épület között, miközben egy érzelmi hullámvasút visz fel alá, amikor a tanárok egytől egyig elutasíta-
nak? Unod már, hogy hétféleképpen kell átmássz egy kerítésen, leugorj egy fáról és Hitmant megszégyení-
tő technikákkal kell beolvadj a környezetedbe a kapus előtt, csak azért, hogy a végén, maga a némettanár-
nő vezessen vissza a megváltást jelentő utadról? 

Akkor ne szomorkodj és örülj is valaminek végre, mert 
ez a depressziós gondolkodás nem fog segíteni a tanév 
átvészelésében! Megtaláltuk számodra a tökéletes meg-
oldást: a Kilépő Bérletet! Igen, jól hallottad, egy bérlet! 
Havi frissítések, egyszerű szimpla külső és praktikus 
használat. (Működése igen egyszerű: hasonlítani fog a 
hagyományos kilépőhöz, viszont el lesz látva egy táb-

lázattal, ahol tudja a 
kapus jegyezni hány-
szor mentél ki, a havi 
megengedett kilé-
pések száma 30 lesz. 
Található még rajta 
egy QR kód is, ami-
vel ellenőrizhetjük az 
eredetiségét is).

KI LÉP Ő

Reklámozd te is, szabadalmaztasd, így együtt, egy is-
kolaként képesek leszünk bevezetni egy olyan forra-
dalmi rendszert, amit évszázadok múlva is boldogan 
fognak használni unokáink, dédunokáink. 2019 de-
cemberének bármely napja (ez már csak rajtunk mú-
lik) úgy fog bevonulni a történelembe, mint az iskola 
második legdicsőségesebb ünnepe, egyel több sütivá-
sár pedig nem fog senkit sem elszomorítani.
Tégy te is egy nyugodtabb nagyszünetért, se-
gítsd a Kilépő Bérlet ügyét! Számítunk rád.

*  Jelen írás az érvelési szövegtípus 
technikájának gyakorlásaként jött 

létre, bármilyen egyezés a való-
sággal csak a diákok leleményének 

köszönhető.
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Ilyés Bence és Karácsony 
Beáta, a 2017/2018-as 
tanév győztes gólyái
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Gólya, Gólya

Bár városunkból is rég elrepültek már a gólyák, a Márton Áron 2. szám alatt itt maradt még 
érdekes gólya. Ők nyerték idén az iskolai gólyabált, a PEDAMNÉZIÁ-t. Márton Kinga és 

Varró Szabolcs képviselik iskolánkat a városi gólyabálon. Sok mindenre voltunk kíváncsiak, az 
alábbiakban a velük készített beszélgetésünket olvashatjátok.

• Milyen érzés 
volt megnyerni 
a 2019-es Peda-
gólyabált?

  Kinga és Szabolcs: 
Saját szavainkkal 
élve: „Essszmélet-
len”.

• Könnyen meg-
kaptátok a kö-
zös hangot?

  K. és Sz.: Nagyon 
hamar egy húron 
pendültünk, ezért tudtunk jól haladni.

• Nektek mi kell/kellett ahhoz, hogy együtt 
tudjatok működni?

  K. és Sz.: A humor az alapja mindennek, úgy-
hogy a mi kapcsolatunknak is.

• Milyen érzés volt a színpadon lenni?
  K. és Sz.: Az elején nagyon izgultunk annak el-
lenére, hogy nem szoktunk, a végén pedig már 
nem akartunk lejönni.

• Meglepődtetek azon, hogy ti nyertétek meg, 
vagy éreztétek azért ti is, hogy jól sikerült?

  K. és Sz.: Nagyon sok munkát belefektettünk, 
és persze, hogy reménykedtünk, egy icipicit 
azért számítottunk is rá.

• Mennyi időt töltöttetek el a felkészüléssel?
  K. és Sz.: Komolyan vettük az egészet, készül-
tünk rá eleget, de nem vittük túlzásba.

• Eredetileg milyen célokat tűztetek ki a gó-
lyabállal kapcsolatban? Milyen célokat tűz-
tök ki a városi gólyabálra?

