Beköszöntő
Furcsa időket élünk. Már az ajtónkon dörömböl a nyár, és mi épp, hogy visszatértünk a Földes ismerős falai közé, találkoztunk oltott és oltatlan barátainkkal,
szembenéztünk rémisztő tanárainkkal, akik minden egyes dogára emlékeznek,
amit online írtunk, és – talán – némi együttműködéssel; és akik most mindezt
számon is kérik…, vagy mindentudó, de kegyelmes mosollyal engedik el, hisz
nekik sem volt könnyű online az iskolaélet. Hiányoztunk nekik, még ha tagadják is; ahogy ők is hiányoztak nekünk. Még ha tagadjuk is…
Az élet persze nem állt meg, és ezt mind tudjuk jól. A Földesből eltűntek,
csaknem köddé váltak a ballagók – köztük én is, aki ezeket a sorokat írom.
Talán még az öreg téglaépület sem fogta fel, mitől lettek a diákok hirtelen kevesebben, hiába állt virágdíszben az érettségizők tiszteletére.
A visszatérőket az új és a régi ambivalenciája fogadja: az udvarra néző ablakok egy részét már kicserélték, pár azonban a régi maradt. Aki egy szünetben
eltöpreng ezen, rádöbbenhet, hogy a karantén alatt bizony minden változott.
A Földes, az emberek… egyes fiúk szakállat vagy bajuszt növesztettek, mások éppen megváltak arcszőrzetüktől; van, aki a haját hordja másképp; megint
mások új barátokkal jelennek meg. Ám mindez csak külsőség. Vajon belül
ugyanazok maradtunk?
Változás és hagyomány… fogalmak, amik nem zárják ki egymást, hiába tűnik úgy, hogy ellentétes jelentésűek. Amikor először kerestem embereket a Tégla szerkesztőségébe – aminek akkor még csak egyszerűen „iskolaújság” volt a
neve, és ami majdnem „Csicsergő” lett – még csak a jelenben terveztem. Nagyratörő álmaim voltak: havi egy újság, nagy szerkesztőség, rengeteg példány…
a távoli jövőre azonban nem gondoltam. Miért is tettem volna? Kilencedikes
voltam és kilencedikben még végtelennek tűnik a Földesben töltött évek száma.
Most azonban, hogy életem utolsó Téglás beköszöntőjét írom, már igencsak
leperegni látszanak képzeletbeli homokórám utolsó szemei.
A Földes mindig is büszke volt hagyományaira, és a karantén alatt is megtapasztalhattuk, hogy a tradíció, annak felelevenítése igenis érték. Olyan érték,
ami a miénk: a jelen diákjaié. A múlt földesistáitól kaptuk és a jövő földeses
generációjának adjuk át. Ma azonban még mindez a miénk. Mi változtathatunk, formálhatunk rajta; mi tehetjük még szebbé és jobbá; mi javíthatjuk meg
és mi adhatunk hozzá. A Tégla megteremtésekor a Földesben való iskolaújság
írásának hagyományát akartuk újrateremteni. Tanulni a régiektől, de valami újat
is alkotni, amit továbbadhatunk az utánunk érkezőknek.
Bár én – két régi motorossal együtt – elmegyek, a Tégla és egy nagyon lelkes, megújult szerkesztőség itt marad. Övék mindaz, ami elkezdődhetett: nem
csupán, hogy megőrizzék, de hogy saját képükre formálhassák, és még jobbá,
szebbé tehessék, mint amilyen eddig volt. Hiszen mindig van hova fejlődnünk.
Hagyományaink tehát nem csak megőrzést, de örökös változtatást,
újrateremtést igényelnek, hogy élők maradhassanak. Hiába szeretjük úgy a 108

éves, régi Földes-ablakokat, hogy még ereklyeként haza is vittünk párat; ha
már kihull a keretből az üveg, újakra kell őket cserélnünk. Persze olyan színűre
festjük, amilyen leginkább hasonlít az eredetire, hiszen melyik más szín illene a
Földes ablakkereteihez, mint az a felejthetetlen sötétzöld?
A külcsín tehát marad, de, mint ahogy az elkorhadt fát is ki kell cserélni
olykor, muszáj mindig új tartalommal megtöltenünk azokat a kereteket, amiket
a hagyományaink mutatnak nekünk. Csak akkor tudjuk befogadni és a sajátunknak érezni a hagyományt, ha mi is beletehetjük saját magunkat, így mindig
újraértelmezzük az ősök hagyományát, ami így gazdagodik is, legalábbis azt
reméljük.
Azt kívánom az utánunk jövőknek, hogy soha ne hagyják üresen a hagyományok adta kereteket, merjék megújítani, merjenek benne otthonra találni,
kritikusan, humorral, hogy nekik is olyan sokat adhasson a földeses lét, mint
nekünk.
Varga Borbála Kincső, 12.E

MINDEN, AMI FÖLDES
A TANÁR IS EMBER – Interjú Fazekas Róbert Tanár úrral
A digitális kapcsolattartás keretein belül iskolánk megbízott igazgatójával,
Fazekas Róbert tanár úrral beszélgettünk a szakmájáról és az életútjáról.
• Az lenne az első kérdésünk, hogy
mikor gondolkozott el Tanár Úr azon,
hogy tanár lesz? Mindig is ennek készült?
• F.R.: Nem mindig készültem tanárnak, de nagyon korán elhatároztam,
hogy tanár leszek. Még általános iskolás koromban szerettem meg nagyon
a földrajzot, és amikor középiskolába
kerültem, kiváló tanáraim voltak. Úgy
éreztem, hogy talán az ő példájukat
kellene követni és nekem is megpróbálni tanítani a fiatalabbakat. Így jutott
az eszembe az, hogy én tanár szeretnék lenni.
• Mi volt a fő célja, amikor tanár
lett? Mit szeretett volna elérni?
• F.R.: Amikor elkezdtem tanítani
és egyáltalán azon gondolkodni, hogy
szeretnék tanítani, akkor igazándiból nem nagyon tudtam, hogy mi fán terem a
tanítás. Csak azt gondoltam, hogyha én szeretem a földrajzot, akkor más is fogja
szeretni, és milyen jó lenne, ha olyan emberekkel lennék együtt, akik ugyanazt
szeretik, amit én. Így aztán az első gondolatom a tanításról az volt, hogy földrajzi meg történelmi ismereteket fogok majd megbeszélni azokkal a diákokkal,
akiket tanítok. Későbbiek során rájöttem, hogy a földrajz és a történelem is –
bár nagyon fontos tantárgyak –, igazából eszközök arra, hogy jobban megismerjük azokat a fiatalokat, akikkel együtt dolgozunk nap mint nap.
• Önnek ez volt a legelső szakma, ami nem csak elképzelés szintjén élt a
fejében?
• F.R.: Többnek tartom egy szakmánál a tanárt, úgy érzem, hogy sok mindent meg lehet tanulni ahhoz, hogy valaki taníthasson, de vannak olyan emberi
tulajdonságok, amik nélkül nagyon nehéz jó tanárrá válni. Időnként az ember
elmélázik rajta, hogy vajon rendelkezik-e megfelelő tulajdonságokkal, képességekkel ahhoz, hogy taníthasson másokat.

• Mit tekint kihívásnak?
• F.R.: Hát, ezeket nagyon nehéz egy mondatban megfogalmazni. Sok ilyen
kihívás van a tanári pályán. Az egyik ilyen kihívás az, hogy megértsük azokat a
fiatalokat, akikkel nap mint nap találkozunk, akikért az iskolában vagyunk. Ez
nem egy egyszerű dolog, mert például a generációs különbségekből következően másképpen fejezzük ki a gondolatainkat, más csatornákon vagyunk eredményesek az önkifejezésben. Ilyenkor az embernek nagyon fontos odafigyelnie
arra, hogy megértse a partnerei gondolatait. A fiataloknak is nagyon fontos lenne, hogy figyeljenek arra, mit mondanak, hogyan mondják és kinek, és nekünk,
tanároknak is nagyon fontos ez a terület. A másik kihívás az, hogy szerencsére
mindenki egyéniség, és ebből következően más és más érdeklődéssel fordul a
világ felé. Nagyon érdekes megtalálni, hogy egy-egy diáknak mi az érdeklődési
köre, hogyan lehet megközelíteni egy témát annak érdekében, hogy az a legtöbb
diákot megfogja. Nemcsak a személyiség különbözik, hanem a háttértudás és a
felkészültség is. Teljesen másképp tanítok olyanokat, akik már felnőtt fejjel ülnek az iskolapadban, azokat akik már túl vannak esetleg az egyetemen, vagy az
általános iskolásokat. Nagyon fontos kihívás, hogy a saját szakmánkban megtaláljuk a folytonosságot és azokat a forrásokat, amik segítenek nekünk abban,
hogy az ismereteink ne csak számunkra legyenek hasznosak, hanem azoknak
is, akiket tanítunk.
• Mit tud tenni azzal a diákkal, akit egyáltalán nem érdekel az a tantárgy,
amit tanít?
• F.R.: A legnehezebb dolog a diákhoz vezető út megtalálása, ha teljesen elutasít egy tantárgyat. Nem vagyunk mindenhatók, nem tudunk mindent, ami a pedagógiában kellhet, de azt talán felvállalhatjuk, ha valamit nem tudunk. Ahogy
egy informatikai problémánál megkérdezhetek egy informatikatanárt, úgy egy
diákot is megkérdezhetek, hogy miért nem szereted a földrajzot? Melyik az a
része, amit még el tudsz fogadni és talán foglalkozol is vele? Ha megtaláljuk
ezt a kiindulási alapot, akkor van esély arra, hogy a diákkal megkedveltessük
az adott tantárgyat.
• Tanár úr hogy lett igazgatóhelyettes?
• F.R.: Véletlenül. A 2012/2013-as tanévben bíztak meg vele, mégpedig azért,
mert az akkori iskolánk méreteihez képest kevés igazgatóhelyettes volt az intézményben. Az előttünk álló feladatok miatt szükségünk volt bővíteni az iskolavezetők körét. Akkor keresett meg Veres Pál igazgató úr, hogy vállalnék-e
igazgatóhelyettesi feladatokat. És akkor azt mondtam neki, hogy vállalom.
• Mennyire változtatta meg az életét az, hogy egy világjárvány kellős közepén megbízott igazgatóként vezeti az iskolát?
• F.R.: A világjárvány mindenkit érint. Nem tudjuk megkerülni. Az iskola
pedig alapból is nagyon fontos területe az életünknek. Most szeptembertől mi
arra készültünk, hogy bármikor bekövetkezhet az az állapot, amikor az iskola
megint kiürül. Nagyon üres most az iskola.
• Mennyire volt megerőltető belejönni az online oktatásba?

