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VALAMI MINDIG TÖRTÉNIK

… a Váciban

FORDÍTOTT NAP
Diákigazgatóként az április 1-jei eseményeket
gondosan megfigyelhettem. Alapos fontolgatás után a
következőre kellett rájönnöm: A tanárok legalább olyan
rosszak, mint mi magunk.
Az első szüneti „nagy szökést” követően nem volt
olyan pillanat, amikor ne kaptunk volna rajta egy-egy
rendetlen tanárt valamilyen csínyen. Szökések, cigizés,
az órák megzavarásának számtalan módja váltogatta egymást, színesebbnél színesebb
magyarázatokat kellett az igazgatói intők mellé biggyesztenem. Mi több, iskolánk lassan
ablakmászó csapatot is indíthat az elkövetkezendő bajnokságokon.
Szerencsére kollégáim mind talpraesetten kezelték a helyzetet, melyet – egyébként - teljes
káoszként tudok leírni. A kistanárok higgadtan, fegyelmezetten tartották óráikat a kemény
ellenállás ellenére is, a portán árgus szemekkel figyelő ügyeletesek pedig mindig túljártak a
szökni próbáló tanárok eszén.
A Diákönkormányzat nevében hadd köszönjem meg mind a tanárok, mind a társaink
együttműködését. Mindannyiunké az érdem, hogy ilyen szuper mulatságot kerekítettünk ebből
a bolondos napból.
Ferenczi Ákos 11.B

TANÁRTESI
Nagyon örülök, hogy Levi és én átmozgathattuk kicsit
kedves tanárainkat a fordított napon. Különösképpen örülök,
hogy bennünket választottak ki a tesióra megtartására!
Szerintem remek programokkal léptünk elő, és legalább
egy kicsit tanáraink is beleláthattak a hétköznapjainkba. Persze
ez nem ért fel egy rendes testnevelésórával, de egy részét azért
megpróbáltuk átéreztetni. Próbáltunk ebbe a 20 perces órába
mindent beleadni, és szerintem sikerült utánoznunk Mara
tanárnőnket.
Remélem, jövőre is lesz ilyen fordított napunk április
elsején, és kicsivel több időt kapunk.
Szabó Martin 11.B

Csak neked írom
Kedvelt verssoraink József Attilától és Radnóti Miklóstól
- a végzősöktől NEKTEK
„Csak az olvassa versemet, / ki ismer engem és szeret…”
(József Attila: Csak az olvassa)
„Jöjj be a házba, /vesd le ruhádat, /már esik is kint, /vesd le az inged, /mossa eső /össze
szívünket.”
(Radnóti Miklós: Bájoló)
„Én mondom: Még nem nagy az ember. /De képzeli, hát szertelen. /Kísérje két szülője
szemmel: a szellem és a szerelem!”
(József Attila: Ars poetica)
„Féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod / íze helyett és nem jön az álom, az
enyhetadó, mert /nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.”
(Radnóti Miklós: Hetedik ecloga)

…és még egy Kemény Zsófitól
„Irigylem magam, veszettül irigylem, / Mert előttem még ott az „annyiminden””
Összeállította: BLÁ

Tavasz
Sebesen susog, suttogva
Süvít, száz színt szór szerteszét,
Tél karmából kitört patak
Hallgatja hívó énekét.
Tovább táncol töretlenül,
Csalfán csillog a víz habja,
Fecske-fejedelem felül
Dalnok-hadát hőn buzdítja:
„Új világ! Virágos világ!”
Így fecseg a fecske-sereg,
Hetykén hajt világos virág,
Minden méh körötte hemzseg.
Tova fut az ifjú Tavasz,
Varázst ültet üres szívbe,
Szenvedéllyel olvaszt havat,
Vággyal csal a messzeségbe.

