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Tavaszi szé l zéngi a névém,  
Mondogatja: nyissam ki szémém; 
A té li a lomnak ma r vé gé szakadt: 
Itt az idéjé, hogy é lvézzém a tavaszt. 

Ibolya k hadai sorakoznak szé pén,  
A parkban, téméto bén é s az ú tszé lén. 
Nagy szí nfoltokké nt lépik él a fo ldét, 
Ily mo don fést ké pét a térmé szét. 

Illatos na rciszok ta ncot léjténék, 
Félé brésztik a széndérgo  kértékét, 
A madarak é néké élú zi az a lmot 
S dologra hí vja az égé sz vila got. 

Ismé t csak azt hallom: jo n valami ú j! 
A nya r mélégé a karom úta n nyú l. 
Ro gto n mégragad, béléra nt a ko rbé, 
É létét léhélú nk a mégfú llédt cso ndbé. 

Miúta n a nap az é gboltro l lékú szik, 
Az é jszaka ro zsa k illata ban ú szik. 
Ahogy a so té tbén csillagok ragyognak 
A rémé ny tú zéi szikra zva kigyú lnak. 

Vad széllo  ta mad, fészéng pirkadatkor, 
Bélérézzén lé ha n a ba gyadt csipkébokor. 
To bbé  ném méléngét, inka bb csak karmol, 
Létépér, mégté pa z, gyo zédélmét hajszol.  

A fa k korona ikat lédobja k a fo ldré, 
Takaro  lész ébbo l, ké szú lnék a té lré. 
É létbén fog tartani, ha jo n a ho  s a fagy, 
É dés a lmod ú tja n soha él ném hagy. 

Hosszú Ágnes, 10. D 



2 

Mi újság, Ady? Tavasz-Nyár  

Dé té s vagyok  ...................................................................................................................................... 5 

Mié rt az A  ............................................................................................................................................ 6 

Mié rt a C  ............................................................................................................................................... 7 

Titkos nyérémé ny—novélla ......................................................................................................... 8 

Mié rt a D ............................................................................................................................................. 11 

Mié rt az É  .......................................................................................................................................... 12 

Mié rt az F ........................................................................................................................................... 14 

É n  ......................................................................................................................................................... 15 

Főszerkesztő:  
Dra gan Anna, 12. D  

Szerkesztők: 
Bí ro  Timéa Ingrid, 12. É 
Bodna r Mo nika, 10. D 

Crét  Claúdia Hénriétta, 12.D 
Dani Sa ra, 12. D  
Dé zsi Kinga, 12. F 

Horva th Dalma Boro ka, 10. D 
Hosszú  A gnés, 10. D 
Ma rton A gnés, 12. A  
Tannér Cynthia, 12. C 

Lapterv és dizájn: 
Vad Zolta n  

tana r 

Koordinátor: 
Kirko sa Éniko  

tana r 

Felelős vezető: 
Vad Ma rta 
igazgato  

ISSN 2501-4064 
ISSN-L 2501-4604 

Impres szum  

© Ady Éndré Élmé léti Lí céúm, Nagyva rad, Moscovéi ú. 1 sz.,  0359 410 588   

2021 Mi újság, Ady? 

15 

V agyok a féhé r, vagyok a fékété, Vagyok millio nyi szí nék téngéré, 

Vagyok so té tsé g a napfé nybén, 

Vagyok vila gossa g é jnék mé lyé bén, 

Vagyok a tést, vagyok a lé lék, 

Vagyok a hala l, vagyok az é lét. 

Vagyok fé nynék mésszé nyú lo  a rnya, 

Vagyok vila gtalannak vila ga, 

Vagyok a té r,  vagyok az ido , 

Vagyok a mú lt, jélén, jo vo . 

Vagyok az o ro k, vagyok a pillanat, 

Vagyok mindén, mindén mozzanat. 

Vagyok a Sémmi, vagyok a Mindén, 

Vagyok az Émbér, vagyok az Istén.  

Creț Claudia Henrietta, 12.D 
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Ha szérétéd a réa l tanta rgyakat, 
dé mé g ném vagy bénné biztos, 
hogy mi szérétné l lénni a jo vo -

bén, itt a hélyéd! 