• F.R.: Én nagyon szerencsés voltam, mert az iskolának van digitális középiskolája, és én itt már 2003 óta digitális eszközök felhasználásával tanítok. Tudom, miben jelennek meg a különbözőségei a személyes és a digitális oktatásnak. Azt gondolom, hogy a váltás nem volt olyan nehéz számomra.
• Milyen változásokat tapasztalhatunk, ha megválasztják igazgatónak?
• F.R.: Minden vezető jelöltnek van programja. Nekem is van egy igazgatói
pályázatom, amit beadtam. Az elbírálók úgy döntöttek, hogy a pályázat kiírását
megszüntetik, eredménytelennek minősítették. Jelenleg a megbízásom egy eseményhez kötődik. Addig vagyok az iskola megbízott intézményvezetője, amíg
tart az intézmény vezető helyettesi megbízásom, illetve van egy ilyen másik
esemény, ha majd egyszer kiírják az iskola vezetésének a pályázatát, abban a
pályázatban megjelölnek majd egy intézményvezetői kezdési időpontot. Onnantól kezdve lesz egy igazgatója az intézménynek, aki 5 éven keresztül irányíthatja azt. Tehát nagyon bizonytalan, a vége az én mostani megbízásomnak.
Éppen ezért a programalkotásnál nem lehet 5 évben, 1 évben vagy félévben
gondolkodni, különösen azért nem, mert ebben az esetben a pandémiának nagyon súlyos szerepe van, mert egészen más feladatok és jövőkép megvalósítására van szükség, mint akkor, hogyha itt vagytok az iskolában mindennap, vagy
pedig nagy-nagy távolságból és a számítógép kameráján látjuk egymást. Az
biztos, hogy ebben az iskolában a hagyományok mind-mind vállalható hagyományok. Azt, hogy ide értelmes gyerekek járnak, és azt a sok-sok tudást, amit
Ti hoztok magatokkal fejlesztenünk kell az teljesen természetes, ettől eltérni
nem szabad. Az is egyértelmű, hogy ebben a régióban, ahol mi élünk, az ország
egyik legszegényebb régiójában, azok a gyerekek, akiknek a szülei nem tudják
megteremteni a tanuláshoz szükséges minimális feltételeket, azok lemaradnak,
elmaradhatnak. Ugyan ki vállalhatná fel ezeknek a gyereknek a fejlesztését, ha
nem egy olyan iskola, ahol annyi okos, értelmes gyerek van, mint amennyi a
Földesben. Ahol annyi szakképzett és elkötelezett tanár van, mint a Földesben.
Ezek a mi hagyományaink.
• Köszönjük a beszélgetést!
Buris Orsolya és Erdélyi Botond, 9.B

Tanárok a karanténban
Az idei év senkinek sem könnyű. Tanárainknak meg kell oldaniuk a félig jelenléti-, félig digitális oktatást. Megkérdeztem néhány tanáromat, ők hogyan élik
meg ezt az időszakot, milyen nekik ez az év:
Fóris Tímea Tanárnő:
A tanév elején még bíztam benne, hogy kisebb szigorításokkal ugyan, de hagyományos módon zajlik az idei év. Azt reméltem, hogy a tavaly elmaradt osztálykirándulást is pótolhatjuk és a tanulás mellett lehetőség lesz az iskolai progra-

mokon közösen kikapcsolódni. A novemberben elkezdődött digitális oktatáshoz
a felsőbb évesek gyorsan alkalmazkodtak, de nagyon szomorúnak tartom, hogy
lassan öt hónapja személyesen nem találkoztam velük, hiányoznak az órák utáni
beszélgetések, a közös nevetések. Szerencsésnek tartom, hogy az osztályom
csak márciusban csatlakozott az online térhez, addig szinte minden nap találkoztunk és tovább fennmaradhatott a személyes kapcsolatunk.
Majdnem minden nap bementem az iskolába a 7. és 8. évfolyam órái miatt,
de a többi órámat tudtam otthonról online formában tartani. Nagyon szokatlan
volt a csendes és üres iskolába belépni, de az osztályom töretlen jókedve oldotta
a furcsa helyzetet. Örömmel tapasztaltam, hogy számukra ez a néhány hónap
milyen sokat jelentett a közösség formálódásában és erősödésében.
Grallert Krisztina Tanárnő:
Tanítás szempontjából: nehéz, mert a jelenléti oktatást jobban szeretem. Hiányoznak a rakoncátlan diákok. Így tulajdonképpen örültem, hogy a 8. évfolyamnak sokáig nem digitális oktatás volt. A gyakorlati megvalósítás az volt,
hogy az iskolából tartottam majdnem minden órámat (csütörtökön volt 3 olyan
órám, amit nem). Ennek az volt az oka, hogy egy szünet nem elegendő arra,
hogy beérjek az iskolába, vagy hazaérjek.
Úgy gondolom, a digitális órák megtartása több munkát, több előkészületet
jelent. Most is érvényes, de a kezdeti időszakban még inkább jellemző volt.
Oka: mindenki (én is) kereste azt, mit, hogyan csináljon, milyen alkalmazásokat
érdemes használni...
Horváth Ibolya Tanárnő:
Rosszul éltem, élem meg az online oktatás mindennapjait. Eleve nagyon rövid
idő alatt kellett átállni egy teljesen új oktatási formára tavaly márciusban. Még
nehezebbé tette ezt a helyzetet az, hogy minimálisra redukálódott a tanulókkal
való interakció. A monitoron keresztül nem látszik, mit gondolnak, éreznek,
hogy vannak a diákok, még az sem, hogy egyáltalán ott ülnek-e a gép előtt. Úgy
gondolom, a digitális oktatás sokkal személytelenebb, és kevésbé hatékony,
mint a jelenléti oktatás, és az elvégzett munka is nehezebben ellenőrizhető.
Az idei tanév számomra eddig minden szempontból jobb volt. Egy egységes
platformon indulhatott újra az online munka, és sok tapasztalatot fel tudtam
használni az előző tanév alatti időszakból is. A legnagyobb különbség viszont
az, hogy idén egészen az általános iskolák bezárásáig „élő” órákat is tartottam,
mivel tanítok nyolcadik évfolyamon. Ez sok örömet okozott, szerencsésnek érzem magam, hogy jelenléti oktatásban is dolgozhattam az elmúlt hónapokban.
Minden nap bementem az iskolába, és onnan tartottam - leginkább a saját
osztályom terméből - a digitális órákat is. Bár a tanítás nagyrészt nem a hagyományos formában történt, jó volt az iskola falai között lenni, kollégákkal és
diákokkal találkozni, és „élő” órákat is tartani.

Zámbó Zsuzsanna Tanárnő:
Nekem ez a tanév különösen nehéz és fárasztó. Egyrészt tele van folyamatosan
feszültséggel, hogy el ne kapja a környezetem/családom a vírust, nehogy valaki
nagyon beteg legyen tőle. Sokat izgulok emiatt, ami sok energiámat elvesz.
Idegileg nagyon fárasztó ez a helyzet és lelkileg is egyre nehezebben viseljük a
bezártságot! Voltak jelenléti óráim is heti két alkalommal, amiket „life show”nak hívtunk egymás között a nyelvi tanáriban, de az otthon lévő 9-12. évfolyamosoknak is gyakran az iskolából tartottam órát. Így a tantermi hangulatot is fel
tudtuk idézni a kamera segítségével.
A tavalyi tanév három hónapjának tapasztalatait felhasználva idén novemberben már könnyebben kezdtem neki a digitális oktatásnak. Sokkal kevesebb
technikai nehézségem volt, és a diákok is rutinosan kezelték a dolgot. Megpróbáltam közösen a tanulókkal kialakítani a digitális tanítás/tanulás szabályait,
így azokat ők is jobban magukénak érezték, könnyebben betartották. Szerintem
egyre jobban rájöttek a diákok, hogy érdemesebb jelen lenni az órákon, mint
pótolni, és ha már ott vannak, akkor úgy jutnak a legtöbbre, ha oda is figyelnek.
Próbáltam a lehetőségekhez mérten segíteni is a diákjaimat ebben az új helyzetben, és ők is sokat segítettek nekem, például ha technikai nehézségem adódott.
Szerintem nagymértékben erősödött ezáltal a kapcsolatom több csoporttal, diákkal, hiszen a tanár emberi oldalát is jobban megismerték, és ezzel nem éltek
vissza.
Peiker Flóra, 8.B

