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BEKÖSZÖNTŐ - Kedves Földesisták!
A várakozás időszakába léptünk,
no de ki, mire várakozik? Természetesen mind a szünetre, de napról napra
várakozunk a pihenésre, az együtt töltött időre, az „amikor majd sok időnk
lesz” elérkezésére. Várunk türelmetlenül, vagy éppen unottan, kimerülten.
Egyes „elvetemültek” még a Christmas
Partyt is várják. Mi, a Tégla szerkesztősége is megtapasztaltuk a várakozás
olykor meddő időszakait, feszült tenniakarását, nyugtalan türelmetlenségét.
Kérünk titeket, hogy ne szaladjatok át
ezen az idei decemberen, hogy legyen
időtök egymásra, és arra, hogy megálljatok az ablakban és gyönyörködhessetek a hóesésben. Ezt kívánjuk nektek és
tanárainknak is. Legyen ez a december
egy cselekvő, de boldog megnyugvással teli időszak mindenki számára.
Utólag ugyan, de én is köszönteném
az idei kopaszavatósokat, az újdonsült
földesistákat! Bizonyára már kezditek
felvenni a Földes sajátos ritmusát, véleményt alkottok, és minden újdonságra
rácsodálkoztok. Higgyétek el, ezeknek
a meglepetéseknek még koránt sincs
vége, és ez így is van jól. Élvezzétek ki
ezt az első évet, amikor még minden
arra vár, hogy felfedezzétek. Higgyétek
el, ezt a drága téglaépületet csak szeretni lehet! Keressétek különlegességeit,
gyönyörködjetek a huzatos ablakokon
besütő napfényben, pörgessétek a Földes pörgettyűjét, szánjatok időt a fizika
megértésére, mialatt próbáltok eljutni
nagyszünetben a büfépultig, eddzétek
vádlijaitokat a tesi utáni nyelvi termek-

ben tartott órára való loholás közben,
és bátran legyetek önmagatok! Sok sikert, örömöt és felejthetetlen élményeket kívánok nektek a Földesben!
Kedves többiek, kik már most elfáradhattatok abban a régi, jól megszokott mókuskerékben! A vágtázó
hétköznapok úgy rántják néha magukkal a nyomorult gimnazista diákot, hogy észre se veszitek, és újra itt
lesz a nyár. Mindenki a saját nehézségeivel és céljaival vágott bele ebbe a
tanévbe, és őszintén kívánom mindannyiótoknak, hogy legyen erőtök és
kitartásotok lelkileg és fizikailag is átvészelni ezt az évet! Ne feledjétek, az
ember csak egyszer gimnazista, élvezzétek ki ezt az időszakot!
A Tégla idei első számában szeretnénk kicsit visszagondolni az év
eleji történésekre, közelebbről is megismerhetitek iskolánk újdonsült rajztanárnőjét, olvashattok a kampányról,
idei új riportsorozatunkban pedig híres földesisták mesélnek iskolás éveikről, és arról, hogyan kerültek oda, ahol
ma is tartanak. Ha ez még mindig
nem lenne elég, a Tégla minden száma
innentől kezdve tartalmazni fog egy
kusza kis rejtvényt, amivel a helyes
megfejtők dogapasszt szerezhetnek.
Szorgos kis csapatunkkal mi továbbra is azon dolgozunk, hogy egy olyan
újságot hozzunk össze nektek, amit
tényleg örömmel forgattok. Eredményes
tanévet, és áldott adventet kíván
Varga Borbála Kincső (10. E)
és a Szerkesztőség!
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MINDEN, AMI FÖLDES
A TANÁR IS EMBER – Horváth Mária Tanárnő
Senkinek sem titok, hogy több új
tanár is érkezett idén iskolánkba, ráadásul az egyikük iskolánk összes osztályában megkezdte a tanítást. Ezzel
a különlegességgel rajta kívül csupán
Petrány Mihály tanár úr rendelkezik.
Bizonyára kitaláltátok már, hogy ebben a számban interjúalanyunk nem
más, mint iskolánk újdonsült rajztanára, Horváth Mária.
- Cs.V.: Hamar sikerült eldöntenie,
hogy milyen pályát választ?
H.M.: Amikor középiskolás lettem, csak azt tudtam, hogy mindenképp rajzolni szeretnék. Rajz tagozat
akkoriban csak a Zrínyiben volt, így
oda jelentkeztem. Szerencsére felvettek, és nagyon jó tanáraim voltak.
Mivel ezen a pályán szerettem volna
tovább haladni, megint csak azzal
kellett szembesülnöm, hogy nincs
sok választási lehetőségem. Vagy a
Képzőművészeti Főiskolára jelentkezem – aminél a bejutásra elsőre nincs
sok esély –, vagy a tanárképző főiskolát választom. Az utóbbi mellett döntöttem. Kellett egy másik tantárgy is a
rajz mellé, ez a biológia lett. Szeretem
a biológiát is, bár a döntésem mellett
az szólt leginkább, hogy nagyszüleim
bolgár kertészek voltak.
Nyíregyházán sokat festettem és
még bronzszobrot is készítettem. Jó
alapokat adott nekem. Miután végeztem, az Iparművészeti Főiskolára
nyertem felvételt. Ekkor már taní-