  K. és Sz.: Meg szerettük volna nyerni, ez a cél 
változatlan.

• -Hogyan ér-
zitek, az idei Peda 
gólyabál témá-
ja mennyire állt 
közel hozzátok? 
Nehéz volt számo-
tokra azonosulni 
vele?
  K. és Sz.: Azono-
sulni nem volt ne-
héz, a téma annyi-
ra nem fogott meg 
minket, bár ötletes 
volt. Talán nem il-
leszkedett bele a 

modern világ „kérelmeibe/elvárásaiba” (nem 
volt egy felkapott téma). A városi gólyabál té-
mája viszont nagyon tetszik.
• Milyen előérzeteitek vannak a városi gólya-

bállal kapcsolatban?
  K. és Sz.: Megpróbáljuk kihozni a legjobbat 
magunkból.

A szerkesztőség és persze a diáktársaink nevében 
is sok sikert kívánunk nekik.

U.i.: A városi gólyabálon szurkolni kötelező 
(lehetőleg nekik)!
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    Kovács János meghal, vagyis milyen volt a SZÍNHÁZ?

Fekete környezetben fekete gondolatok. Talán ezzel lehetne a legjobban jellemezni ezt a dara-
bot. Komoly tükröt állít fel a mai társadalomnak. Nagyon jól éreztetik a magyarság helyzetét 

Románián belül, mint ahogyan azt is, hogy a különböző társadalmi rétegekben ki hogyan gon-
dolkodik a halálról, vagy éppen kinek mi a haszna ebből.
 Személy szerint azt éreztem, hogy lassan már meg sem tudjuk normálisan gyászolni, vagy 
eltemetni a halottainkat, mert nem elég elviselnünk a fájdalmat és azt, hogy elveszítettünk 
valakit, az illetékesek folyamatosan a nyakunkba lihegnek. Mindezek mellett a darab felszínre 
hozott más problémákat is, mint például a mai Z generáció elhagyatottságát, elhanyagoltsá-
gát. Mivel ilyen generációra, ahol ennyire fejlett minden, és ahol rengeteg befolyásoló ténye-
ző jelent meg, még nem volt példa. Szüleink nem így, és nem ebben nevelkedtek, ezért nem 
tudnak mindenben helytállni és példát mutatni, ezért nagyon sok szempontból magunkra 
hagyatkozva kell kitalálnunk a megoldásokat. Ezek főként az internetre, és annak káros, vagy 
segítő hatásaira vonatkoznak. A folyamatos stressz és az oda nem figyelés már nem egyszer 
fulladt tragédiába. 
Összességében érdemes elgondolkodni ezekről, akár fiatal vagy, akár felnőtt. Ezekre a problé-
mákra megoldást kell találni, nem elég csak a felszínre hozni.
 

Az előadást csak ajánlani tudom mindenkinek.

KÖNYVAJÁNLÓ: 

A közelmúltban az osztályunk (X.B) a budapesti testvériskolánál járt, ahol sok egyéb tapasztalatszerzés 
mellett azt is észrevettük, hogy kezdenek egyre népszerűbbé válni a Poket könyvek. 
Biztosan vannak olyanok, akik tudnak még erről a kezdeményezésről. Ezek a könyvek lehetnek ugyanúgy re-
gények vagy költemények, legjelentősebb erényük, hogy nagyon kicsik, tehát könnyen hordozhatóak. Céljuk az 
olvasás visszaiktatása a társadalomba, főként a fiatalok életébe, mert a felgyorsult világban erre már-már alig 
jut idő. Akár egy kabátzsebben is elférnek ezek a könyvek személyes tapasztalatunk szerint. Ebből kifolyólag 
bárhol jársz, és éppen akad pár szabad perced, ezzel könnyen elütheted az idődet (legalább is hasznosabban). 
Aki éppen Magyarországon jár, azt buzdítjuk, hogy próbálja ki. A városokban szétszórva találhatóak Poket 
automaták, emlékezetünk szerint 1000 ft egy-egy darab ilyen könyv. 
Itt egy pár könyv, amit mi ajánlanánk a figyelmetekbe, mi ezeket már olvastuk.

Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó
F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül
Kira Poutanen: A csodálatos tenger
Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái

K.B

Réka és LIlla, X. B.
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•  *7:20* 
„Semmi baj, van még időm.” Reg-
geli dilemma: mosdás, smink, haj, 
ékszerek, ruha.
• *7:40* 
Veszem a táskámat és indulok. Le 
a lépcsőn... „A telefonom!”... fel és 
újra le a lépcsőn... „Nem vetettél 
ágyat!”... fel, majd le a lépcsőn... 
„Valamit biztos elfelejtettem.” 
• *7:50* 
Cipő, sál, sapka, kabát. Ki az ajtón, 
sprint. Útmunkálatok: itt egy gö-
dör, ott egy kavicsdomb. Akadály-
pálya. 
• *8:10* 
„Az első ajtó nyitva van?” ..Nin-
csen. Futás az udvaron, majd a lép-
csőkön felfele.
• *8:15* 
Második emelet, folyosó vége, X. B. 
osztály. - Kipp-kopp- „Jó reggelt! 
Elnézést a késésért, leülhetek?”

Bal lábbal kelek, minden napom 
így indul. Futással. Semmire sincs 
időm. Ha a reggel így kezdődik, 
hogyan is folytatódhatna másképp 
a nap? Nem tudom utolérni saját 
magamat, nem tudok koncentrál-
ni, nem tudom kihozni magamból 
a maximumot. Ez és még sok min-
den más zavar és stresszel. Persze, 
ezek a problémák sok diáktársam-
nak is gondot okoznak. Mit tehet-
nénk ez ellen?
Gyakran hallhatjuk, hogy stresszes 
vagyok, túl stresszes a munkahe-
lyen/iskolában, olykor a család is 
stresszes. De mit is jelent ez ponto-
san? Ezekkel a szavakkal egy bizo-
nyos feszült helyzetből adódó gon-
dot alapozunk meg. Naponta több 
stresszhelyzettel kerülünk szembe. 
Az élet számos feladatot állít elénk, 
amiket kisebb-nagyobb sikerrel ol-
dunk meg. Időnként viszont elha-
talmasodnak rajtunk a problémák 
és ilyenkor alakul ki a stressz. A 
stressz egy lelki és fizikai megter-
helés is egyben, amit, hogyha nem 

tudunk jól kezelni kimerültséghez, 
kiégéshez – „burnouthoz”–,külön-
böző szervi betegségekhez is ve-
zethet. Szóval a stressz lehet prob-
lémák forrása is, de létezik pozitív 
oldala, amely serkentő hatású, kia-
padhatatlan muníciót ad testi-lelki 
egészségünkhöz és a kihívásokkal 
való megküzdéshez is.
 
 Hogy mit tehetnénk? A leg-
fontosabb, hogy megkeressük a ki-
váltó okot és felvázoljuk magunk-
nak a lehetséges megoldásokat. 
Pozitív gondolkodással „a magunk 
oldalára tudjuk állítani” ezt a min-
dennapi problémát. Gondolkozz, 
hogy hogyan tudnád elhárítani a 
stresszfaktort!. 
Én már tudom, hogyan változtatok.

Szól az ébresztőm. Rezeg, 
cseng, dalol, ordít. A husza-

dik terrortámadásra kikászáló-
dok az ágyból.

A STRESSZ VAJON MI?

Réka, X.B.
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Íme a válaszok: 

„-Elég rosszul viselem a stresszt, és sulin kívül is nagy ha-
tással van rám, mert feszültebb vagyok és hamarabb kiaka-
dok apró dolgokon.” (Sz.A.)

„- Én ideges, hisztis, türelmetlen, fáradt vagyok. Ezért pró-
bálom hétvégén kipihenni magam, ami nem mindig sike-
rül, sőt szinte soha.” (B.B.)