VELÜNK TÖRTÉNT
Földes bál pirosló pillangókkal
Habár az elmúlt időszakban elmaradtak szokásos rendezvényeink, az emlékeik
ma is bennünk élnek. Hiszen erről szól a hagyomány: a felelevenítésről, az emlékezésről. Amikor képesek vagyunk rá, olyan élőn őrizzük hagyományainkat,
hogy évről évre újra átéljük, megéljük, formáljuk őket. A karantén alatt azonban
az emlékezés vette át a szerepet. Ebben kíván a következő cikk is segítséget
nyújtani, hogy el se halványodhasson a kép a fejünkben arról, milyen is egy
igazi Földes bál.
Egy éve még megszerveztük a Földes bált, mely az egyik legnagyobb múlttal dicsekedhet a gimnáziumban fellelhető programok között. 2020. február
21-e azonban a szokásosnál is különlegesebb nap volt, hisz a bálon kívül három
verseny is lezajlott iskolánk falai között.
A diákok az arany és a piros színt szavazták meg témaként, ami megmutatkozott például a bál plakátján is, melyet osztálytársam, Kovács Katalin készített. Aznap viszont a „D” termet is piros pillangók és aranyló lampionok

díszítették, melyet Horváth Mária tanárnőnek köszönhetünk.
Az este fénypontja viszont a végzősök keringője, mely egy varázslatos légkört hoz létre, idén Ed Sheeran – Perfect, illetve Kelly Clarkson – Breakaway
című számára táncoltak.
Sokan nem tudják, ezért fontosnak tartom megemlíteni, hogy a ruhatár ára
nem egyszerű kitolás a diákokkal szemben, hanem az osztálytitkárok év végi
konferenciáját ebből finanszírozza az iskola. Itt pedig az iskola javításán dolgozunk, ezért megtartása mindannyiunk érdeke.
Újdonság volt viszont, hogy koncertet hallhattunk, mégpedig egy volt földesista, Drótos Viktor és zenekara lépett fel. Megkerestem egy pár kérdésemmel,
hogy ők mit gondoltak a fellépésükről, hogy érezték magukat.
• Sz.H.: Szia Viktor! Kérlek mesélj egy kicsit magadról! Mióta tudod, hogy
zenével akarsz foglalkozni?
• D.V.: Nagyjából az első komolyabb zenei impulzusom 2007-2008 körül
volt, amikor apa DVD és CD gyűjteménye között felfedeztem a Depeche Mode
Touring the Angel című koncertfilmjét. Onnantól kezdve nem volt megállás:
sorra jöttek a nagyszülők, mindenki az első sorból tombolhatta végig a kisunoka koncertnek nevezett ágyon ugrálását. Innentől, ahogy idősödtem egyre fontosabb lett, hogy valamennyire élvezhető legyen az, amit csinálok, és kezdett
az is számítani, hogy hálószobai ágyon vagy színpadon, és hogy hány fő előtt
történnek a fellépések. Zongorára kezdtem járni, majd ahogy rájöttem, hogy én
mégiscsak rocksztár szeretnék lenni, énekre.
• Sz.H.: Mesélj kicsit a zeneírásról, dalszövegírásról. Mikor kezdted és körülbelül mennyi időbe telik megírnod egy számot?
• D.V.: Dalkezdeményeket körülbelül az előző történet elejétől írok. Ahogy
felfedeztem jobban a zenét, úgy írni is kezdtem. Onnantól, hogy kezdtek kialakulni a saját kis elveim úgy gondoltam, hogy megtanulni más előadók dalait
nem túl nagy dolog. Nyilván fontos és jó is, mert fejleszt és szórakoztató lehet
magunk, esetleg barátaink számára, de nem itt kezdődik szerintem a művészet.
Mindig úgy éreztem, hogy az én álmom az az, hogy tudjak olyan dalokat írni,
amikhez később az emberek a saját életeseményeiket tudják kötni, amik olyan
pillanatokat okoznak, amilyeneket én kaptam az én kedvenceimtől. Azt, hogy
meddig írok egy dalt nem nagyon lehet meghatározni. Az Örökkét például viszonylag gyorsan, egy délután alatt megírtam, utána már csak finomítgattam ittott. Most viszont már nagyjából egy-két hónapja írok egy dalt, és még mindig
messze van a vége.
• Sz.H.: Biztosan nagyon izgalmas lehetett koncertet adni a volt iskoládnak.
Bennetek milyen gondolatok, érzések támadtak, miközben felléptetek? Voltak
esetleg problémák?
• D.V.: Nekem minden alkalom, amikor színpadra mehetek izgalmas. Minden pillanat, mikor a saját dalaimat előadhatom, a gyerekkori álmom egy kis
megvalósulása. Ettől függetlenül, az tényleg kicsit más, mikor egy olyan helyen van lehetőség koncertet adni, ahol megvan az esélye, hogy már ismernek,

mint előadót. A koncert közben is mondtam, hogy mikor 9.-ben felfedeztem a
Földest, már akkor azon kezdtem gondolkozni, milyen jó lenne egy sulibálon
fellépni itt. Most ez sikerült és az eddigi koncertjeim közül ez sikerült a legerősebben. Mind a banda, mind a közönség vonatkozásában. Köszönöm Nektek,
hogy ez megtörténhetett! Remélem, még találkozunk!
Szabó Hanna, 11.A

Kopaszavató
Gimnáziumunkban jó ideje hagyomány a kopaszavató. Ez egy olyan esemény,
ahol a bejövő osztályok bemutatkozhatnak az iskolának egy tánccal, egy dallal,
és megmutathatják, hogy a különböző ügyességi és más játékokban mennyire
tudják hasznosítani tudásukat, vagy tehetségüket. Ez egy szinte egész napos
programot jelent mindenkinek. A szervező osztály mindig az, aki előző évi kopaszavatón az első helyre került. Idén a 10.C osztály szervezte meg. Ez az
esemény ebben az évben sem maradt el, bár kicsit máshogy zajlott a kialakult
vírushelyzet következtében. Idén a diákok és a tanárok csak az ablakból nézhették meg a műsorokat, egyedül a bejövő tanulók, a zsűri tagjai és a szervező
osztály diákjai tartózkodhattak az udvaron. A fellépési sorrend minden produkciónál: először a 7.A, azután a 7.B, utánuk következnek a 9.C, 9.D és végül a
9.Nyek/AJTP.
A kopaszavató menete:
• Az első produkció mindig a tánc. Mindegyik fellépő osztály kap néhány

zenét, amire ki kell találniuk egy koreográfiát. Ezt begyakorolni körülbelül két
hetük van.
• A második produkció az osztálydal. A kopaszok kapnak egy bizonyos dalt,
aminek a dallamára kell írniuk egy iskolánkkal, tanulással, diákélettel kapcsolatos szöveget, majd azt közösen, és/vagy néhány diáknak mikrofonba, elő kell
adniuk.
• Utolsó része az avatónak az ügyességi játékok. A szervező osztály egy előre
megtervezett programlistát közöl az iskolával, aminek a tartalmát előtte nem
tudja senki. A bejövő diákoknak improvizálni kell mindent, hogy ki, mit és hogyan csinál meg. A játék lehet számolós, tippelős, gyorsasági vagy akár tehetséggel kapcsolatos feladat is.
A zsűrinek a játékok, előadások alatt folyamatosan pontozni kell az osztályokat. Az, hogy melyik osztály lett az első helyezett, kora délután, az eredményhirdetésen derül ki. Érdemes küzdeni a győztes helyért, mert az az osztály,
amelyik megnyeri, az a következő évben szervezi az avatót. Idén a szerencsés
osztály a 9.C lett.
Ezzel a témával kapcsolatban feltettem pár kérdést az egyik tanulónak, Rózsa Bíborka Dorkának a nyertes osztályból.
• V.A.: Vannak e már terveitek a jövő évi kopaszavató megszervezésével kapcsolatban, vagy legalább pár ötlet azzal kapcsolatosan, hogy nagyjából hogy
fog kinézni?
• R.B.D.: Tervek még nincsenek, de majd a nyáron az is meglesz. Abban biztosak vagyunk, hogy igyekszünk majd szórakoztatóvá tenni és olyan feladatokat készítünk, amik során a jövőbeli osztályok jobban összekovácsolhatják a
közösséget.
• V.A.: Milyen érzés, hogy ti lettetek a nyertes osztály?
• R.B.D.: Őszintén megmondva a legjobb érzés, hiszen volt esélyünk már
az első hónapokban csapatmunkával elérni valamit, amire mindig büszkék
lehetünk és leszünk is. És persze kaptunk egy szabadnapot is, amin még jobban
megismerhetjük majd egymást.
• V.A.: Milyen az osztályközösség?
• R.B.D.: Az osztályközösség remek, hiszen mindenki jóban van mindenkivel.
Inkább azt kell, hogy mondjam, hogy az osztály már a kopaszavató előtt is össze
volt kovácsolva, de természetesen ez a program is segített nekünk.
• V.A.: Hogy érzi magát az osztályotok a Földesben?
• R.B.D.: Az első hónapok remekül teltek, egy olyan nap sem volt, amikor
úgy mentem be a terembe, hogy „jaj, már megint itt vagyok”. Amint beteszem a
lábam az osztályterembe jó hangulatba kerülök, hiszen mindenki kedves, segítőkész és barátkozó. Sajnos a digitális oktatás miatt nem lehetünk annyit együtt,
de az órák is szórakoztatóak ezzel az osztállyal.
Innen is nagyon köszönöm neki, hogy válaszolt a kérdéseimre, ezzel a nagyon érdekes, izgalmas és itt a Földes Ferenc Gimnáziumban hagyományos
programmal kapcsolatban!