tottam is egy művészeti iskolában.
Őszinte leszek. Nem én kerestem a
munkát, ő talált meg engem. Tanítani
még ekkor sem akartam. Csak festeni és festeni. De húsz éve mégis ezt
csinálom.
- Cs.V.: Hogy tetszik eddig az iskola
légköre?
H.M.: Végül is megtaláltam a tanítás szépségét, és mióta a Földesben
tanítok, rengeteg sikerélményben van
részem. Köszönöm, hogy nemcsak a
kollégák, hanem a diákok is pozitívan fogadtak. A kampány kapcsán
pedig külön élmény, hogy a dekorációk megvalósításán együtt dolgoztunk.
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Horváth Mária Tanárnő munkája Budapesten,
a Művész utcai villa télikertjében.
katemplomban, Miskolctapolca Barlangfürdő kupoláján, a Palotaszálló
Hunyadi-termében, ott a Mátyás-teremben sok üvegképet restauráltam.
Szintén restauráltam a Szent Anna
templom ablakait. Új, saját tervezésű munkáim a hejőcsabai katolikus
templomban láthatóak még. Kedvencem a Műcsarnokban is kiállított
óriási Koós üvegnégyes, amely a Fővárosi Állatkertnek készült. De sorolni is sok lenne...
- Cs.V.: Lenyűgöző ez a sokszínűség! Köszönöm a beszélgetést!

- Cs.V.: Ha jól tudom, a művészetet
Tanárnő nem csak tanítja, de műveli is. Mesélne erről bővebben?
H.M.: Az elmúlt húsz évben nemcsak tanítással foglalkoztam, hanem
festett ólomüvegek tervezésével és készítésével is. Rengeteg templomban,
szállodában, magánrendelőben, fürdőben és magánházban találhatóak
meg az üvegeim. Egyaránt tervezek
és készítek új üvegfestményeket, vagy
restaurálok műemlék üvegeket.
- Cs.V.: Van esetleg olyan alkotása,
amit szívesen megosztana a diákokkal?
H.M.: Miskolcon is van néhány
munkám: a Miskolc-Tetemvári Desz-

Csizmarik Viktória, 10.E
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DIÁKSZEMMEL – Fizikaverseny Kínában

A magyar csapat tagjai
Gyulai Márton, 12.C osztályos tanuló Pekingbe utazott az Ifjú Fizikusok
Nemzetközi Versenyének keretén belül.
A csapatba jutásához először az Ifjú Fizikusok Magyar Versenyén kellett részt
vennie, majd a sikeres válogató után
kezdődött a jó hangulatú közös munka
a csapattagokkal. Szeretnénk érdeklődni Mártontól, hogy hogyan élte meg a
felkészülést és a versenyt.
- Sz.H.: Honnan jött a gondolat,
hogy szeretnél részt venni egy ilyen
szintű megmérettetésen?
Gy.M.: Eddig is jártam versenyekre, és sok jó eredménnyel büszkélkedhettem, de leginkább osztályfőnököm,
Pál Mihály tanár úr biztatott a részvételre.
- Sz.H.: Mesélnél nekünk a versenyről? Miben volt sajátos?
Gy.M.: Korabeli fizikai kísérletek-

kel készültünk a verseny napjára, ahol
a kidolgozott prezentációnkat adtuk
elő. Egy példa a tizennyolc „probléma” közül: a híres Bottle Flip kihívást kellett elemeznünk, ezt később a
versenyen pont én mutattam be. Még
ma is megvannak a hatalmas méretű
videók, ahogy az flakonokat dobáljuk,
és próbáljuk megfejteni a titkát.
- Sz.H.: Ha már a közös munkáról
van szó, milyenek voltak a csapattársaid?
Gy.M.: Rendkívül összekovácsolódtunk a hónapokig tartó felkészülés
során. Mentortanáraink rengeteget
segítettek, így mindig szuper hangulatban telt a közös munka. Nagyon
jó volt a közösség, de nem csak a csapatunkon belül, hanem az egész versenyen. Ma is tartom a kapcsolatot
sok olyan külföldi diákkal, akiket ott
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Gy.M.: Egy jó hangulatú versenyről van szó, ahol számtalan hasonló
érdeklődésű diákkal találkozhatsz,
akik a világ másik végén élnek, mégis
megvan a közös témátok. Sok tanulságot megfogalmaztunk, hogy min kellene változtatni a felkészülésben, most
a tizenötödik hely sikerült. Tényleg
csak ajánlani tudom a versenyt, hiszen rengeteg emléket szereztünk a
közösen eltöltött idő alatt.

ismertem meg, pedig az ellenfeleink
voltak.
- Sz.H.: Milyennek találtad Kínát?
Gy.M.: Ami először feltűnt az a
tömény pára volt, nehezünkre esett
hozzászokni. Szerencsére volt időnk
lazítani is, mivel a verseny után egy
hetet még kint töltöttünk el, így többek
között a Nagy Falnál is sétálhattunk.
Rengeteg emberrel ismerkedhettünk
meg, akikkel sok közös élményünk lett.
- Sz.H.: Összegezve milyen véleményed van a versenyről?