A bio-ké mia oszta llyal azé rt ja rsz jo l, 
mért, ba r igaz, hogy angol o ra bo l kétto  
van égy hé tén, ami élo szo r ha tra nynak 

tú nhét, dé éz sza mos ma s léhéto sé gét 
mégnyit élo ttéd. Jobban koncéntra ltok 
a fo  tanta rgyakra, az é vék sora n rén-
gétég opcio s o ra t véhétték fél, to bbét, 
mint ma s oszta lyok, ami hatalmas élo -
nyo dré va lik, hiszén aka r még is dúp-
la zhatja tok az é réttsé gi tanta rgyaitok 
o rasza ma t. Ébbén az oszta lyban min-
dént tanúlhatsz, réa l é s húma n tanta r-
gyakat égyara nt, ézzél nagyon sok léh-
éto sé gét biztosí tva nékéd  a tova bb-
tanúla shoz. Innén ba rmi léhétsz, ba r-
hova méhétsz, mindén adott sza mod-
ra. 

Megéri ezt az osztályt választani. 
Tanúlni mindénhol léhét, csak akar-
nod kéll.  Ezért válaszd az F osztályt! 

Dézsi Kinga, 12. F 

„Ébbén az oszta lyban mindént tanúlhatsz,  
réa l é s húma n tanta rgyakat égyara nt.” 

2021 Mi újság, Ady? 
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K edves olvasó... az efféle köszön-
tések már-már nosztalgiát éb-
resztenek bennem. Négy éve, 

hogy az "olvasóval" levelezgetek, s vá-
rom annak válaszát, de az sosem írott 
és egyértelmű, hanem megfejtendő. Az 
emberek arckifejezéséből, akik éppen a 
cikkeket olvassák vagy a rövid értékelé-
sekből és "hmm"-okból. 

Nyolcadikosként egy adys újság került 

a kezembe, egy iskolanépszerűsítő. 
Nem tudhattam, hogy mennyi munka 
van pár papírlapba tömörítve, hány 
ember gondolatait sűríti össze, hány 
kézen és szakaszon ment át, hány 
változata lehetne, és mi más maradt ki 
belőle. Nem láthattam a lapok mögé, 
sem a jövőbe, viszont egy dologban 
biztos voltam: én is részese szeretnék 
lenni. És visszagondolva az apró lépé-
sekre, amik ide vezettek, rájöttem, hogy 
az a hirtelen, intuitív döntés óriási sze-
repet játszott a líceumi éveimben. Az 
írás mindigis a kedvenc tevékenységem 
volt, szeretek írni: "mindent, amit írni 
lehet" - így hangzott a bemutatkozóm 
az első újságban, kilencedikben. 

Négy éve, hogy az újság szerkesztő-

ségében dolgozom, és azóta egy 
számból sem maradtam ki. Nem azért, 
mert mindig ihletett állapotban voltam, 
vagy mert mindig akadt rá időm, mert 
nem igaz. De kimaradni egy számból 
olyan, mint kihagyni egy bulit, amiről 
előre tudod, hogy emlegetni fogják, és 
bánni fogod, hogy nem mentél el. Vágj 

bele lendülettel mindenbe, ami hívogat, 
mert egy elmulasztott lehetőség sosem 
tér vissza. Boldogság áraszt el visszala-
pozva a régebbi újságokat, melyek 4 
évet ölelnek magukba: történelmet, fej-
lődést, embereket, helyeket... Mindegyik 
egy könyvjelző a múltba, emlékeket 
hordoznak a cikkek, szerzőik, a gyűlé-
sek és megbeszélések, illetve nagy 
betűkkel bennük áll, hogy "tartozol 
valahova". Bár tudom mi lesz a követ-
kező számban, mindig izgatottan vá-
rom, hogy a kezemben foghassam. El-
játszom, hogy először látom, és a cikke-
ket olvasva meglepődom, hogy az én 

Drăgan Anna 

Folytatás a következő oldalon  
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nevem is ott van, és a nevem szomszéd-
ságában olyan nevek, melyeknek vise-
lőjét ismerem, s nem is gondoltam 
volna, hogy a papírra öltött szavak va-
lamikor az ő fejében forogtak, most 
pedig az enyémben. 

Újságírónak lenni talán a legfonto-
sabb dolog, amit ebben a négy évben 
csináltam. Megemlíteném a számos 
cserediákoskodást, versenyt, kirándu-
lást, amiben részt vettem, de minden 
ide vezet vissza. Egy idő után észrevet-
tem, hogy iskolai tevékenységek közben 
azon töprengek, hogy erről mit/hogy 
fogok írni az újságba. Újságíró társaim 
most halvány kis mosollyal jelzik, hogy 
tudják miről beszélek. Bármi, ami meg-
történik, akkortól hivatalosan megtör-
tént dolog, ha "beszámoló" kerül róla 
az újságba: interjú, riport, élménybe-
számoló, vers, bármi. De sosem sajnál-
tam az erre szánt időt. Míg mások egy 
cikket, pár összedobott sort látnak, 
nekem egy-egy szinesztéziát tartalmaz-
nak azok az oldalak, a kulisszatitkok 
pedig személyessé teszik ezt, mint egy 
napló, ami mindenki számára olvasha-
tó, de van pár átlátszó sora. Az olvasó 
nem tudja, hogy ezt vagy azt a cikket a 
kocsiban írtam egy rázós, szerpentines 
úton, a magyar ékezetekkel kínlódva, 
mert akkor mit sem értettem ehhez, 
vagy Litvániában tettem ki a jegyzet-
füzetem egy elegáns vendéglői asztalra, 
míg 5 ország diákjai levesüket szürcsöl-
ték, de én nem akartam lemaradni a 

határidőről, vagy hogy a megjelent cik-
keknek hány különböző változata és 
piszkozata van. 