Visnyovszky Anita, 9.A

Szalagtűzés és ballagás
A Földesben – ha épp nincs világjárvány – köztudott, hogy a 11. évfolyamra
eső kampány után a legizgalmasabb időszak mégiscsak a végzős év. Hosszú,
feszült készülődés a nagyszabású szalagavatóra, drága, kikölcsönzött, fehér
ruhákban táncolás, jól megkomponált műsor; később a bál emlékezetes nyitótánca, bulikkal tarkított beteges készülés az érettségikre, jutalmazó ünnepség,
szerenád; majd a ballagáson végigballagunk a sulin mielőtt leolvadunk a forró
napsütéstől a dobogókról, közben pedig mosolyt erőltetve arcunkra hallgatjuk
a sablonos beszédeket, melyek hemzsegnek a pátosztól, mi meg könnyezünk,
kihúzzuk magunkat és engedjük, hogy – mint jól megcsinált kirakati bábukban – gyönyörködjenek bennünk. Kinek kellhet ez a sok külsőség és felesleges
cécó? Mégis, mindennek ellenére a végzős évfolyam fájdalmasan sóhajt fel, ha
visszagondol mindarra, ami nem, vagy nem úgy történhetett: hát nekünk igenis
kell…
Nehéz lenne elmagyarázni, mi az, amiből úgy érezzük, kimaradtunk, így
inkább arról beszélnék, ami megtörtént.
A szalagavatóban sokáig reménykedtünk. Diákbizottsági megbeszéléseket
tartottunk, ideszerveztük, odaszerveztük, átszerveztük – gyakoroltuk az igekötőket –, leegyszerűsítettük, filmet forgattunk rá, majd – sejtett, de cseppet sem
várt – villámcsapásként bejelentették a karanténoktatást. Ha rajtunk
múlik, talán sose lett volna szalagtűzésünk, úgy megilletődtünk, hogy
egyetlen napunk maradt, mielőtt már
megint az online térbe költözünk.
Ám tanáraink talpraesettségének
köszönhetően ez az ominózus utolsó
nap felejthetetlen maradt – tán még
felejthetetlenebb, mint egy tökéletesen mutató szalagavató. Nem voltak
szépre megcsinált frizurák, se tánc a
habos-babos fehér ruhákban, de még
a szüleink és a tanári kar se. Osztályfőnökeinkkel vonultunk el, telefonról szólt halkan a zene, nevettünk,
meghatódtunk, és természetesek
voltunk. Olyan bensőséges szalagtűzésünk volt, amilyen másoknak
nem adatott meg. Igazibbat elképzelni sem lehet.

Bár ezután – büszkén hordva
szalagunkat – karanténba vonultunk, a végsőkig bíztunk benne,
hogy nem kell online ballagnunk,
mégis így történt. Nehéz volt rá
készülni, arra gondolni, amit kaptunk ahelyett, amit úgy érezzük,
elvesztettünk. Mégis, azt hiszem,
sok képernyő mögött eredtek meg
a könnyek, ezúttal azonban nem
kellett semmit visszatartani: a
kamera ki-be kapcsolható, még
el sem kellett bújni. Arctalansága
ellenére éreztük, hogy a múlt, az
emlékeink, amiket együtt élhettünk át, összekötnek minket. Még
ez a botrányos igazságtalanság is,
hogy nem lehetünk együtt ezen a
napon, a miénk.
Végzősként sok diák már nagyon izgatott az egyetem, az élet
új szakasza előtt, és alig várja,
hogy elkezdődjön, és hogy végre
búcsút inthessünk a gimnázium minden nyűgének: nem kedvelt tantárgyaknak,
dolgozatoknak, a rettegett futásfelméréseknek, házi feladatoknak, szóval mindennek, amiből tizenkettedikre egy diáknak elege lehet. Ám ennyi hiányos, kimaradt hónap után cseppet sem ilyen könnyű a „szakítás”.
Sok örömünk és persze sok bánatunk is volt a Földesben. Nevettünk és sírtunk, sikereink voltak és kudarcaink. Most nehéz elindulni, hiszen még annyi
mindent akartunk itt, de tudjuk, hogy most ez a dolgunk. Ahogyan a Földes ka-

puja is hirdette a ballagáson: „Most eredj és élj, mert a világ a tied!” Induljunk!

Bemutatkozik a Tégla
szerkesztősége

Varga Borbála Kincső, 12.E

Akik voltunk, vagyunk és leszünk…
Ballagók:
Varga Borbála Kincső vagyok, a
Tégla megálmodója, létrehozója, és
leköszönő főszerkesztője. 12.E osztályos, végzős diákként nem könnyű
elengednem a Földessel együtt a
Téglát is, de bízom benne, hogy a tehetséges és lelkes diákokból felépült
szerkesztőség tovább viszi azt, amit
elkezdtünk, és akár még sokkal jobbá is teszi, mint amilyen eddig volt
ez az iskolaújság.
A Földesnek sok igényes újságja

volt már, épp ezért lepett meg, mikor
idekerültem, hogy éppen egy sem
működött. Fejembe vettem, hogy ez
nem mehet így tovább, ám az én lelkesedésem kevés lett volna ahhoz,
ami végül létrejött. Hálás vagyok
mindenkinek, akik kitartóan részt
vettek ebben a projektben, eljárkáltak a 314-es terembe a gyűlésekre,
és fáradhatatlanul írták a cikkeket.
Nagyon szerettem a közös ötleteléseinket, a szervezést, az egyeztetéseket, interjúkat készíteni, cikkeket
írni, megtalálni a megfelelő témákat
és a megfelelő embereket. Nem volt
mindig könnyű, és a karanténoktatás
sem nekünk kedvezett, de büszke

vagyok arra, ami létrejött.
Kalocsai Édua Mária vagyok a 12.D osztály végzős diákja. Még kilencedikben jelentkeztem az újság szerkesztőségébe, amikor a szakkörök között válogattam. Az újság is akkor indult, így az első írók között voltam.
Határozottan élveztem az újsággal kapcsolatos munkát. Jó volt kipróbálni
magam, mint riporter, de írtam keresztrejtvényt vagy éppen ismeretterjesztő
cikkeket is. Ez az egész nagyon hasznos volt, például mikor jelentkeztem egy
újságírással foglalkozó magyar versenyre, amit az Észak Magyarország rendezett. Ezen kívül az iskolaújságnál szerzett tapasztalataim jól jöttek az évkönyv
cikkeinek megírásánál, de a fogalmazás gyakorlása még a magyar óráknál vagy
éppen a történelem esszénél is nagyon jól jött.
Szerettem új cikkeket írni, megmutatni új dolgokat a diáktársaknak.
Nagyon hálás vagyok, hogy ennek

a közösségnek a tagja lehettem, és boldogan fogok visszagondolni ezekre az
időkre.
Csizmarik Viktória vagyok, 12.E osztályos, végzős diák. A Tégla alapítótagjai közé tartozom, emlékszem, amikor
Borcsa átküldött egy képet az otthon
talált régi földeses iskolaújságról, a Di-

ákszemléről. Akkor kezdtünk gondolkodni, hogyan valósítsuk meg a saját újságunkat, milyen cikkek legyenek és milyen gyakorisággal.
Én inkább éreztem magam a főszerkesztőnk jobbkezének, mint újságírónak,
de természetesen a sok ötletelésen és az apró besegítéseken kívül mást is csináltam: fotókat készítettem, borítót terveztem és cikkeket írtam. Eleinte a viccrovatot csináltam, interjút is készítettem, arról írtam, amihez éppen kedvem volt,
vagy amelyik témát más nem vállalta el. Így működünk mi: nincsenek állandó
feladatok, mindenki azzal foglalkozik, amihez ereje és kedve van és ott segít,
ahol tud.
Egy önálló, folyamatosan fejlődő és kreatív újságot hoztunk létre csapatmunkával, amiből jó volt kivenni a részem. Remélem, az alsóbb éves szerkesztőink folytatják az iskolai élet színesítését a Tégla iskolaújsággal és a távoli
jövőben is megújítják majd ezt a hagyományt a Földes diákjai.
Maradók:
Gyurcsik Petra, 11.E
Nem is tudom pontosan, hogy mikor kezdtem el itt az írást... Egyszer
csak azon kaptam magam, hogy itt is
gondolatokat jegyzek le. Az általam
fontosnak tartott cikkeket örömmel
írtam, de akadt, hogy okozott némi
fejtörést, hogy hogyan is nyúljak a
témához.
Amikor elkezdtem a Földest,
csak álmodni mertem arról, amit a
filmekben láttam. Iskolarádió, iskolaújság... És ez valóra vált. Az
egyik leghálásabb feladat, hogy értesítjük a diáktársainkat és tanárainkat az iskolai élet legkisebb történéseiről is.
Hálás vagyok Borcsának, hogy
bízott bennem és én is közölhetek,
írhatok. Örömmel vetem virtuális papírra a gondolataimat. Hogy
mi vár rám az utolsó évben az írás
szempontjából, nem tudhatom, de
örülök, hogy ennek az időszaknak a
részese lehettem.