Szabó Hanna, 9.A

Szalagavató

senki sem nyugodt egészen. Pontban
5 órakor bevonulnak az angolkeringősök, és megkezdődik a műsor. Az
a műsor, amiről hetedik osztály óta
csak találgatni bírtunk, hogy mégis
mi lehet, mi történhet közben. Most
végre élőben, saját magunkon is megtapasztaltuk. A négy osztály ezúttal a
hit köré építette előadását, ahol közös
(de némiképp mégis különálló) blokkokban verseket, dalokat és szövege-

Izgatottan megérkező évfolyamtársak, nehéz szatyrokat cipelő családtagok és egymás frizuráját dicsérő
lányok zsongásától hangos a Miskolci
Egyetem aulája. Pár perc múlva már
hatalmas, abroncsos báli ruhába öltözködő végzősök tolonganak az öltözőben, még gyorsan elismétlik a
szövegeket, tánclépéseket még egy
utolsó alkalommal. Bár már mindent
ezerszer elpróbáltak, elgyakoroltak,
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ket, történeteket mondtak, angol- és
bécsi keringőt, rockit és különleges
néptáncot táncoltak. Ez a műsor tulajdonképpen nem más, mint egy szép és
méltó bevezetése a végzősök szalagviselési történetének. Hosszú hónapokig
tartó próbák és hosszas újraszervezések sora volt az, ami után elérkeztünk
ide, és azt gondolom, hogy minden
pillanat befektetett munkát megért az,
hogy a díszaula színpadáról lenézve
azt láthattuk, hogy szüleink és tanáraink elismerő és meghatott pillantásokkal figyeltek minket: “Ez az én
gyermekem! Ez az én tanítványom!”
Végül mind megkaptuk szalagjainkat, és tanárainknak is átnyújt-

hattuk őket az együtt töltött többévi
munka emlékére. Az ünnepély vége
után az évfolyam tagjai szétszéledtek,
hogy később osztályonként találkozhassanak osztályfőnökükkel és pár
tanárukkal az ünnepi vacsorán, ahol
megemlékeztek az elmúlt évekről és
elgondolkodtak a még eljövendő hónapokon.
Visszagondolva ez az este az utóbbi
öt és fél évem legemelkedettebb pillanatainak egyike volt, és a leendőbeli
végzősöknek is azt kívánom, hogy
érezzék magukat ugyanolyan jól ezen
az estén, mint mi, a 2018/2019-es év
végzősei.
Pál Diána, 12. H

TANÓRÁN KÍVÜL - Egy friss kórista élménybeszámolója
A zenének fontos szerepe van az
életemben, ezért korábban játszottam
hangszeren és énekkarra is jártam.
Azonban mióta gimnazista lettem,
minden ilyesmit abbahagytam. Mivel
nagyon hiányzott, hogy valamilyen

formában zenéljek, év elején úgy gondoltam adok egy esélyt a kórusnak.
Azóta nagyon szeretek Petrány Mihály tanár úr kóristája lenni, és egy
kedves, jó hangulatú csapat tagja lettem.

A kép a 2018-as Földes-esten készült.
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Nyilvánvalóvá vált számomra az is,
hogy ez egy folyton megújulni képes
kórus, ami az énekesek igényeihez alkalmazkodik, így nem csak klasszikus
kórusműveket, de újragondolt populáris dalokat is éneklünk. Így sokkal
jobb nekiindulnom egy hétnek is, ha
azt mondhatom: Nem baj, hogy hétfő, mert ma kórus van. Legtöbbször
mosolygósan, dudorászva megyek
haza egy-egy kóruspróba után és már
új kedvenc dalaim is lettek, például a
Beatlestől.
Az ősz folyamán volt egy szuper
táborunk is. Családias hangulatban
töltöttünk el egy hétvégét Varbón,
sok-sok zenével. A szólamaink közti eloszlás sajnos egyenletlen, hiszen

sokkal kevesebb a fiú énekes, mint a
lány. Ennek ellenére Petrány tanár
úr igyekszik a legjobbat kihozni belőlünk. Ő hisz bennünk, és valóban:
az idő előrehaladtával egyre jobbak és
jobbak leszünk.
Ha a kórusról esik szó, sokaktól
hallom, hogy „Áh, nekem nincs jó
hangom.” Ezzel egyáltalán nem kell
foglalkozni. Ha van benned egy aprócska hajlam arra, hogy csatlakozz
hozzánk, esetleg a leghiányosabb, tenor és basszus szólamainkhoz, bátran
próbáld ki, nem veszthetsz vele semmit. A lényeg, hogy az ember szeressen énekelni és legyen kitartása, másra
nem igazán van szükség.
Csizmarik Viktória, 10. E

VELÜNK TÖRTÉNT – Kampány
Nemrégiben rendeztük meg a kampányt. A győztes osztályból megkérdeztem az egyik jelöltet, Keresztes Kornélt,
hogyan készültek a kampányra és milyen tanácsokkal tudja ellátni a jövendőbeli 11.-es osztályokat.
„Sziasztok, Keresztes Kornél vagyok!
Ahogy többen is láthattátok Pap
Arionnal és Pércsi Balázzsal mi voltunk a 11. B osztály /Back to the future/ jelöltjei. Sokan mondják, hogy
a kampány nagyon sok munkával
és konfliktussal jár, ez teljesen igaz.
Idén nagyon hamar volt a kampány
és emiatt jelentős kapkodás volt megfigyelhető minden osztálynál, nálunk
különösen, ezt tanúsíthatom. Jegyezzétek meg azt, hogy a kampányra való