Mit csinál tehát egy újságíró/szer-
kesztő? Most éppen szilvásgombócot 
eszik. A jobb kezével pedig a piszko-
zatot mázgálja. De viccet félretéve, 
mindegyikünk másképp válaszolna erre 
a kérdésre. Néha arról írsz, amirol kell, 
néha pedig szabadon választhatsz 
műfajt, témát, stílust, szavakat. A cikk 
megírása viszont nem azt jelenti, hogy 
készen áll az újság. Először is ötleteket 
kell gyűjteni, majd tervet készíteni, cik-
keket írni, határidőket szabni és be-
tartani, borítót tervezni, javítani, képe-
ket keresni, szerkeszteni, küldözgetni 
innen oda, átnézni, nyomdába küldeni, 
majd legvégül örülni neki. 

Szóval, "Kedves Olvasó", remélem ta-
lálsz egy megfelelő szakkört, mely segít 
kiteljesedni vagy egyszerűen kikap-
csolódásként szolgál. Iskolánkban van 
választék: az újság, diáktanács, sport-
klubok, rajzkör, rádió, Zabhegyező, 
vitakör, robotika, tánckör, stb. Az 
"iskola" mint nagy, hivatalos, régimódi 
intézmény mindig dogmaként fogja 
magával hordozni a tanulmányi ered-
mények fontosságát, de mi nyitott 
szemmel látjuk, hogy a nem-kényszer-
munka, a választott szakkörök, hobbik, 
a szenvedélyt igénylő tevékenységek 
azok, amelyek igazán nyomot hagynak 
bennünk és formálják utunkat. 

Drăgan Anna, 12.D 
főszerkesztő  

Folytatás az előző oldalról  

2021 Mi újság, Ady? 
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Az Ady Endre Líceum az egyedüli 
Biharban és a környező megyék-
ben, ahol dadaképzés indul ma-
gyar nyelven. Líceumi végzettsé-
get kínál, négy év pedagógiai ta-
nulmány után pedig az érettségi 
előtt szakvizsgát lehet tenni, 
melynek eredményeként szak-
képzett dada lesz az a fiú vagy 
lány, aki leteszi ezt a vizsgát. To-
vábbi részlet az iskola honlapján 
található, illetve az iskola titkár-
ságán kérhető. 

ké rdé st, ma r ném ijédú nk még. Maga-
biztos, va ltozatos va laszok é rkéznék to -
lú nk, E-sékto l. Orvos, é pí té szmé rno k, 
ménédzsér, biomé rno k, géolo gús, ko z-
gazda sz é s a lista itt mé g ko zél sém é r 
vé gét. A mindént a tfogo  tantérv érédmé -
nyé, hogy a né gy é v vé gé ré mindénki fél-
fédézi a néki sza nt útat. 

Fontos, hogy né félédkézzú nk még arro l 
az o ria si élo nyro l sém, amit a héti plúsz 
ké t angol o ra jélént az idégén nyélv él-
saja tí ta sa t né zvé. Utolso  é vbén az oszta ly 
tú lnyomo  ré szé émélt szintú  nyélv-
vizsga val réndélkézik, ami ko ztúdottan a 
javúnkra fog va lni a ké so bbiékbén.  

Térmé szétésén az útolso  mégfontolando  
dolog va laszta skor, az a ta rsasa g. Mint 
mindén adys oszta lyro l, ro lúnk is él-
mondhato , hogy o sszétarto ak vagyúnk, 
é s nagyon szérétjú k égyma st (pérszé 
csak 2 mé tér ta volsa gbo l é s maszkban 
☺). Ami szérintém az E oszta lyt mégkú -
lo nbo ztéti a to bbi szakto l, az a dia kok 
sokoldalú sa ga. Itt ném mindénki kéd-
vénc tanta rgya a maték, vagy hobbija az 
olvasa s, dé é ppén ézék a kú lo nbsé gék 
kova csolnak jobban o sszé minkét. Ném 
vagyúnk égyma s éllénféléi, mé gis még-
van az égé szsé gés vérsényszéllém, é s 
éza ltal motiva ljúk égyma st saja t, kú lo n-
légés cé ljaink élé ré sé bén. 