Szabó Hanna vagyok, 11.A osztályos tanuló, tehát már hetediktől a Földes falai
közt tengetem mindennapjaim. Már az általános iskolámban is volt suliújság,
amihez általában én is hozzátettem az élménybeszámolóimat, gondolataimat,
így nem láttam akadályát, hogy miért is ne folytathatnám ezt itt is. Szerintem
mára már inkább kihívássá vált megszerezni a figyelmet egy nem-internetes
felülettel, így mindig kellemes meglepetés ér, mikor valaki odajön hozzám és
elmondja a véleményét egy-egy cikkemmel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy
habár az aktuális témákról és eseményekről írunk, később is ugyanolyan, ha nem még nagyobb élmény
lesz átlapozgatni egy-egy számunkat.
Varga Domonkosnak hívnak,
a viccrovatot írom és a 10.B
osztályba járok. Szabadidőmben
sokszor nézek mémeket vagy
esetleg vicceket olvasok, és – ha
ötletem támad – akkor mémeket
készítek. Mivel szeretek ezekkel
foglalkozni, örömmel kiegészítem
az iskolaújságot. Szerintem a mémek
azért viccesek, mert szembesítenek
bennünket azzal, ami már velünk
is megtörtént, és ezt humorosan
mutatják be.

„Zöldfülűek:”
Buris Orsolya vagyok, kilencedikbe járok, matek tagozatra. Pár barátommal együtt kaptunk lehetőséget
idén év elején, hogy csatlakozzunk a
Téglához. A heti hat-hét matekórám
ellenére mindig érdekeltek a humán
tantárgyak, szóval lecsaptunk az alkalomra. Még elég kezdő vagyok
ezen a téren, viszont remélhetőleg

majd belejövök. Nem igazán van
egy olyan hobbim, amivel napi szinten foglalkoznék, érdekelnek az idegen nyelvek, a zene és a túrázás.
Biró Kata vagyok, iskolánk 8. B
osztályos tanulója. Régóta írok verseket, könyveket, beszédeket, de eddig féltem megmutatni őket a nagyvilágnak. Ezért is szerettem volna
csatlakozni a Tégla iskolaújság szerkesztői közé. Szabadsággal, élvezettel, nyugalommal és védelemmel
tölt el, ha írhatok. Az olvasáson és
íráson kívül nagyon szeretem a filmeket, szeretek táncolni, tornázni,
szeretem az állatokat a családomat
és a barátaimat.

Erdélyi Botond vagyok a 9.B osztályból. Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy részt vehetek az újságban
pár osztálytársammal. Hetente járok

a kutyánkkal agilityzni és emellett
szeretek filmeket nézni és olvasni.
Remélem olvashattok majd tőlem is
jókat a Téglában.
Peiker Flóra vagyok, a 8. B-be járok. Testvérem is földeses diák, idén

érettségizik. A szabadidőmben szívesen készítek díszeket, festek, rajzolok.
Sokat jelentenek nekem a barátaim, rengeteg időt töltök velük. Mindennapos
programom a kutyasétáltatatás, legtöbbször a családommal, vagy a barátnőmmel együtt. Fontos számomra a torna, kiskorom óta járok edzeni. Ezen
kívül többféle sportot is szívesen
végzek, mint a pingpongozás, kosarazás. Azért jelentkeztem a szerkesztőségbe, mert mindig nyitott vagyok
egy új hobbira, és így kipróbálhatom
magamat újságíróként.
Visnyovszky Anita vagyok, 15
éves, a 9.A tanulója. A hobbim mindig is a sport volt, de van érzékem a
versekhez és az irodalmi dolgokhoz
is. A szerkesztőségbe másik három
évfolyamtársammal jelentkeztem,
mert kaptunk egy lehetőséget, hogy
részt vehetünk az újság írásában.
Eléggé közel áll hozzám a média területe, úgyhogy nekem nagyon nagy
szó, hogy én is benne lehetek ebben
a szerkesztőségben.

DIÁKSZEMMEL
SZFE – Mi a diákság felelőssége?
Az elmúlt közel egy évben sokszor találkoztunk az SZFE nevével és a körülötte
forgó eseményekkel. Nem is ezt szeretném részletezni, hiszen a média folyamatosan készenlétben volt, azonban, ha valakinek esetleg idegen a téma, akkor
érdemes elolvasni. A Tégla ezen számában a diákság és a hallgatók feladatinak
fontosságáról és erejéről olvashattok.
Mint minden diáknak és hallgatónak, nekünk is jogunk van a tanuláshoz és
ahhoz, hogy ezt egy kiegyensúlyozott és megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személyek által vezetett intézményben tehessük meg. Minderre azért
van szükség, hogy a nézeteltéréseket elkerülve, egymásra támaszkodva éljük
meg az iskolai éveket, nem pedig politikai, vallási vagy bármilyen beállítottságú megkülönböztetésben.
Az SZFE és más, érte kiálló egyetemek hallgatói ez ellen küzdöttek hos�-

szú hónapokig. A külső látszat ellenére,
pont azért, hogy intézményükben újra a
szakmai elismertjei taníthassanak, vezethessék az egyetemet. Azért, hogy iskolai
életük újra arról szóljon, amiről kell, a
művészet fontosságáról, új művészek és
szakemberek képzéséről. Példa ez minden diáknak, hallgatónak és tanárnak
egyaránt.
A mi feladatunk az, hogy megértsük
és megtanuljuk, hogy tanulni csak egy
olyan környezetben lehet és érdemes,
ahol minden vélemény megjelenhet. Valamint azt, hogy a diákságnak mekkora ereje lehet egy összefogás folyamán.
Azt, hogy kulturált, intelligens módon is lehet tüntetni, ha az igazságot veszni
véljük, azt, hogy mindannyiunknak jogunk van kiállni a tanulás és az intézményeink függetlenségéért.
Az SZFE diákjai példaképek lehetnek ezekben az időkben és bármikor, amikor egy intézmény autonómiája csorbul. Megmutatták és jelenleg is töretlenül
mutatják, hogy mekkora erő lehet egy összefogásban, hogy amíg élünk, a tudományért és a művészetért ki kell állnunk, amennyiben azt megsebzik. A diákság
a jövő motorja, rajtunk áll vagy bukik, hogy a következő generációnak mit és
hogyan adunk át. Tisztában kell lennünk azzal, hogy nekik teremtjük a jövőt,
így nem mindegy, miként továbbítjuk. A jelenben harcolunk a jövőért, a függetlenségért, a békés intézményi környezetért és azért, hogy a későbbi diákság is
ismerhesse a jogaikat és kötelességüket. Nekünk pedig, miután majd megküzdünk ezekért, fent is kell tartani azt. A szabadságot.
Gyurcsik Petra, 11.E

Oktatás karantén idején VS maszkos suliba járás
Rengeteg idő eltelt azóta, hogy megkezdődött a járvány, és az elején még nem
hittük, hogy ez ekkora befolyással lesz a mindennapi életünkre. Körülöttünk a
világ megváltozott és teljesen kifordult magából.
Tavaly tavasszal még nagyon gyerekcipőben járt a digitális oktatás. Mindenkit felkészületlenül ért a hír, hogy nem léphetjük át hétfőn az iskola küszöbét.
Különböző tanárok más megoldást kerestek a tananyag átadására, így kicsit káoszt teremtve a diákok között, akiknek rengeteg platformot kellett használniuk a
tanuláshoz. Ez az időszak rövidebb ideig tartott, bár visszatekintve ez akkoriban
nem repült el olyan gyorsan.

Ma már más a helyzet. Novemberben senkit nem ért váratlanul a hír, hogy
újra vissza kellett térnünk a digitális munkarendhez, hiszen a Teams már csak
a használatra várt, ugyanis a jelenléti oktatás előtt volt idő mindent előkészíteni. Azoknak a tanárainknak, akik tanították az alsóbb évfolyamosokat, a 7.-8.
osztályt, külön nehézséget okozhatott az, hogy őket még hagyományos oktatás
szerint kellett tanítani. Később őket is átállították digitális oktatásra. A tanulás
így sokkal több önszorgalmat igényelt, mint valaha, de a tanáraink is megtettek mindent, hogy ilyen körülmények között is leadják számunkra érthetően az
anyagot. Ebben az időszakban több időt fordíthattunk magunkra vagy akár a
hobbinkra. Különösen azoknak jelentett rengeteg plusz szabadidőt, akik korábban nap mint nap sok időt töltöttek utazással, az iskola és az otthonuk között.
Elolvashattunk egy-egy már régen elkezdett könyvet, megnézhettük kedvenc
filmünket és bármit, amit csak szerettünk volna.
Nagy hátránya a digitális oktatásnak, hogy nem találkozhattunk annyit a barátainkkal, osztálytársainkkal. Szerencsére rengeteg különböző platform létezik
az online kapcsolattartásra, de ezeket szerintem senkinek sem kell bemutatnom.
Számtalan online játék létezik, amivel elüthetitek az időt, de akár filmeket is
nézhettek közösen. Mindegy mit csináltok, akkor sem lesz ugyanolyan, hiszen
bármennyire is fejlett a technológia, az online kapcsolattartás nem ér fel az igazi
találkozáshoz, de sokáig meg kellett elégednünk ezekkel a lehetőségekkel.
Ez a helyzet senki számára sem volt kedvező, de végre visszatérhettünk az
iskolába, és lassan talán belerázódhatunk a régi kerékvágásba.
Erdélyi Botond, 9.B