felkészüléskor törekedni kell arra,
hogy minél jobban együtt legyen az
osztály, nyilván lesznek viták. Mindenhol vannak, nálunk is voltak bőven. De a kampány lényegében azért
van, hogy az osztályokban és az osztályok között is minél jobb viszony alakuljon ki. Azt alátámaszthatom, hogy
nálunk kisebb-nagyobb döccenőkkel
ez sikerült. Elég erős évfolyamunk
volt, ahol minden osztály előrukkolt
valami újjal és eddig nem látottal. Végig ellenfelekként és nem ellenségekként tekintettünk egymásra, emiatt
egy összetartó és egészen nagyszerű
évfolyammá kovácsolódtunk ös�sze. Mindenkinek kívánom, hogy tapasztalja meg azt az érzést, amikor a
kampány után azt tudja mondani az
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egész évfolyammal együtt, hogy „na,
ezt odatettük”. Mivel a legtöbb, amit
lehet nyerni egy ilyen kampánnyal, az
az évfolyam közötti összetartás megerősödése.
Nagyon köszönjük mindenkinek,
aki ránk szavazott, hihetetlen volt látni, hogy mindenben minket találtatok
a legjobbnak. Ígérem, hogy minden
tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ezt
megháláljuk nektek.”
Természetesen a többi kampányoló
osztályt is megkérdeztem, hogy ki hogyan készült.
A 11. A-ból Varga Balázs ezt mondta: „Először felosztottuk, hogy ki mit
fog csinálni, majd pedig szponzorokat
kerestünk, amiért bejártuk az egész
várost. Később elterveztük és elkészítettük a díszletet a teremhez, megírtuk
a kortesbeszédet, leforgattuk a filmet.
Úgy gondoljuk, hogy a tánctanuláson
volt a legnagyobb hangsúly.
Előkészületeknél az osztály megosztott volt, eleinte sokan „leléptek”,
de később érezték, hogy milyen közel
van, és akkor már tudtunk gyakorolni
együtt.
Kampánykor pedig mindenki csinálta, amit kell, beleadott mindent, és
reggel 5:15-től este 20:00-ig itt voltunk
a suliban.”
A 11. C-ből Pecasz Krisztina így
nyilatkozott: „Mi a kampányt úgy
kezdtük, hogy páran összeültünk szalonnát sütni. Az este során megszületett az alapötlet, és a forgatókönyv
nagy része.
Úgy igazán szeptember elején
kezdtük a szervezést (tánc, film, te-

rem, programok). Minden teljesen
gördülékenyen ment. Az osztály alkalmazkodott, és segített mindenben,
amiben kellett. Az egész kampányt
poénra vettünk. Nekünk egy nagy
buli volt, és jól összeszokott az osztály,
szóval nekünk már ezért megérte.”

A 11. D is nagyon jól érezte magát:
Lóczi Viktória: „Az osztályunk célja
kezdettől fogva az volt, hogy minél
többet kihozzunk a kampányból és
a kemény munka mellett jól érezzük
magunkat. Természetesen előfordultak viták és nézeteltérések, de ezeket
mind megbeszéltük és megoldottuk.
A készülődést is nagyon élveztük,
mindenki hozzátett valamit az egész
eseményhez. Összességében a kampány még jobban összehozta osztályt
és nagyon jól éreztük magunkat.”
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Az E osztályos Tóth Botond szerint:
„Mi hamar elkezdtünk gondolkodni mindenen, de nagyon intenzíven
nyár végén kezdtünk el foglalkozni a
kampánnyal. A legtöbb munka a filmhez kellett, és még így sem lett olyan
jó, pedig sok időbe telt összedobni.
Nehéz volt egyszerre ennyi embert
koordinálni és fenntartani az érdeklődésüket. Emellett beosztani őket
különböző szerepkörökbe és szpon-

zorokat gyűjteni sem volt könnyű. Az
utolsó hétre már mindenki ideges volt
és gyakoriak lettek a veszekedések,
ami végül is vicces, mert így kampány
után most sokkal összetartóbb az
osztály, mint valaha volt. Nehéz volt
mindent megszervezni és megoldani,
de megérte és nagyon élveztük mindannyian.”
Greutter Lilla, 10. E

HÍRES FÖLDESISTÁK – Vincze Dániel

Az imént találkoztam egy sikeres
Földes öregdiákkal, aki napjainkban
már a híresebbnél híresebb filmeknek
a díszleteit tervezi és építi a Universal
Studioban, Londonban. Megragadtam
az alkalmat és feltettem néhány kérdést
Vincze Dánielnek a munkájáról és a tanulmányairól.
- G.L.: Mesélnél nekünk arról, hogy
mivel foglalkozol?
V.D.: Természetesen. Jelenleg a

filmiparban tevékenykedem, a Universal Studio set decorations részlegén.
Az a munkám, hogy megtervezzem és
megépítsem a díszletet a forgatás kezdetére.
- G.L.: Tudom, hogy kiskori vágyad
volt az, hogy a filmiparban dolgozhass. Mit kellett tanulnod hozzá és
mennyire volt nehéz bekerülni abba
a közösségbe?
V.D.: Igazából nincs konkrétan
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meghatározva, hogy mit kell tanulni
és az egyetemi végzettség sem kötelező. A művészeti diploma persze előnyt
jelent. Én először építészetet tanultam,
később pedig film és színházi designból is szereztem diplomát.
Nem hazudok, de bekerülni nagyon nehéz. Lehet, csúnyán hangzik,
de akkor kerül be új ember, ha valaki
terhes, vagy meghalt. Ez nem túl jó,
mert rengeteg tehetséges ember szeretne bekerülni, viszont filmek terén
a rendezők szeretnek olyan emberrel
dolgozni, akiről tudják, hogy jó. A
másik nehézsége az az, hogy nincsenek nyilvánosan meghirdetett állások,
hanem menni kell.
- G.L.: Van-e olyan pozitív, akár
negatív élményed, ami kiemelkedik
a többi közül, a munkáddal kapcsolatban?
V.D.: Általában az mindig pozitív
élmény, ha az ember időben és sikeresen befejezi a díszletet és a rendezőnek
tetszik. Például, az egyik nagyon pozitív élmény pont a legutóbbi Jurassic
Park részben volt egy fontos díszlet:
egy méregdrága, de gyönyörű tapéta.