„- Az iskolai stresszt megpróbálom úgy kezelni, hogy 
minden nap próbálom kialudni magam, minél korábban 
lefeküdni, és nem gondolni rá, hogyha van egy kis szaba-
didőm. Ez teljesen negatívan hat ki az életre, hiszen na-
gyon sokszor túl vagyunk stresszelve. Az egész osztályban 
is látom, hogy nagyon meg tud romlani a hangulat, mert 
mondjuk, túl sok házi feladat van holnapra.” (S.Z.)

„- Nyugtató teát iszok, eljárok sportolni, minél több prog-
ramot szervezek, hogy elfelejtsem az iskolát.” (D.O.)

„- Én ritkán stresszelek, inkább csak román órák előtt, ha 
tudom, hogy kell feleljek. Ilyenkor belegondolok abba, 
hogy mekkora a jelentősége ennek, és hogy van-e értelme 
annak, hogy én most ezen stresszeljek.” (P.Zs.)

„- Ha boldog vagy, akkor elrepülsz egy másik világba, 
ahol mindennek a jó oldalát látod, aztán berobban az is-
kola és felmérők követik egymást, aztán meg már benned 
van, hogy “Kész, megbukok, itt a vége az iskolás éveimnek, 
mehetek tehénpásztornak”. Aztán meg már semmire sem 
lesz időd, még magadra sem. Minden tanár megköveteli 
ugyanolyan mennyiségben az anyagot és azt, hogy ugyan-
olyan jól tudd. 
És akkor nem tudsz megfelelni senkinek, mert az már lehe-
tetlen. Az iskola annyira fárasztó, legalábbis nekem, hogy 
már arra sincs időm, hogy gondolkozzak, tehát már az is-
kolákban sem tudok gondolkodni.” (B.A.)

„- Iskolán belül nem szoktam stresszelni, de ha mások ide-
gesek, akkor van, hogy az hatást gyakorol rám is.” 
(Kolozsváry Csaba.)

„- Elég jól együtt tudok élni vele. Mindig próbálom beosz-

tani az időmet, hogy ne maradjon sok minden az utolsó 
pillanatra.” (K.Cs.)

„- Egy csésze finom teával.” 
(Jakab Anna-Mária, angoltanárnő)

„- Abból szeretnék kiindulni, hogy pozitív emberként 
ismerem magam. Ezt a beállítottságot azzal tudom ma-
gyarázni, hogy erős a hitem, így mindig minden élethely-
zetben sikerül optimistának lennem. Nincs ez másképp 
az iskolai stresszel kapcsolatban sem. Nagy kérdés, hogy 
kinek mit jelent az iskolai stressz? Mert mindenki más-
képp éli meg. Az én megküzdési stratégiáim között van 
egy nagyon jó kérdés, amit válaszként használok. Így 
szól: 5 év múlva fog számítani ez a helyzet, amivel most 
szemben állok? Ha nem, akkor nem annyira fontos, hogy 
megengedjem a stressznek, hogy beleszóljon az egyetlen 
életem boldogságába. Mindenkinek a saját feladata, hogy 
legyen egy tudatos életvezetése. Sokat tanultam a buda-
pesti dr. Papp Miklóstól, akinek az egyik tantárgya címe: 
„Az életvezetés etikája”. Nem stresszelem magam olyan 
dolgok miatt, amit nem tudok befolyásolni. Csakis arra 
figyelek, hogy mi az, ami tőlem függ. Tanárként mond-
hatnám, hogy minimális stresszel járhat a felelősségtudat, 
a papírmunka, a fáradt diákok figyelmének a fenntartása. 
Feltételes módban fogalmaztam, mert csak addig van baj, 
amíg ezekre a dolgokra ellenségként tekintünk. Mert attól 
a pillanattól kezdve, ahogy rájövök, hogy mindez a tanári 
hivatás velejárója, FELÜLRŐL KEZDEM EL SZEMLÉL-
NI A HELYZETET és nem elszenvedője vagyok, hanem 
türelmes megértője. Ebben a felülről szemlélésben van 
egy jó társam, a kedves feleségem, akivel sokat beszél-
getek. Mindig megkérdezzük egymástól, hogy: „Milyen 
napod volt?” Ha nehezebb napom is volt, mint a többi,ak-
kor az nem jelenti még azt, hogy stresszes vagyok, hanem 
inkább fáradt. Ha stresszes lennék, az negatív hatással 
lenne a környezetemre - még akkor is, ha nem rajtuk ve-
zetem le. Éppen ezért nem engedem, hogy eluralkodjon 
rajtam a stressz. Ha így lenne, és emiatt távolodnánk el 
egymástól a feleségemmel, akkor inkább felmondanék. 
Egy munkahely sem ér annyit, hogy rámenjen a csalá-
dom. A diákok tudják, hogy szeretem őket, sokszor mon-
dom is nekik, ki is fejezem feléjük és úgy tapasztalom, 
hogy az érzés kölcsönös részükről is. Így tehát szerencsés 
helyzetben vagyok, mert látom, hogy a fiatalok lelkesen 
és aktívan vesznek részt a hittan órán. Szeretlek titeket!” 
(Sándor Béla, vallástanár)