Koronavírus diákszemmel – avagy összezárva a világgal
Mindnyájan emlékszünk, amikor 2020-ban, azon a márciusi estén megkaptuk
a hírt, hogy bizonytalan időre otthonról látjuk el feladatainkat. Most, miközben
ezeket a sorokat gépelem, már a második karantén és online oktatás időszakát
éljük, közel hat hónapja.
Akkor minden újkeletű volt, hiszen nem volt még részünk ilyenben, most,
egy évvel később már rutinosabban mozgunk az online térben, de bárcsak ne így
lenne. Tavaly márciustól júniusig, majd novembertől máig megannyi gondolat
futott keresztül a fejemen, ennek egy töredékét osztom meg veletek, önökkel.
Ha hirtelen azt a hírt kapjuk, hogy hétfőtől mindenki otthon maradhat, lelkesedünk. Azonban tavaly márciusban nem volt felhőtlen az öröm. Több kérdés fogalmazódott meg bennem, mint amennyire választ kaptam addig. Nem
tudtam, milyen platformon, hol, mikor kell lennem, hogy meddig tart ez az állapot, de ami leginkább elkeserített, az a magány ténye volt. Hirtelen elszakadtam a barátaimtól, a rokonaimtól, a megszokott arcoktól, közösségektől. Úgy
gondolom ez minden korosztály számára megterhelő, nem csak a diákságnak.
Hirtelen kicsúszott a talaj a lábam alól, az addigi rutin megsemmisült. Hamar
elfáradt szemek a gép előtt üldögéléstől, saját kedvnek és képességnek beállított
mozgásformák, késő esti futások a sötétben, egymagam. Mondhatni, hogy ez
lett az én bevett szokásom. Azonban amit felismertem, hogy a karantén idején
egyikünk sem volt egyedül, hiszen mindannyian ebben éltünk, csak a saját közegünkben. Mind ugyanannak a rendezvénynek voltunk résztvevői, csak nem
ugyanott.
Sokszor elmélkedtem, hogy vajon okkal történik-e mindez. Hogy mit tudunk
cselekedni mi, kisemberek a négy fal közül. Annyira elmélkedtem, hogy fel sem
tűnt, mennyi mindent teszünk csupán emberségből. Meséket olvasó emberek
a közösségi oldalakon, idejüket és energiájukat nem sajnáló civil szervezetek
tagjai, akik csomagokat osztanak és hordanak, felekezetek, amelyek online hirdetnek igét. A legkisebb cselekedetek tették az embereket a legnagyobb hőssé.
Soha nem tapasztaltam ilyen mértékű emberi összefogást. Azonban azok az álmaim, hogy ez a második online időszak alatt is így lesz, sajnos meghiúsult. A
baj most sokkal nagyobb, a segítség egyre kevesebb.
Diákként viszont a legnagyobb veszteség az együtt töltött idő hiánya. Most
érzem igazán, hogy az iskola társas dolog, a közösségek, az osztályok működése teszi emlékezetessé az itt eltöltött éveket, ezzel válik sokkal könnyebben
elviselhetővé a tanulást. A modern technológia valóban hasznos ilyen időkben,
de nem adja át azt az élményt, ami számunkra a Földest jelenti. A sokszor csak
hangok és profilképekké változott személyek nyújtják azt az életérzést, mintha
ez tényleg „iskola” lenne. Mert ez nem iskola, csak valami olyasmi. Hiányoznak a halk kuncogások, vagy éppen a nagy nevetések, a szúrós tekintetek, az
óvatos ajtócsapódások, a rádió és Endre hangja, az ebédszüneti kártyapartik.

Hiányzik a reggeli homály, amikor még alig vagyunk a téglában, hiányzik a
zaj, a nyüzsgés, a megdermedt csend egy hirtelen röpdolgozat alatt. Hiányzik a
hosszú folyosó, a kinyithatatlan ablakok. Hiányzik még a legkisebb részlet is.
Nem tudtunk személyesen elköszönni egymástól tavaly márciusban és nem
tudtunk kellemes nyarat sem kívánni. Volt olyan, akivel csak szeptemberben találkoztam és úgy gondolom ez egyáltalán nem egyedüli. Novemberben volt egy
napunk, mielőtt újra elfoglaltuk volna a helyünket az online iskolapadokban, de
az leginkább egy csendes, apokaliptikus nap volt.
Leírni is nehéz, mennyi mindent vett el a karantén első és második alkalommal egyaránt. Másodjára felkészülten álltam elébe és minden erőmmel azon
dolgozom, hogy ezt az időt is tartalmasan töltsem és visszatérve megbecsüljem majd az együtt töltött időt és értékeljem, hogy mennyi minden megmaradt
nekünk. Ha valamit megtanított a karantén, az az, hogy a jelenlévő dolgokért
legyek hálás, ne pedig csak afelett siránkozzak, ha valamim nincs.
Gyurcsik Petra, 11.E

Maszk?
Napjainkban felkapott téma a maszk. Na, persze nem az álarc, hanem a mindannyiunk által ismert egészségügyi
védőeszköz.
Ahogy néhány
emberrel beszélgettem a dologról, igen
meglepődtem, mivel
számos ellentmondó
véleményt hallottam. Természetesen
olyan nem volt, aki
azt mondta, hogy
kifejezetten szereti
viselni és milyen jó
kiegészítő. A legtöbben talán arra
jutottak, hogy nem
nagyon érinti meg
őket, ha viselni kell,
akkor ők viselik.
Igen ám, de nem
mindegy, hogy ho-

(forrás: starecat.com)

gyan. Sajnos sok embert látni az utcákon, közlekedési eszközökön, sőt még
néha az iskolában is, akik az orrukról lehúzva hordják a maszkot. Persze érthető, mert nem kap benne levegőt normálisan, de nem árt mostantól figyelnünk,
mert néhányan kaptak már büntetést a helytelen hordás miatt.
Egyesek az elején nagyon nem szerették, visszatérő panasz volt az „alig
kapok levegőt”, de már annyira hozzászoktak, hogy levenni is elfelejtik. Persze
ott a másik véglet: a szórakozott egyén példája. Aki tök nyugodtan sétál a folyosón, beszélget. Aztán elhangzik az ominózus kérdés: Maszk?! A válasz pedig az
„elfelejtettem”, egy nyomdafestéket nem tűrő kifejezéssel párosítva.
Ha belegondolunk, a téli időszakban extrán hasznos, hiszen melegít is, állítják egyesek, és igen, szerintem teljesen igazuk van. Nem olyan vastag, mint egy
sál, így nem fulladsz meg benne, és még könnyebb is.
Ám ott a másik csoport: a maszkellenesek. Akik nem látják semmi értelmét, és az első adandó alkalommal meg is szabadulnak tőle. A legfontosabb érvük nekik is a fulladás, illetve, hogy lecsökken a vérükben az oxigénszint (ami
egyébként nem igaz). Mondjuk a legdurvább érv, amit olvastam, az volt, hogy
igazából nincs is járvány, szóval nem kell mitől védenie... Erre nem nagyon
tudok mit mondani.
Végezetül pedig... igen. Ott vannak a szemüvegesek, akiknek a legtöbb jogos panaszuk lehet. Szenvedés az egész. Persze egy idő után hozzászokunk,
hogy úgy közlekedünk, mintha mindig köd lenne. Sajnos a szemüvegeseknek,
ha akarják, ha nem, néha muszáj az orruk alá húzni, csak, hogy egy kicsit kitisztuljon a kép. A 22-es csapdája: vagy azért nem látunk, mert rajtad van a
szemüveg, vagy azért, mert nincs. A maszkkal együtt.
Összefoglalva: ha tetszik, ha nem, hordanunk kell. Mert így tudunk
valamennyire vigyázni magunkra és egymásra. Igen, hiányoznak a mosolyok,
igen, nem érted, hogy mit mond a másik, és az sem vigasztal, hogy a maszk
színben megy a ruhához, amikor az új rúzsod sokkal jobban ment volna... Igaz,
felesleges is a rúzs, mert senki nem látja. Talán az a legjobb, ha reggel ránézünk,
összefoglaljuk az érzéseinket annyival, hogy „nyeh”, és felvesszük. Felvesszük,
mert ezt kell tennünk! És közben gondolhatunk arra, hogy ha most vigyázunk,
akkor idővel talán a vírus is alábbhagy... :)
Kalocsai Édua Mária, 12.D

Kettős világ
A megszokott rutinod hirtelen felbomlik, a zsibongás helyett, csak a csend halk
szavát hallod a nevetésedtől zeng, visszhangzik az üres folyosó.
Vajon hiányzik-e az az emberekkel és ricsajjal teli élet, amit megszoktunk?
November 11-től március 8-ig csak mi 8.-ok és 7.-ek jártunk az iskolába.