Rengeteg stressz volt miatta, Steven
Spielberg is személyesen érdeklődött
erről a díszletről.
- G.L.: Akkor gondolom, neked van
bőven felkérésed, főleg a legújabb
Jurassic Park rész után.
V.D.: Igen, mindig akad valami. A
hónapban a 1-2 évvel ezelőtti Pókember újabb részét forgattuk le Velencében, most viszont egy hétig itthon
vagyok és nosztalgiázom.
- G.L.: Nosztalgiáról jut eszembe,
vissza szoktál gondolni a Földes éveidre?
V.D.: Abszolút, rengeteg pozitív élményem volt (a sajtos melegszendvics
a büféből) és ezek az évek is nagyban
hozzájárultak ahhoz, aki ma vagyok.
A legemlékezetesebb esemény az évek
alatt az a kampányunk volt, amikor
„Legyen ön is milliomos”-ok voltunk.
Ez volt az első nagyobb feladatom,
mert ennek a díszletét én terveztem
meg. Itt még jobban megerősödött
bennem az, hogy ilyen témában szeretnék elhelyezkedni a jövőben.
Greutter Lilla, 10.E

Babits Mihály rajz- és szavalóverseny
„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

Babits Mihály – A vihar (részlet)
Október 17-én iskolánkba került
sor a miskolci „Jedlik Ányos” Tudo-

mányos Ismeretterjesztő Társaság
által hirdetett szavalóversenyre és a
rajzverseny eredményhirdetésére. A
téma a 135 éve született Babits Mihály
volt. A Földes és a Diósgyőri Gimnázium versengett egymással.
Rengeteg remek pályamunka érkezett a rajzpályázatra, jórészt a Földes-
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ből. A diákok nagyon sokat készültek,
színvonalas alkotások születtek. A
pályázókat Horváth Mária tanárnő
segítette. A pályaművek iskolánk földszinti folyosóján lettek kiállítva.
A szavalóversenyen két kategória
volt: 7-8. osztály és 9-10-11. osztály.
Sok szép szavalatot hallhattunk, és
iskolánk két különdíjat is kiosztott a
tehetséges tanulói között. A zsűrinek
nehéz feladata volt, mivel sok volt a
szavaló, főleg a második kategóriában.
Iskolánk eredményesen szerepelt a
rendezvényen. A díjazottak listája:
A rajz pályázat helyezettjei: 1. hely
Dojcsák Milla (Földes), 2. hely Varga
Borbála Kincső (Földes), 3. hely Tóth
Kamilla (Földes)
Vers I. kategória: 1. hely Erdélyi
Botond (Földes), 2. hely Varga Boglárka (Földes), 3. hely Szabó Gerda (Diósgyőri Gimnázium)
Vers II. kategória: 1. hely Schadt
Martin (Diósgyőri Gimnázium), 2.
hely Bendicskó Laura (Földes), 3. hely
Kalocsai Édua Mária (Földes)

Gratulálunk nekik!

Kalocsai Édua, 10.D

MŰVÉSZET – Akkor és most
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Lackfi János: A fekete router
Szilágyi
Örzsébet
E-mailjét megírta,
EmotiKonokkal
Azt is telesírta.
Fiának
Megy a mail
London városába,
Ahol az
Mosogat
Egy setét kocsmába’.
„Gyermekem,
Jól vagy-e
London városában?
Megjött-e
A csomag?
Benne kis kolbász van!
Egyél ám!
Nem fázol?
Van ott meleg holmi?
Inglisül
Beszélsz már?
Tudunk majd szkájpolni?
Kell-e pénz?
Idenézz,
Nem élünk nagy lábon,
De amit
Spórulunk,
Összeguberálom.
Hát az az
Egyetem?
Gyűjtesz a tandíjra?
S az a lány?

Gwendoline...
Olyan, mint egy díva!”
Kattintja
A küldést,
Sürgeti a gépet,
Ám a rendSzerhiba
Fel éppen most lépett.
„Apukám,
Levelet
Írtam a gyereknek,
A szöveg
Hova tűnt?
Kihajítom eztet.”
„Letöröm
Derekad,
Ha a gépet bántod!
Egy vagyon,
Aranyom,
Kérjük meg a Márkot!”
„Értem én,
Szomszéd úr,
Hogy a cucc beégett,
Gőzöm sincs,
Mi a baj,
Hívják fel a céget!”
„Vinné el
E-mailem
Bár valami angyal.
Úgy talán
Szót váltok
Az én kisfiammal!”
„Nyugalom,