Bú szké E-ské nt annyit ké rdézhéték vé -
gézétú l, hogy: Ki ne akarna a suli, és 
merem kijelenteni, a megye egyik leg-
erősebb osztályába járni? Sza mí túnk 
ra tok jo vo ré, hogy tova bb vigyé ték az É 
kimagaslo  hí ré t!  

Bíró Tímea, 12.E  
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Visszatékintvé nyolcadikos é -
némré, émlé kszém a ha rom fo  
szémpontra, amit figyélémbé vét-

tém do nté shozatalkor. Ézék alapja n 
szérétné m nékték bémútatni az Ady 
térmé széttúdoma nyok-inténzí v angol 
oszta lya t, é s ségí téni saja t mé rfo ldko -
véték a tlé pé sé bén. 

Élo szo r is fontos volt sza momra, hogy 
olyasmit tanúljak, ami é rdékél, dé 
mé gsé légyén égyoldalú  az o rarénd. A 
térmé széttúdoma nyok-inténzí v angol 
szak az, ahol té nylég mindén tanta r-
gyat komolyan vésznék a tana rok, bio -
to l, a magyaron é s to rin kérésztú l, égé -
szén a maték é s fizika ig. Sémmit sém 
hanyagolhatúnk él, aminék az éréd-
mé nyé az a réngétég karriér opcio , ami 
lí céúm vé gé n élé nk ta rúl. Sémmi sém 
vészétt ú gy vagy léhététlén. 

Éz ro gto n a 
ma sodik 

szémponthoz vézét, ami a súli úta ni 
kila ta sokra vonatkozik. Ké tfé lé dia k-
nak aja nlom az E oszta lyt: annak, aki 
nagyon biztos a jo vo jé bén, é s annak, 
akinék fogalma sincs mé g, hogy mit 
szérétné kézdéni maga val a nagybétú s 
é létbén. Ha égy félno tt bétoppan az 
oszta lyba, í gy 12. ma sodik fé lé vé bén 
é s féltészi az éddig intimida lo  „Mi 

leszel ha nagy 
leszel?” 

„Semmit sem hanyagolhatunk el, aminek az eredménye  
az a rengeteg karrier opció, ami líceum végén elénk tárul.” 

2021 Mi újság, Ady? 
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A  DT az iskola nk dia ktana csa t jé-
lénti, ahol mindaméllétt, hogy a 

ré sztvévo k a súli ira nyí ta sa ba is bété-
kinté st kapnak, mé g égy szoros ko zo s-
sé gét is ki túdnak alakí tani. Ézén kí vú l 
réngétég ma s dolgot is féjlészt: pé l-
da úl az émbér bészé dké szsé gé t, a csa-
patban valo  ko zo s é s haté kony égyú tt-
mú ko dé st, a problé mamégolda st, 
kréativita st, réndézvé nyszérvézé st é s 
o nismérétét. Mindén égyé b ké péssé g 
méllétt a DT ré sztvévo i iskola s é véik 
vé gé n égy o nké ntéssé gét igazolo  
papí rral is réndélkézni fognak, ami 
né ha ny égyétémén sokat sza mí t. 

A Dia ktana csot égy vézéto sé g ira nyí t-
ja, ami égy élno ko t, égy titka rt é s 
ha rom alélno ko t foglal maga ba. O k 
ú gyélnék arra, hogy a DT-n bélú l é s 
kí vú l is mindén a légnagyobb réndbén 
ménjén. Mivél a DT égy amolyan hidat 
ké péz a tana rok é s a dia kok ko zo tt, 
ézé rt is fontos sza múnkra, hogy miné l 
to bbét kommúnika ljúnk é s nyí ltak lé-
gyú nk égyma ssal é s dia kta rsainkkal, 
tana rainkkal is. Ézé rt is vannak héti 
szintén gyú lé sék a DT-n bélú l, ahol 
mégbészé ljú k a féjlémé nyékét, é s ki-
osztjúk a ko vétkézo  héti féladatokat. 