Kezdetben nem tudtuk, milyen érzéseket fog kiváltani-e helyzet.
Eleinte még boldogok voltunk, hisz miénk lett az egész iskola. Csendesebb,
nyugodtabb, szelídebb volt minden. Az összes termet magunkénak tudhattuk,
szárnyaltunk és nevettünk. Nem kellett az életünket kockáztatva átvergődnünk
a lépcsőfordulóknál, nem kellett a folyosókon embereket kerülgetve sietnünk
óráinkra és még a minoritás ebédet is az iskolában fogyaszthattuk el. Lehet
ennél meghittebb? Csillogtak a szemek, kattogtak a gépek, kicsik helyett urak
lehettünk, miénk lett az egész birodalom! Ám az élet órája csak ketyegett, mi
pedig maradtunk egyedül az épületben. Semmi sem változott. Minden egyes
nap olyanná vált idővel, mint az előtte lévő. Az öröm, önfeledt boldogság fénye egyre csak halványabbá vált. Hol vannak az ígért programok, szakkörök,
edzések? Versenyek, rövidebb órák? Az izgalmakkal teli kampány? Hová lett az
élet, az önfeledt zsibongás? Mi lett vele? Mi lett velünk? Hát nem kell nekünk,
mégsem ez az egész épület? Meguntuk volna ezt is? Hát már nem olyan csodás
mindez? Nem buli a nagyobbak nélkül? Furcsa és üres lett az egész. Maszkok,
fertőtlenítők, üres épület, program és szakkör mentes hetek, már nem kellett
többé nekünk. Ahogyan az iskolának sem. Öreg ajtaját fájdalmas sikoly mellett
tárta ki. Nem nézte a levelek őrült játékát, csak fejét lehajtva várta, várta az idő
teltét, és csak aggodalmasan kérdezgette: Hol vannak a többiek? Miért nincs
senki az emeleten? Vártunk, ő is, mi is, de semmi. Bele kellett törődnünk a
helyzetbe, de legbelül tudtuk mindnyájan: hosszú távon ez nem megoldás.
Köszönöm az együttműködést minden 7.-es és 8.-os diáknak, akik ötleteikkel, és érzéseikkel színesítették a történetet! Köszönöm mindnyájatoknak!
Biró Kata, 8.B

ALKOTÓ FÖLDESISTÁK
A 2020-AS KULTURÁLIS NAPON ARANY MINŐSÍTÉST SZERZETT MŰVEK
Vers kategória
(Ebben a kategóriában nem született arany minősítés, ezért az ezüst minősítéssel jutalmazott alkotásokat közöljük.)

Biró Kata, 8. B
Mi is az az élet?
Mi is az az élet?
Talán egy történet,
Melynek minden sora
Ezernyi csoda.
Melyben minden ember egyaránt
Megleli önmagát.
Mese, mely félig boldogság, szeretet
És gyönyörű élményekkel teli rengeteg.
Másrészt viszont bukás,
Rettenetes pusztulás,
Melynek megoldó lezárása
A megváltó halál.
De tényleg ez az élet?
Olyan akár egy történet?
Miben nem lehet kiigazodni,
Mert nincs is igazán vége?
Vagy más, talán egyéb
Álom vagy rémregény?
Újra csak megkérdem,
Mi is az az élet?

Kóma
Kómában van a nagymamám.
Nem mozdul, csak fekszik az ágyán,
Pedig mesélek neki mesét, s mondok néki minden szépet,
De csak bambán néz, mered rám szegény.
Így van ez már kilenc hete.
Nem segít már csak az isteni kegyelem.
De már nem várok a kegyelemre,
Nem lehet, nem bírja ki a lelkem.
Inkább lépek valami rosszat,
Mitől a szívem megszakadhat.
Elengedem a nagymamát,
Menjen, várja a mennyország.


Makai Petra, 10. B
Iskolai élet
Nehéz a mai diák sorsa,
Sok időt vesz el az iskola.
Bár a tanári kar kiváló,
Az óraszám nem túl találó.
Diszkrimináns, másodfokú egyenlet,
Miért nem tudjátok már gyerekek?
Hetente hét matekóra,
Az álmunk vált most valóra.
A másik tantárgy a nyelvtan,
A magyar nyelvből csak egy van.
Az órán helyesírást gyakorlunk,
Szavakat fonémákra bontunk.

A német nyelv is fontos,
A szavak leírása legyen pontos.
Ha a dolgozat kérdése fennakaszt,
Csak kérdezd meg hogy: Was ist das?
A történelem az őskortól íródik,
A sok gyerekek az évszámokkal kínlódik.
Világháborúból volt első és második,
Az ország a régi hon után vágyódik.
Testnevelés, kidobó, sok futás,
Az erősítés néha már kicsit túlzás.
Jöhet röpi, kézi és kosárlabda,
A tanár a jegyet szigorúan adja.
A földrajz tele van topográfiával,
Ismerkedünk a világ domborzatával.
Folyók, tavak, hegyek, völgyek,
Minden szépsége ennek a Földnek.
Az angolt szereti mindenki,
Nem árt az igeidőket ismerni.
Hasznos nyelv a mai világban,
Segíthet majd neked a munkádban.
Elő a telefont a szünetbe,
Más nem jut már eszembe.
Izgatottan várom már a jegyemet,
Köszönöm szépen a figyelmedet!

Varga Borbála Kincső, 12. E
Egy vak őriz
Egy vak őriz, hogy ne lássa
Rútságomat, torz gyermekét,
A meseszép festményt, amely
Önmagát kente s vágta szét.

Egy vak őriz és álmodik
Mesterműnek, szépnek engem,
A teremtő a teremtményt,
S ha vallanék: nem hisz nekem.
Szerelmes, mondják, vak, bolond,
És fényesebbnek hisz magánál,
Holott ránézni nem tudok,
Csak ülök csendben lábánál.
Egy vak őriz és nevet rám,
És én nem értem, mit nevet,
Boldog ő, csak mert én vagyok,
Kinek ő adhatott nevet.


Narancssárga
kimondom kimondhatatlan nevedet ez a szó
talán sose hallod meg én
kétségkívül hívlak már egy napja egy
éve minden éjszaka minden második vagy harmadik
éjszaka nem vagyok valami rendszeres sokszor
elhanyagollak
rendszeresen elhanyagollak
rendszeresen vagyok rendszertelen
te már csak tudod
én már nem tudom mit tudok de
te biztos érted amit én nem
itt a szentbékkállai nyaraló fülledt
szobájában narancssárga minden és
a nap narancssárgán szakítja át a mozdulatlan
függönyt és már tudom
hogy ebben a dimenzióban emberi szemmel
nézve zöld íriszeimben
te magad vagy a narancssárga

Próza kategória
Krajnyák Nikoletta, 8. A
Fiorella
Egyszer volt, hol nem volt egy hihetetlenül vidám, bájos kis manócska. Fiorella
volt az ő becsületes neve, melyet tündérkeresztanyjától kapott. Fiorella olyan
aprócska volt, akár egy most nyíló hóvirág. Vidám nevetését messze vitte a
tavaszi szellő. Szerették is nagyon a vadnyulacskák a kis tisztáson, ahol lakott.
Gallyakból épített, sárral tapasztott kis kunyhója otthonos volt, meleg, de nagyon könnyű, hiszen ő is maga is pirinyó volt. Egy kristálytiszta vizű patak
partján építette fel, még évekkel ezelőtt. Nagyon szerette nézni barátaid, a pisztrángokat, akik már kora reggel jókedvre derítették.
Történt egyszer, hogy szokatlanul nagy vihar kerekedett a kis tisztáson. Elsötétült az égbolt és a sűrű eső elárasztott mindent. A kis patak megduzzadt és
félelemkeltően terjeszkedni kezdett a kis tisztáson. Az ár nem kímélte Fiorella kis kunyhóját sem. Felkapta és ide-oda csapkodva egészen egy sötét erdő
széléig sodorta, ahol aztán egy fa gyökerében megakadt. Még szerencse, hiszen szegény Fiorella már alig élt az ijedtségtől. A vihar amilyen gyorsan jött,
olyan gyorsan el is ment, de félelmetes pusztítást hagyott maga után. Fiorella
kis kunyhója lakhatatlanná vált. Szegény kis manócska keservesen sírva ült ki
megrongálódott házikója tetejére. Ahogy a nevetését, úgy most a sírását is mes�sze vitte a vihar utáni vígasztaló szellő.
Fiorella nagyon kétségbeesett volt, nem tudta merre induljon, hiszen ez a
táj neki ismeretlen volt. Az erdő nagyon nagynak, sötétnek és barátságtalannak
tűnt. Nem mert visszafelé indulni, hiszen minden olyan kipusztultnak tűnt, de
az új felé sem merte venni az irányt, mert félt az ismeretlentől. Végül minden erejét összeszedve mégis a rejtélyes erdő felé vette az irányt. Bánatosan, a
megmentett rózsaszín kis bőröndjével egyre beljebb merészkedett. Először kietlennek tűnt az erdő, de ahogy egyre beljebb merészkedett, érezte talpa alatt a
puha mohát, meglátta a fák lombjain átszűrődő napsugárban a különleges erdei
virágokat, gombákat, melyek szőnyegként borították be a talajt. Az új környezetben az erdő lakói is kezdtek megmutatkozni. Egy barátságos fenyves cinege
csiripelésére lett figyelmes Fiorella. A cinege szinte hívogatóan énekelt és rácsücsült az egyik odvas fa ágára és mintha csak azt kiabálta volna: Erre gyere!
Erre gyere! Fiorella közelebb merészkedett és lám mit látott!
Az odvas fa csak egy volt a száz csoda közül. Fiorella most fedezte csak fel,
hogy ezek a fák egymás mellett olyanok voltak, mint egy pici erdei város. Most