Asszonyom,
Húzza ki a routert.
Hogy az mi?
Kis doboz,
Szíve attól bútelt.
Ne velem
Visítson,
Nem tehetek róla!
A vonal
Működik,
Mint egy svájci óra.
Keressen,
Keressen
Fekete dobozkát,
Amelyben
A zöld fény
Éjjel is motoszkált.
Routere
Fekete,
Kutasson utána,
Másszon fel,
Nézzen be
Padlásra, kamrába.
És hogyha
Kihúzta,
Vár tíz másodpercet.
Akkor dugJa vissza,
Hátha villog, serceg.”
Keresik,
Kutatják,
Kamrában, padláson!
Szegecselt
Gerinccel
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Ki lesz, ki felmásszon?
Megnézik
Végül a
Beépített szekrényt.
A router
Ott gubbaszt
Leszidott gyerekként.
Kihúzzák,

Kapcsolják,
Delejes fény villan,
Az e-mail
Kiröppen,
A mailboxból vígan.
Pár perc sem
Telt belé,
Máris jött a válasz!
Mobilról

Elküldve,
Szívélyes és nyájas!
„Köszi a
Csomagot,
Kéne pénz is némi.”
„Ó, igen,
Jaj, igen,
Így csak ő tud kérni!”

Hogy is hangzott az eredeti változat?
Arany János: Mátyás anyja
Szilágyi
Örzsébet
Levelét megirta;
Szerelmes
Könnyével
Azt is telesirta.

„Ne mozdulj,
Ne indulj,
Én egyetlen árvám!
Ki lesz az
Én fiam
Ha megejt az ármány?

„Viszem én,
Viszem én,
Hét nap elegendő.”
„Szerelmes
Szivemnek
Hét egész esztendő!”

Fiának
A levél,
Prága városába,
Örömhírt
Viszen a
Szomorú fogságba:

„Adassék
A levél
Hunyadi Mátyásnak,
Tulajdon
Kezébe,
Senkinek se másnak.”

„Viszem én,
Hozom én
Válaszát három nap.”
„Szerelmes
Szivemnek
Három egész hónap!”

„Gyermekem!
Ne mozdulj
Prága városából;
Kiveszlek,
Kiváltlak
A nehéz rabságból.

Fekete
Viaszból
Nyom reá pecsétet;
Könyöklőn
Várnak az
Udvari cselédek.

„Istenem,
Istenem,
Mért nem adál szárnyat,
Hogy utólÉrhetném
Az anyai vágyat!” -

„Arannyal,
Ezüsttel
Megfizetek érted;
Szívemen
Hordom én
A te hazatérted.

„Ki viszi
Hamarabb
Levelem Prágába?
Száz arany,
Meg a ló,
Teste fáradsága.”

S ahol jön,
Ahol jön
Egy fekete holló;
Hunyadi
Paizsán
Ül ahhoz hasonló.
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Lecsapott,
Lecsapott
Fekete szélvészből,
Kikapá
Levelét
Az anyai kézből.

Madarat
Nem egyet,
Százat is meglőnek:
Híre sincs,
Nyoma sincs
A levélvivőnek.

„Ki kopog?
Mi kopog?
Egy fekete holló!
Nála még
A levél,
Vagy ahhoz hasonló.

„Hamar a
Madarat!...
El kell venni tőle!”
Szalad a
Sokaság
Nyomba, hogy lelője.

Napestig
Az erdőn
Űzeti hiába:
Éjfelen
Kocognak
Özvegy ablakába.

Piros a
Pecsétje;
Finom a hajtása:
Oh áldott,
Oh áldott
A keze-irása!”

A kortárs költészetben egyre gyakoribb, hogy a költők régebbi, klas�szikus versek mintájára írnak mai
változatokat, így próbálva közelebb

hozni hozzánk, fiatalokhoz az olyan
távoli, régies műveket.
Varga Borbála Kincső, 10.E

Alkotó Földesisták - Gyulai Márton
(novellája a szalagavatón is elhangzott)

Egy rendíthetetlenül előtörő vízsugár bontja meg a beton és aszfalt egyhangúságát. A víz a magasba lövell,
ahol, ha elfogy a lendülete, megfáradtan visszazuhan.
A parányi vízrészecskék fájdalmasan becsapódnak, talán számukra áll
ott tábla emlékül: „szökőkút”.
Na de mégis mi szökik? Erre a kérdésre a délnyugati szél adja meg a választ. Belekap a vízsugárba, abban sok
kis vízcseppecske életét megmentve
szárnyára veszi őket. Utazásuk csak
most kezdődik el igazán. A közlekedés
szabályaira fittyet hányva átkelnek az
úttest felett, majd - mintha tudnák
hová mennek - egy nagy téglás épület
felé indulnak. Márványlépcső, ódon

ajtó, nagy míves kilincs. Besuhannak
az épületbe. Talán az élet kegyetlen
mivolta, hogy egyből egy emberrel
találkoznak. De ő csak mosolyog, és
beengedi őket. A portásnő lehetett az.
Beljebb egy csarnokba értek. A
falakon arcképek, alattuk ajtók, némelyek kisebb helyiségekbe nyílnak,
némelyek magasba tornyosuló lépcsősorok előtt állnak.
A termekből számukra érthetetlen
hangok hallatszanak. Megtorpanva,
szipogva lebegtek ott molekuláink,
tétovázva, kétségekkel a jövőjüket illetően. Ám a távolabbi üvegvitrinben
fényesen csillog valami, elindulnak
felé.
Néha oldalra pillantva látnak
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ábrákkal teli táblákat, mutogató
öregurakat, kedélyesen magyarázó
hölgyeket és sok gyermeket. Mint a
parázsló tűz, ha az arcunkat felé fordítjuk, lágyan úgy égeti őket valami.
Ez a valami a tudás, ami árad a falakból, a néha hiányos csempékből, a beszögelt ablakokból, a zöldes ajtókból.
Egy szóval az épületből. Vízcseppjeink
van, amikor egymáshoz húzódnak,
van, amikor vissza kell venniük a tempóból, de innen már látják, hogy mi
fénylett: arany serleg, kupa. Azonban