A DT égyik alélno kéké nt szérétné k 
égy kis bétékinté st nyú jtani a szér-
vézo dé sú nkbé. Ugyanis a félsoroltak 
méllétt mi azt szérétné nk, hogy a DT 

égy olyan  kéllémés hély légyén, ahol 
mindénki jo l é rzi maga t. Ézé rt is vé-
szú nk ré szt mindénfé lé okí to  é s túda s-
ta gí to  hé tvé gé n, vagy kongrésszúsok-
on, amiknék a fo  cé lja léginka bb a 
ko zo s straté gia k kidolgoza sa, az él-
no ksé g é vés bésza molo ja nak ismérté-
té sé, é s égyé b, tisztú jí ta sokkal kapcso-
latos ké rdé sék. Mi ném csak az isko-
la nkon bélú l szérétné nk jo  kapcsola-
tokat kialakí tani, haném ma s iskola k-
kal is. Ézék ko zo tt fo  hélyén a llnak az 
égyés iskola k ko zti vérsényék, ta bo-
rok, ko zo s csapaté pí to k mégszérvé-
zé sé. 

Nékú nk, DT-séknék nagyon fontos 
ésémé ny a „go lya s dolgok” mégréndé-
zé sé is, éz alatt é rtém a go lyahétét, go -
lyata bort é s a go lyaba lt, mélyék alatt 
folyamatos pontszérzé si léhéto sé géik 
vannak a kiléncédikéséknék. Illétvé 
mindén kiléncédikés oszta ly kap ké t 
DT-s dia kot méntorké nt, akik vé gigkí -
sé rik féjlo dé sú két, é s ségí tsé gét nyú j-
tanak a félké szú lé sbén a go lya k ko zo t-
ti vérséngé sbén. 

Rémé lém, sokaknak félkéltéttém égy 
kicsit az é rdéklo dé sé t, é s lééndo  kilén-
cédikéséink ko zú l miné l to bbén fog-
nak a tévé kénysé géinkbé aktí van bé-
kapcsolo dni.  

Horváth Dalma Boróka, 10.D 

 Mi a DT? Miért jó a DT? Milyen a DT szerveződési 
élete?- és még sok más kérdés, amire sokan nem 
tudják a választ, de erre most mind fény derül. 
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N yolcadik oszta ly vé gé n majdném 
mindégyikú nknék féjto ré st o-
koz, hogy akkor most milyén 

szakot kélléné va lasztani, hogyan to-
va bb. Szérintém, ha húma n béa llí tottsa -
gú  vagy, ko nnyén tanúlsz nyélvékét, é s 
szérétéd forgatni a szavakat, akkor min-
dénké pp az A oszta lyban, filolo gia sza-
kon van a hélyéd. Mivél éz inténzí v an-
gol szak is, csoportokra lészték bontva 
ké péssé géiték alapja n, hogy azoknak 
mégfélélo én tanúlhassa tok héti né gy 
o ra ban a nyélvét. Ma sodik idégén nyélv-
ké nt to bb opcio  ko zú l is va logathatsz, 
ú gy mint az olasz, né mét vagy francia.  

Ézékén az idégén nyélv o ra kon pédig 

ném csak a nyélvét saja tí thatod él, dé a 
tana rok kú lo nfé lé izgalmas mo dszé-
rékkél pro ba lja k bémútatni az a-
dott  némzét kúltú ra ja t is. 

Az A-sokro l sok mindént mondanak, dé 
égy valamit biztosan mégéro sí théték: itt 
mindig nagyon sokszí nú  a ta rsasa g, é s 
tala n éz az, ami a hí résén jo  kédvú nkét 
mégtérémti. Éz az oszta ly télé van mú -
vé szlélkékkél, akik a szak a ltal léhéto -
sé gét is kapnak téhétsé gú k kibontakoz-
tata sa ra, kamatoztata sa ra ané lkú l, hogy 
azon kélléné strésszélniú k, vajon mény-
nyi maték ha zit kaptak ma snapra. 

Mivél a szak égyik légfontosabb tanta r-
gya a to rté nélém, sokúnk tagja a Ra ko czi 
Szo vétsé gnék is, éza ltal ingyénésén 
útazhatúnk, é s la togathatúnk to rté nélmi 
hélyszí nékét. Héti né gy (né ha to bb) to ri-
o ra ném hagyja, hogy mégúnjúk ézt a 
ta rgyat, músza j szérétni! 

Összefoglalva: igaza bo l, ha otthonosan 
é rzéd magad a bétú k é s a húma n ta r-
gyak szí nés vila ga ban, akkor légyé l té is 
A-s. 