Álnok álmokkal áltatva
Meggyújtja mi rég elgyengült,
Büszke főnix szól szárnyalva,
S benned valami felcsendült.
Nem hallod – érzed csak, súgva,
Oly áldott, tiszta, gyermeki,
Kíváncsiság koszorúja
Zord sisakod félreveti.
Álmok, vágyak, valósak mind!
Csakúgy mint patak, vagy fecske,
Élednek, ha szivárványt hint
Az ifjú Tavasz ecsetje.

Ferenczi Ákos (11.B) verse

Segítség, diák vagyok!
KREATIVITÁSUNK HATÁRTALAN

No BackPack Day
A Diákönkormányzat javaslatára iskolánkat is elérte az internetre berobbant őrület, a
No BackPack Day. A „Ne hozz táskát napon” a diákok hátizsák nélkül mennek iskolába, s
minden könyvüket és tanszerüket különböző kreatív megoldásokkal kell magukkal vinniük.
Ez a nap eredetileg az
Egyesült Államokban élő gyerekek
üzeneteként indult. Azzal, hogy a
kezükben vagy műanyag zacskóban
vitték a tanszereiket, szerették volna
felhívni a figyelmet a világ több millió
gyerekére, akiknek mérföldeket kell
gyalogolniuk, és nem engedhetik meg
maguknak a hátizsákot. A
későbbiekben egyre több amerikai
iskola rendezett ilyen napokat, amikor
a tanulók kreativitása volt középpontban. A lelkes diákok megörökítették ezeket az ötletes
„hátizsákokat”, amelyek videóbeli formája szinte futótűzként terjedt el az egész világon.
Elérte Európát, majd Magyarországot, és természetesen a mi iskolánkat is.
2022. április 13-án, a
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap reggelén a vácisok kezében
leleményesebbnél leleményesebb
„táskákat” csodálhattunk meg.
Voltak talicskák,
bevásárlókosarak, bevásárló
kocsik, bőröndök és további
kreatív megoldások. Egyik
diáktársam egy gépházba pakolta
könyveit, amit egy kötél
segítségével hordott a vállán.
Reméljük, mindenki
jól érezte magát, sikerült egy kis színt vinni a sulis hétköznapokba. Köszönöm
diáktársaimnak, hogy partnerek voltak ennek a napnak a megvalósításában.

Művészkedés

Nyánku Lili Anna 9.Ny

Varga Zoltán (9.B)
szabadidejében művészkedik.
Két friss alkotását itt láthatjátok.

Egy filmet pörgetek magamban
Szellemként
A minap - amikor felkeltem - elég különös érzés fogott el. Mintha minden
elhomályosodott volna, de csak egy pillanatra. Majd realizáltam, hogy újra hétfő
van, és gyorsan el kell készülnöm, mert megint - szokásomhoz híven - el fogok késni
a suliból. Sietve bepakoltam a táskámba, és elindultam az iskola felé.
Mikor beléptem, furcsa látvány fogadott. A megszokott kortársak helyett
teljesen más diákokkal volt tele az iskola, csak pár barátnőmet láttam meg a sok idegen
között. De mikor odamentem és elkezdtem hozzájuk beszélni, mintha szellemet láttak
volna, úgy néztek rám. Megkérdeztem, hogy mi a baj, de egyikőjük sem szólt hozzám. Gondoltam, csak
valami rossz tréfát űznek velem, így semmivel sem törődve bementem az első órára, ami angol volt.
Bejött a tanár, de vele sem stimmelt semmi. Furán volt felöltözve és a haja sem a megszokott volt. Mármár minden kezdett ijesztő lenni. Minden, amit eddig normálisnak hittem, az teljesen megváltozott. Az
egész délelőttöm így telt el, semmi nem a megszokott kerékvágásban ment, míg végül beleőrültem, és
kifutottam az óráról. Meglepetésemre senki nem jött utánam, mintha nem vették volna észre, hogy
eltűntem. Összeestem a folyosón, próbáltam segítséget hívni a telefonomról, de nem működött. Nem
tudom, meddig feküdtem ájultan. Arra keltem fel, hogy kicsöngetnek, és mindenki fut ki a folyosóra.
Vártam a segítséget, de egyáltalán nem törődött velem senki, mintha megszűntem volna létezni.
…..és egyszer csak minden elsötétült...Az ágyamban keltem fel, a homlokomról folyt a víz.
Megnyugodtam, hogy csak egy álom volt, s közben ráeszméltem, hogy egy újabb hétfőt kell
átvészelnem, csak ezúttal a normális unalmas módon.