nem állnak meg itt, magabiztosan végigsuhannak egy gyerekekkel teli helyiségen, majd egy ablak parányi résén
kiáramlanak a szabadba. Itt ünnepség
zajlik. Hosszú sorban menetel sok-sok
fiatal, egymás vállát fogva énekelnek
valamit. Barátaink egyenesen feléjük
tartanak, és közel érve hozzájuk az
arcukon, a szemükön könnycseppként
kicsapódnak.
Gyulai Márton, 12.C

Pál Diána: Rövidzárlat
Már egy hete csak dogára gondolok mindig, meg-megállva. Na, jó, ha
nem is egy hete, már vagy négy napja,
amióta megtudtam, hogy dolgozatot
írunk fizikából. Holnap végre túl leszek rajta, és akkor nem is kell többet
bajlódnom vele. Hiszen az utóbbi négy
napban végig ezzel foglalkoztam. Na,
jó, ha nem is négy, de már vagy két
napja tanulom az elektromosságtant
meg az elektromágnességet.
Már két napja oldom a feladatokat
megállás nélkül. Na, jó, lehet, hogy
nem kettő, de tegnaptól máig igen sokat fejlődtem.
U=IR
Igen, ez az egy egyenlet a kulcsa
mindennek. Na, jó, ha nem is mindennek, de a legtöbb dolognak igen. Hiszen itt van még a másik képlet:
B =µ0 IN/l
De ez már nehezebb. Mindent
tudok, úgy érzem. Na, jó, ha nem is

mindent, de a legtöbb dolgot. Ami
nem jut az eszembe, azt majd megnézem a függvénytáblázatban. Hiszen
abban tudok mindent, hogy hol van.
De legalábbis sejtem. Egész tegnap azt
nézegettem. De ha nem is egész nap,
de vagy egy órán keresztül biztosan.
De nem csak a képletekkel vagyok
ám tisztában. Megy az elmélet is. Az
áram mindig a kisebb ellenállás irányába folyik. És ha nincs ellenállás,
akkor mi lesz? Így van, ezt is tudom.
Ha nincs ellenállás, akkor lesz a rövidzárlat. Erősnek érzem magam. Biztosan menni fog. Holnap minden
kiderül.
***
Csengetnek. Fizikára csengetnek.
Tanultam, tudni fogom. Már jön is
tanár úr. Benyúl a zsebébe, kiveszi a
lapokat. Apró papírokat szed elő.
- Ez csak röpdolgozat, 15 perc az
egész. Maguk ott hárman, üljenek
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csak szét!
- Miért? – kérdezi az egyik a háromból. – Nem is csinálunk semmit!
- Megelőzés… - mondja tanár úr.
– De ha már ilyen kevesen vannak,
mind szétülhetnének. Csak olyan szép
szellősre…
Morgolódás támad. Mindenki arrébbmászik. De olyan lassan! Gyorsabban, tanár úr, tessék már a lapot
gyorsabban osztani, mert elfelejtem!
- Akkor csak az „A” csoportot
osztom. Jó lesz nekem még az a „B”.
Igen…
Elkezdi szétválogatni a lapokat.
Külön kupacba pakolja. Istenem, ilyen
lassan… Már nagyon izgulok. Gyorsan!
- Jó. Akkor adják hátra. Lehet kezdeni!
Megkapom végre a lapot. Ránézek
és tudom. Már írom is: U = IR. De…
állj. Mi az első feladat? Jaj, jaj, ne!
„1144. Négyzet alakú vezetőkeretet
forgatunk homogén mágneses mezőben. A keret oldalának hossza 30 cm.
Mekkora legyen a mágneses indukció
nagysága, hogy ilyen módon a hálózati feszültségnek megfelelő feszültséget állítsunk elő a keret kivezetésein?
Mekkora szögsebességgel kell ehhez a
keretet forgatni?”
Semmi gond, nézzük a másik képletet. Már írom is: B =µ0 IN/l. De ebből hogy jön ez ki? Függvénytáblát,
gyorsan. Hol vannak a képletek? Te
jó ég, sehol. Ezen a részen egy képlet
sincs. „Nincs, nincs sehol.” Nézzük a
következőt akkor. Ez… ezt nem is értem. Utána meg van egy elmélet. Ez

lehet, hogy ismerős. Rémlik valami!
Írom. Írom…
- Egy perc! – mondja tanár úr. „Egy
perc és szörnyű buta balság // Ül mellünkre jeges üleppel.”
- Jó, hátulról szedjük össze!