Márton Ágnes, 12.A  

Otthonosan érzed magad a betűk és a humán tárgyak színes világában? 
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V é lémé nyém szérint a D a légjobb 
va laszta s azok sza ma ra, akik 
nagy térvékét szo nék. Ba r matek

-infó intenzív angol szak, ba tran a llí tha-
tom, hogy ném csak érré a ha rom tan-
ta rgyra féktétú nk hangsú lyt. Ézé rt va -
lasztottam a D-t, mért mindénkito l azt 
hallottam, hogy "innen bárhova me-
hetsz", mért mindén tanta rgyat égyénlo  
mé rté kbén komolyan vészú nk. A réa l 
tanta rgyak sosém voltak a kédvéncéim, 
so t, kiféjézéttén a húma n oldalt kédvé-
lém - magyar, roma n, angol irodalmi, 
fordí to i vérsényékén, olimpia kon vét-
tém ré szt sikérésén - mé gis ú gy 
vé lém, a D mégfélélo  ko r-
nyézét volt abbo l a szém-
pontbo l, hogy folyamato-
san féjlo dtém. A D-sék 
igénis sokszí nú ék, van, 
aki rajzol, fést, ví v, 
zéné l, szí né szkédik, 
foto z, kosarazik, maté-
kézik, né pta ncol, stb., 
dé égy dolog ko zo s 
bénnú nk: a fa radha-
tatlan, vérséngo  szél-
lémú nk. Amikor abba-
hagyna d, dé la tod ma-
gad ko rú l a sok to rék-

vo , ú gyés émbért, azonnal motiva cio t 
nyérsz. Ha D-s szérétné l lénni, kéllo  
komolysa ggal kéll hozza a llnod a dol-
gokhoz. Némcsak a tanúla shoz, haném 
a projéktékbén, csérédia k programok-
ban, go lyaba lokon is a légjobbat pro -
ba ljúk kihozni magúnkbo l, szinté min-
dénki ré szé légala bb 1-2 szakko rnék, 
vagy súlin kí vú li hobbikat ú z, ami szé-
rintém sokatmondo  é s fontos érré a 4 
é vré né zvé. 

Téha t ba rmi is lénné a kédvénc tanta r-
gyad, bí zhatsz abban, hogy kéllo ké ppén 
tanúlhatod az élko vétkézéndvo  é vék-
bén, s a to bbit sém fogod hanyagolni, 
í gy ha ba rmikor méggondolod magad 
jo vo béli térvéidré né zvé, ké szén a llsz 
ba rmiré. Ézék a vona sok a ltala nosak a 
D-ré né zvé, az oszta lyko zo ssé g, mint 
mindénhol, a széréncsé to l fú gg. A m az 
élmú lt é vékré visszatékintvé azt a llí t-
hatom, hogy é létrévalo , kitarto , jo -
kédvú  ta rsasa gok kérú lték ki innén, a D 
cí méré t visélvé.  

Drăgan Anna, 12. D  
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Ma r szinté ném is kéllétt té rké p ahhoz, 
hogy éltala ljanak a fizikalaborhoz, 
annyira mégismérté k ma r az iskola t. A 
térémbén a tana r kí sé rléttél va rta o két, 
amit saja t kézú lég rakhattak o sszé é s 
mé rhétté k fél vélé ú gyéssé gú két. Jútal-
múl haszna lhattak féjénké nt égy sza mo-
lo gé pét, hogy kisza mí tsanak né ha ny 
szú ksé gés adatot a formanyomtatva ny-
hoz, azta n szaladtak is az útolso  a lloma -
súkhoz, amikor az iskolara dio bo l éz 
hallatszott: 

- Ma r csak 5 pércéték van ha tra! Siés-
séték, ú gyésén-ú gyésén! 

Mindén dia k félgyorsí tott, dé a mi dia k-
jaink ném, o k ma r azélo tt is élé g gyor-
sak voltak, é s bérontottak a szí nja tszo  
szakko rho z, ahol égy ú jabb fúrcsa féla-
dat va rt ra júk: él kéllétt ja tszani, hogy 
ijédték, majd idégés névété st kéllétt hal-
latniúk, é s az égé sz za ra saké nt imita l-

niúk kéllétt égy kédvú kré va lasztott 
a llatot. Fúrcsa pro ba val kézdté k az ú tjú-
kat, é s azzal is féjézté k bé, dé mind 
ú gyésén kia llta k a szí né szkédé s pro ba -
ja t. Izgatottan va rta k, mi fog to rté nni, 
hiszén éz volt az útolso  a lloma s a té rké -
pú ko n, dé ném to rté nt sémmi. 

- É s most mi lész? - ké rdézté égy kí va n-
csi gyérék. 

- Gyérték úta nam - mondta az égyik 
szí nja tszo  é s élindúlt ki az ajto n. A gyé-
rékék ko vétté k, amérré mént, a t a folyo-
so kon, amikét éddig valamié rt mé g ném 
ismérték. - Mégé rkéztú nk. 

- Mi éz a hély? -kí va ncsiskodtak a dia -
kok, hiszén ma r mégé rkézétt a to bbi 
csapat is, dé mé g mindig ném to rté nt 
sémmi. 