Tanultál, de mégis ideges vagy a holnapi felelés miatt? Emiatt már nem tudsz nyugodtan aludni sem? Vagy öt jegyet kell 
adjon, de még nem sikerült elég leckét felvenni, és a diákok is panaszkodnak? Ezzel nincs senki sem egyedül! 

A Képződmény szerkesztősége kíváncsi volt, hogyan vannak ezzel mások. Megkérdeztünk néhány diákot és tanárt, hogy ho-
gyan vélekednek erről. Mindenkinek két kérdésre kellett válaszolnia: 
„Hogyan viseli a mindennapi iskolai stresszt?” 
„Milyen hatással van ez az iskolán kívüli mindennapjaira?”.

KÖRKÉRDÉS
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“Annyira megy nektek a matemati-
ka, mint amikor a tolókocsis kiesik 
a kocsiból,és kúszik ki a járdára.” 
F.cs
“Amikor valamit magyarázok, úgy 
érzem magam mintha hátul len-
nék a Kauflandban, a fagyasztott 
részlegen, a halaknál, úgy néztek 
rám” F.Cs.
“Ilyés, két lábra!...Annyi eszed van 
mint egy értelmesebb farkaskutyá-
nak.” F.Cs.
“Olyanok vagytok mint ezek a 
kínai gyermekek, ha tíz percre  ki-
visznek titeket a levegőre, a gépe-
tek nélkül, reszketni kezdtek”

- Ferenc Csaba
“És akkor jön a virgonc csírasejt,és 
azt mondja...”

- Gergely Katalin
“Mi a képlete?....Hát hogy halunk 
meg?....C4H10, bután. “

- Kovács Csilla
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KEDVES OLVASÓ!

TE: 
• aki átlapoztad e lapszámot
• aki kiválasztottad a kedvenced, a 
legmenőbb cikket
• aki mosolyogtál egy-egy jó 
poénon
• aki már hallottad ezt a beköpést 
valamelyik tanórán
• aki kommentáltál egy írást
• aki szívesen megosztanád gon-
dolataid a diáktársaiddal
• aki kreatív vagy
• aki szeretsz barátkozni
• aki sosem tartod be a határidőket
Tudd, hogy a Képződmény csapa-
tában van a helyed.

Írj nekünk a 
KepzodmenySz@gmail.comra és 
mi felvesszük veled a kapcsolatot!

Viccek
Az idős, nagyothalló gróf késő este ér-
kezik haza. A komornyik halkan meg-
kérdezi:
- Na, mi van, te vén piszok? Már 
megint a kocsmában voltál és vedeltél?
- Nem, Preston. A városban voltam, és 
hallókészüléket vásároltam.
  
  ***
A japánok teveztek egy nyomozó-ro-
botot, ami elkapja a tolvajokat. Be is 
vetették három országban.
- Japánban öt perc alatt elfogtak 100 
tolvajt.
- Az Egyesült Államokban öt perc alatt 
elfogtak 200 tolvajt.
- Romániában öt perc alatt ellopták a 
robotot.
  ***
- Hogyan jut el egy etióp leggyors-
abban Amerikába?
- ???
- Faxon.