„Ez íge hallatik. Elhullt csatában a
derék.” – Gondolom magamban. Pedig csak most értem a feladat végére.
Az első kettőhöz hozzá sem tudtam
kezdeni. De úgy látom, már mindegy. Még most sem jut eszembe semmi. Rossz lett. Nagyon rossz lett. De
ki tudja. „Minden relatív, minden viszonylagos, minden csak formaság...”
***
Hát, eljött ez a nap is. Csengetnek.
Fizikára csengetnek. Érzem, hogy
most nem vagyok erős. Nem tudom,
mi lesz. Már jön is tanár úr. Benyúl a
zsebébe. Előveszi a lapokat. Kijavította. És most kiosztja.
- Szép volt, szinte hibátlan! – dicséri az előttem ülőt.
- Jó lett – mondja a mellettem ülőnek.
- Na, de… - megáll felettem. – Veled mi történt? Ez éppen kettes. Pedig
jókat szoktál írni, jobbakat! – biztat
végül engem is. – Mi járt a fejedben,
amikor írtuk?
Sok minden – mondhatnám. Ady
Endrétől kezdve Aranyon át Dosztojevszijig minden. Csak éppen ez nem.
Nem megy ez nekem. Én humános
vagyok.
- Igazából… - Gondolkozom. Kimagyarázom. – Azt hiszem, hogy rövidzárlat, tanár úr.
Pál Diána, 12.H
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VICC-TÉGLÁK
pee...
A redőr megint leteszi. Három óra
múlva újra csöng a telefon.
- Hahalló. Tatttttaláltam egy ddddödöglött lovat.
- Hol találta?
- A peppppe...
- A Petőfi-hídnál?
- Nnnnem, cseszd meg, ddddede
odahúztam!
d s f g a j k l
A székely és a fia mennek haza a
szekéren. Egyszer csak elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Amint
mennek tovább, megint elrobog mellettük egy fej nélküli motoros.
Odaszól a fiú az apjának:
- Te apa! Nem kéne beljebb húzni
a kaszát?
d s f g a j k l
Mi lesz a reklám szövege, ha a
Nestlé és az Eskimo jégkrém-gyártó
egyesül?
- ???
- Vegyél egy Magnumot, és fogd a
nyuszira!
d s f g a j k l
A tenyérjós rövid transz után azt
mondja az ügyfélnek:
- Uram, Önre sajnos nagyon ronda
halál vár: leszúrják, megperzselik, feltrancsírozzák, megdarálják...
- Várjon egy percet, leveszem a
disznóbőr kesztyűmet!

- Jean! Mi volt ez a villanás a fűben?
- Semmi, uram! Csak kiégett a
szentjánosbogár biztosítéka...
d s f g a j k l
Megállítja a rendőr az autóst:
- Túllépte a hatvanat, ezért megbüntetem!
- Mi a fene, már az életkoráért is
megbüntetik az embert?
d s f g a j k l
Mórickát fülön csípi az anyja:
- Mit hallok kisfiam, hogy csúnya
szavakra tanítod a papagájt?
- Dehogy mama, pont fordítva, én
csak azokat a szavakat ismétlem előtte, amiket nem szabad kimondania.
d s f g a j k l
Csörög a telefon a rendőrségen.
Felveszi a rendőr:
- Halló. Tttt-találtam eeeeegy ddddddögllllött lolvat.
- Hol találta?
- A pepepppee...
- A Petőfi-hídnál?
- Nem, haahhhhhaannnem a ppppee...
A rendőr nem bírja tovább és leteszi. Tíz perc múlva újra csörög.
- Tttt-találtam eeeeegy dd-ddddögllllött lolvat.
- Hol találta?
- A pepepppee...
- A Petőfi-hídnál?
- Nem, haahhhhhaannnem a ppp-

Varga Domonkos Márk, 8.B
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REJTVÉNY

Kicsoda Z?
X, Y, Z, V, W, T és U egy család tagjai, amelyben négy felnőtt és három
gyerek van, akik közül ketten, T és U
lányok. X és V fiútestvérek és X egy

orvos. W mérnök, a fiútestvérek egyikével házas és van két gyermekük. Y
és V házasok és U a gyermekük.
o W lánya
o T apja
o U fiútestvére
o X fia
Az első három helyes megfejtő
értékes dogapasszt nyer! Megfejtéseket várjuk a vargaborcsa@gmail.com
címre. Sok sikert!
Csizmarik Viktória, 10.E

HIRDETÉSEK
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
MŰVÉSZEK, FIGYELEM!

A Tégla
Bátor (vagy bátortalan) újságírópalánták jelentkezését várjuk! Az
érdeklődők keressék Varga Borbála
Kincső 9.E osztályos tanulót (többnyire megtaláljátok a 20-as teremben),
vagy a többi újságírót!

Alkotói Kör
A Facebookon elindult egy csoport: Földeses Alkotói Kör.
A csoportba olyan diákok jelentkezését várjuk, akik kedvtelésből írnak
verseket, vagy más prózai alkotásokat.
Részletekért keresd Varga Borbálát!

Avagy pályázat amatőr írók/költők
számára
Írsz, de nem mered kiadni kezeid
közül féltve őrzött műveid? Küldd el
nekünk, és mi majd megjelentetjük!
Esetleg szeretnél névtelen maradni?
Az anonimitás megoldható. Legyen az
novella, vers, vagy esetleg egy folytatásos történet – itt helye van a szárnypróbálgatásoknak. Ki tudja? Hátha
valamelyik tanár felfigyel egy rejtett
tehetségre! Várunk mindenféle művet
facebookon, vagy e-mailen!
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