- A titka rsa g - va laszolta a ké t tana rno  
égyiké, aki ú tjúk éléjé n a kapúkat nyi-
totta, s akiro l kidérú lt: maga az igazga-
to . 

- Cé lba é rtéték - mondta a ta rsa, az al-
igazgato . 

- Iskola nk dia kjai szérvézté k nékték ézt 
a vérsényt. Volt ma r ilyén té rén sok ta-
pasztalatúk, szo val ném volt nagy né-
hé zsé g sza múkra. Énnék vé gé n most 
ném é rmét vagy sérlégét kaptok, haném 
égy léhéto sé gét. 

- Bébizonyí totta tok nékú nk ra térmétt-
sé gétékét, ti, akik éljútottatok ida ig. 
Most ma r ké szén a lltok arra, amié rt ézt 
az égé sz pro ba t kitala ltúk. Ké szén a ll-
tok, hogy béiratkozzatok az Adyba! - 
mondta az aligazgato , a dia kok ko zo tt 
pédig vida m ú dvrivalga s to rt ki. 

Bodnár Mónika Brigitta, 10. D 

Folytatás az előző oldalról  
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A matématika-informatika szak é s 
azon bélú l az inténzí v informati-
ka profil  jo  alapot ad a az élhé-

lyézkédé sédhéz  a jo vo bén. Ma ma r min-
dénhol szú ksé gés a digita lis kompétén-
cia, a szo végszérkészto k, ta bla zatkézé-
lo k alapos ismérété, so t a wéboldalak 
szérkészté sé is élo nyt jélént, amihéz az 
élmé léti é s a gyakorlati túda st itt még-
kaphatja az, aki idé jéléntkézik.  

Az informatika a jövő! Jéléntkézz idé, 
ha szérétné l ta gabb ké pét kapni az in-
formatika vila ga ro l! 

Tanner Cynthia, 12.C  
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Réggél volt. A nap mé g narancso-
san ragyogott az é g alja n. Az útca n 
réngétég gyérék gyú lt o sszé, né -
ha ny szú lo  is, akik aggodalmasan 

né zté k a mé g za rt kapúkat. Sénki sém 
séjtétté, miré is va llalkoztak igaza bo l, 
ném túdta k a réjté lyt, amit csak akkor 
dérí thétnék ki, ha bélé pnék az Adyba. 

Zajt hallottak. Égy pillanatig mindén é s 
mindénki méga llt, mintha béléfagytak 
volna az ido bé. A kapúk nyí lni kézdték, a 
gyérékék o zo nlo tték, dé a kapúaljban 
mégjélént ké t tana rno , kitartott kézék-
kél méga lljt parancsolva: 

- A llj! Mé g ném jo tt él az ido ! 

- Hiszén azt sém túdja tok, mit kéll tén-
néték, hova éz a nagy siétsé g? No, ném 
mintha mi mondana nk majd é nékték: 
ott vannak a té rké pék a tarto kban a fa-
lon, végyéték él égyét-égyét béjo vétél-
kor, é s indúlhattok is! 

- Sok sikért mindénkinék, a cé lna l va -
rúnk majd ra tok! - mondta égyikú k, 
majd élindúltak béfélé  é s éltú nték a ho-
ma lyban. 

“A cé lna l?” - hallatszott a súttoga s a 
gyérékék ira nya bo l, égyikú k sém túdta, 
mi ko vétkézik. Dé hirtélén hallotta k a 
rajtszo t: az iskolacséngo  mégszo lalt. Fél-
é brédték a sokkbo l é s élkézdték fútni 
béfélé , bú csú t vé vé a szú lo kto l é s ú t-
júkra siétvé. Élkaptak égy-égy té rké pét 
rajta a féladataikkal, é s kézdo dhététt a 
félfédézé s. 

Féladataik sorréndjé kú lo nbo zo tt égy-
ma sto l, dé mindénki féladatai úgyan-
azok voltak. Ko véssú k ha t a léggyors-
abban szalado  csoportot. 

Élso  ú ticé ljúk a béntlaka s volt. Ki gyor-
sabban, ki lassabban, dé félma sztak a 
ko lé pcso  tétéjé ré, mintha égy hégyét 
ma sztak volna ho siésén. Fént a pédago -
gúsok va rta k o két, kédvésén, élira nyí -
totta k o két a szoba kig, ahol égy féladat 
va rt ra júk: a gynémú réndézé s. Élé g szo-
katlan féladat égy iskola ban, dé léhét, 
hogy éz va r ra júk majd mindén nap, ha 
ott fognak é lni. A féladat téljésí té sé é rt 
égy olyan jútalmat kaptak, ami a féladat-
na l is fúrcsa bb volt: égy ú rés dosszié t, 
amit azta n éltétték a ta ska júkba. 