látta csak meg, hogy itt mindenkinek megvolt a maga helye. A bokrok aljában
őzikék laktak. A fatörzs odújában mókuscsalád fészkelt, feljebb az erdő orvosai
a fakopáncsok laktak. Egy másik fa odvában a bölcs bagoly lakott. Egy másik
fa kéregben a szarvasbogarak találtak otthont. Az ágakon cinkék, füttyös rigók
és mindenféle színes énekesmadarak fészkelték be magukat. Nagyon színes és
élettel teli volt ez a kép. Fiorellának nagyon tetszett.
Azonban nem csak ő vette észre a kis erdei várost, de a város lakói már várták őt. A madarak látták, hogy pórul járt és már vitték is a hírt a kis erdei város
polgármesterének, Henriknek a bagolynak. Henrik nem volt már fiatal, bölcs
volt, ugyanakkor végtelenül jószívű is. Éppen ezért választották vezetőjüknek
a kis erdei állatok. Az új kis jövevény még meg sem érkezett, de Henrik máris
azon munkálkodott, hogy megfelelő lakhelyet találjon neki. A Dókus-mókuscsalád mellett talált neki megfelelő kis odút. Dókus mama illatos dióssüteményt
készített, három elven fia oly izgatott volt, hogy alig lehetett őket lecsillapítani.
Régen volt már kis manó lakója az erdőnek, így az állatok nagyon szerették
volna, hogy Fiorella megkedvelje őket és náluk maradjon.
Mihály a szarvasbogár és felesége Milla vállalta, hogy elsőként megszólítja a kis vendéget. A két kis bogár nagyon illemtudó és kedves volt, így Fiorella azonnal a szívébe zárta őket. Mihály és Milla, a két kis rovar elkísérte
Fiorellát az újonnan kialakított kis kuckóba, melyet számára készített az erdő
lakossága. A kuckó belülről is varázslatos volt: világoszöld kis odú, pihe puha
színes tollacskákkal, faágakból készített kis asztalkával, székecskékkel, pici
szekrénykével, melyben már sorakoztak a virágsziromból készült kisruhák és
puha mókusszőrből készített kis ágyacska az odú belsejében. Fiorellát teljesen
elvarázsolta az új otthona. Hát még, ami most következett. Elsőként Henrik a
bagoly polgármester jött köszönteni Fiorellát. De eljöttek ám bemutatkozni az
új szomszédok is. Jött szinte az egész erdei város: a Dókus-mókus család Dókus
papa, Dorina mama, Muki, Miki és Maki a mókuskölykök, az erdei dalosmadár
énekkar, Dénes és Dalma az őzek, a Virgonc vadnyúl család, Ervin a fakopáncs,
Gedeon a gímszarvas és felesége Gizella és még sok-sok erdei kisállat. Fiorella
alig tudta megjegyezni a kis jövevények nevét. Mind oly kedvesek voltak, olyanok, mintha már születése óta ismerte volna őket.
Fiorellának nagyon tetszett az új kis lakása, a zsongó-bongó erdei városka.
A kis állatok rögtön a szívükbe zárták a manócskát, de Fiorella is úgy érezte
magát, mint, aki hazaérkezett. Nem is vágyódott ő már a régi élete után, új kis
barátai között találta meg újra a boldogságot.
Az erdő, amely elején még sötétnek és kietlennek tűnt, épp annyira volt barátságos és nyüzsgő, hogy bájával és lakóival el tudta varázsolni a kis manócskát, aki így új otthonra lelt benne.

Zombor Hanna, 8. A
A csillag hasú madarak
Egyszer volt, hol nem volt volt egyszer egy varázserdő. Ebben az erdőben rengeteg különféle állatfaj megtalálható. Holdsugár lovak, Napfény szarvasok,
Pegazusok, Koboldok és még sokan mások. Az erdőben hatalmas szerep játszanak a Csillag hasú madarak. Ők felelnek azért, hogy az égboltra esténként
elhozzák a csillagokat.
A mai napon fiókák születtek. Összesen 5. Merilin, Lia, Ruby, Eliot és Lana.
Azonban Lana csillagok nélkül született. Lana apukája nagyon elkeseredett
és a többi madárhoz fordult segítségért, hátha ők tudnak segíteni. Sajnos senki
nem tudott semmit.
2 héttel később Lana épp repülni tanult anyukája segítségével a közeli parkban. A parkban volt egy csapat csillag hasú fióka, akik odamentek Lanához. Az
egyik ezt mondta:
- Neked miért nincsenek csillagok a hasadon? –mondta az érdeklődő fióka.
- Tudod, én így születtem. De ez nem akadályoz meg abban, hogy csillaghordozó legyek.
- De hisz csak az lehet csillaghordozó, akinek vannak csillagok a hasán. Te
így csak átlagos madárnak fogsz számítani.
- Ez nem igaz! Ugyan olyan vagyok, mint ti csak nekem nincsenek csillagaim.
- Pontosan ezért vagy más. Mindegy, mi megyünk. Szia!
- Sziasztok
A beszélgetés végén Lana nagyon szomorú lett. A szíve mélyén tudta, hogy
a rejtélyes fióka igazat mond, de nem akart hinni neki. Miközben ezen gondolkozott egy másik fióka ment oda hozzá és így szólt:
- Lana! Várj egy kicsit. Sajnálom, hogy az előbb nem állítottam le Liát. Tudod ő valahogy mindig is azt hitte magáról, hogy ő a legmenőbb fióka.
- Köszönöm, kedves vagy.
- Jaj, annyira illetlen vagyok, még be sem mutatkoztam. A nevem Eliot. Az
egyetlen most született fiú fióka.
- Kedves vagy Eliot és köszönöm, hogy megosztod velem ezeket a tényeket.
A nevem Lana. Azt hiszem az egyetlen olyan csillag hasú, aki csillag nélkül
született.
- Hallottál már a legendáról, miszerint az erdő végén vagy egy fa, aminek a
termése az ilyen csillag hasúaknak segít?
- Nem, még soha. Merre van az út? El szeretnék menni. Most azonnal, és
csillagot szeretnék!
- De Lana, hisz a fa az erdő másik végében van és mi még túl kicsik vagyunk
egy ilyen hosszú úthoz. A szülők pedig biztos nem engednének el.
- Eliot, légy szíves tarts velem és keressük meg a fát. Szükségem van a csil-

lagra, de ha te nem is tartasz, velem én elindulok és megkeresem és enni fogok
a gyümölcsből.
- Jól van Lana, veled tartok, de a fa akkor is majdnem egy napra van innen.
Mire odaérünk, fáradtak leszünk.
- Van egy ötletem. Szólok Líriának a pegazusnak, majd ő elvisz minket.
Lana így is tett. Líria egy órán belül elvitte őket a fához, amin sajnos nem
volt egy gyümölcs sem. Lana megkérdezte Eliotot és Líriát, hogy miért nincs
gyümölcs a fán. Líria azt mondta, hogy csak akkor kapsz gyümölcsöt a fától, ha
megfejted a rejtvényt, ami annyiból áll, hogy:
„Csak az kap gyümölcsöt, aki tud valamit adni cserébe.”
Lana nem értette, hogy mire gondolhat a fa. Mit adhatna neki cserébe? Egy
másik gyümölcsöt? Ekkor Eliotnak eszébe jutott, hogy az erdőben régen esett
az eső, így lehet, hogy azért nincs rajta gyümölcs. Így ha megöntözik a fát,
akkor gyümölcs fog rajta nőni és tudtak valamit a gyümölcsért cserébe adni. A
gond csak az volt, hogy honnan hozzanak vizet a fának? Líria javasolta, hogy
nem messze van egy kis patak. Ha az nem száradt ki onnan tudnak vizet hozni
és akkor végre szerezhetnek gyümölcsöt. A fiókák újra felszálltak Líria hátára
és elindultak a patakhoz. Épp hogy csak volt valami a patakban. Eliot megtöltötte a nála lévő kulacsot és mentek vissza a fához. Lana megöntözte a fát és
pár óra múlva nőtt is egy csillaggyümölcs a fán. Lana leszakította a gyümölcsöt
a fáról és indultak is vele haza. Az úton Lana és Líria elaludtak. Mikor vis�szaértek Líria látta, hogy Eliot és Lana szülei elkeseredve keresték a fiókákat.
Líria leszállt a földre, Lana és Eliot pedig ébredezni kezdtek. A szülők szorosan
átölelték a fiókákat, Lana pedig így szólt:
- Anyu! Apu! Nézzétek! Líriával és Eliottal elmentünk a csillaggyümölcs
fához és hoztunk egy gyümölcsöt. Most már nekem is lehet csillag a hasamon!
– szólt hangosan a fióka
- Lana, egyetlen fiókánk. Miért kell neked annyira a csillag a hasadra? Hisz
te így vagy különleges.
- De hisz Lia azt mondta, hogy én így csak egy átlagos madár lehetek, aki
nem hozhat csillagot az égre. Szükségem van a csillagra és most már a gyümölcs is nálam, így hát, ha most megeszem a gyümölcsöt végre én is csillaghordozó lehetek.
Ekkor Lana megette a gyümölcsöt. Csalódottan nézett a többi a madárra,
hogy a gyümölcs még sem vált be. Szomorú volt és egy kicsit dühös, de a legjobban Eliotra volt mivel átverte.
- Eliot! Miért hazudtál nekem? Hisz azt mondtad, hogy ez majd segít.
- Sajnálom Lana. Nem akartam elrontani a kedved és igazából úgy tudtam,
hogy ez tényleg beválik. Ettől függetlenül ugyan úgy lehetsz csillaghordozó,
mint mi. Még ha nincs is csillagod te ugyan úgy közénk tartozol. Különleges
vagy Lana, és épp ez tesz téged olyanná amilyen vagy.
Lana belátta, hogy Eliotnak igaza van és ő így különleges. Napokkal később
pedig csillaghordozó lett a többi fiókával együtt.

Mém - téglák
Varga Domonkos Márk, 10.B
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