A gyérékék rohantak is tova bb, ném 
pazarolta k az ido t, va rta k az ú j fúrcsa 
féladatot, ami a ko nyvta rban va rt ra júk: 
égy kis ko nyvpakola s. Dé ném amolyan 
o divatú , o sszédobhato , haném figyél-
méssé ggél fú szérézvé, úgyanis még kél-
létt tala lja k a ko nyvékbén azt a lapot, 
amély a jégyéikét tartalmazta. Ném sok 
ko nyvét kaptak, téha t hamar méglétték 
vélé, é s élfútottak az iskola ma sik vé gé -
bé. 

A mé diako r tagjai égy-égy kaméra val 
va rta k o két, no még égy ko nnyú nék 
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hangzo  féladattal: csoportké pré kéllétt 
béa llniúk. Viszont csavar is volt: addig 
ném volt ké sz, amí g mindén to ké létés 
ném volt a ké pén. Sok, ma r szinté fa jdal-
mas pro ba lkoza s úta n mégszabadúl-
hattak az arcúkra fagyott mosolyto l é s 
égy golyo stollat kaptak jútalmúl a mún-
ka júké rt, amivél félí rhatta k névú két a 
dosszié ra. 

Az údvaron a Zabhégyézo  gyérmékani-
ma torai va rta k o két arra a ja té kra, ami 
ma r té nylég ko nnyú  féladat volt: o k 
pédig boldogan a lltak élé bé. Jútalmúk 
névété s, szo rakoza s volt, é s égy gé mka-
pocs, amivél o sszéfú zhétik majd a dokú-
méntúmaikat. 

A vitako rré is béné zték, hiszén ném 
hagyhatta k ki az alkalmat, hogy jo kédvú  
bészé lgété s sora n égyú tt, mondatro l 
mondatra kitala ljanak égy to rté nétét. 
Jútalmúk a to rté nét viccés alakúla sa nak 
ko vété sé é s né ha ny dokúméntúm volt 
az élo zo  iskolai é véikro l. Csoda lkoztak 
is, hogy kérú lték ézék a vitako ro so kho z, 
dé ézt ma r sosém túdjúk még. 

Kréativita s kréativita st ko vététt, úgyan-
is a ko vétkézo  a lloma súk a rajzko r kúc-
ko ja volt. O sszé is piszkolta k magúkat 
réndésén fésté kkél, fo lég a tényérú két, 
hiszén mégo ro kí tétté k a tényé rlényo-

matúkat a hatalmas ho féhé r va sznon, 
ami csak érré a kú lo nlégés alkalomra 
volt kia llí tva, é s ma r dí szélgétt rajta pa r 
túcat lényomat. Égy kévé sbé  kréatí v, dé 
anna l hasznosabb formanyomtatva ny-
nyal ta voztak. 

Égy kis “ja té k” mé g kéll a napjúkba, szo -
val béné zték a robotika szakko rho z is, 
ahol a tana r ségí tsé gé vél béféjézték égy 
ma r szinté ké sz robotot. Jútalmúk a 
fé nyma solo gé p haszna lata volt, hiszén 
ném a rt, ha van na lúk égy fé nyma solat a 
szémé lyú két igazolo  dokúméntúmokro l. 

A dia ktana cs vézéto i is nyitott ajto kkal 
va rta k o két égy ro vid bészé lgété sré 
arro l, hogy mi a vé lémé nyú k az iskolar-
éndszérro l, é s va ltoztatna nak-é rajta. A 
dia kok kissé  mégijédték a magasro ptú  
té ma to l, dé nagyon szí vésén o tlétélték, 
jútalmúk égy ú jabb dokúméntúm a 
dosszié júkba. Ma r még sé né zté k, csak 
siétték tova bb fúto lé pé sbén, hiszén vé -
szésén télt az idéjú k. 

Szaladva é rték a sportklúbhoz, ahol lab-
da kkal va rta k o két. Kikapcsolo da ské p-
pén labdadoba s volt a féladatúk, ami 
pont annyira dobta fél a kédvú két, mint 
o k a labda t. Innén is kaptak égy do-
kúméntúmot, térmé szétésén, hiszén égy 
sportolo nak hasznos, ha van igazola sa 
az égé szsé gi a llapota ro l.  

A ta ncko r vida m zéné vél va rta o két, aki 
ta ncos kédvé bén volt, béa llhatott vélú k 
szo rakozni. A ro gto nzo tt ko zo s ta nc vé -
gé n mégkapta k az égé szsé gi igazola s 
ma sodik ré szé t, hiszén a ta nc is mozga s, 
sport. 

Folytatás a következő oldalon  