Csomós Molli 9.Ny

Na, azért tisztázzunk pár dolgot!
-Ki is a tanár?
Április 1-jén fordított nap volt az iskolában, és én irodalomórát tartottam. Nem gondoltam volna,
hogy a tanórára való felkészülés ennyi időt igényel.
Elég nehéz témát kaptam: az ószövetségi József történetét kellett megismertetnem a
csoporttársaimmal. Az interneten kevés információt találtam, de Bényeiné Tanárnő segített a
felkészülésben. Izgulva kezdtem meg az órát, de látva a többiek együttműködését, ez a stressz
folyamatosan csökkent. Remélhetőleg mindenki megértette az anyagot (?). A felkészülés alatt
rájöttem, hogy nem egyszerű tanárnak lenni.
…..Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a napnak. Remélem, jövőre is én tarthatom meg a
magyarórát! ()
Szoboszlai Fruzsina 9.A
Az április elsején megrendezett „FORDÍTOTT NAP” alkalmával bepillantást
nyerhettem/nyerhettünk, milyen is tanárnak lenni. Én matektanár lehettem.
Számomra teljesen megváltozott a kép: „Milyen könnyű kiállni és CSAK tanítani valamit!” –
gondoltam eddig. Először is elég nehéz volt a tananyaghoz megfelelő feladatot találni, majd össze is
állítani, fel is építeni az órát. Ekkor már kialakult bennem egy kis félelem, ami - szerintem mindenkiben megvan, mielőtt kiáll a „nagyközönség elé”. Ez a tanároknál már megszokott, nekem
eléggé más volt. Másnap - a tanterem ajtaja előtt állva - ez az érzés valahogy megkétszereződött. Majd
- a tanításom elején - Tanárnő kedvesen mindenben segített, s egy idő után már szépen belejöttem, bár
nem voltak túl aktívak a diákjaim. Nem tudtam mindenki figyelmét elnyerni, én mégis nagyon büszke
voltam magamra és a csoport többi tagjára is. Az is bebizonyosodott számomra ezáltal, hogy nem
minden diáknál a tanár a probléma, hanem inkább a tantárgy. Amikor valakinek nem ment biztosra
valami, elbizonytalanodott, nem mert, nem akart többször jelentkezni vagy szerepelni. Tehát az is
feladatom volt az órámon, hogy próbáljak mindenkit biztatni, segíteni.
Véleményem szerint ez a nap remek példája volt annak, hogy nem olyan könnyű ám tanárnak
lenni!:)
Bella

Interjú
A kortárs, élő irodalom nemcsak a tanulmányainkban, hanem a mindennapjainkban is - a szabadidőnkben akár!!! – helyet kellene, hogy kapjon. Örülök, hogy – bár online – lehetőségem nyílt
beszélgetni egy hús-vér kortárs alkotóval.

-

Úgy gondolod, hogy manapság kevesebbet olvasnak az emberek, a diákok?
Nem feltétlen. Van egy- két „slágerszerző”, akiket sokan olvasnak. Például Simon
Márton a szövegei által elég sok emberhez eljut. Azt nem mondom tehát, hogy
nem sokan olvasnak. Sokan olvasnak, csak nem sokfélét. Vannak, amik könnyen
befogadhatóak, csak az ember nem konfrontálódik ezek által. A magasabb
szépirodalmat azért olvassák kevesebben, mert az kicsivel több lelki munkát kíván.
Valahol minden műalkotás tükröt tart az emberek elé, és hogyha az a tükör olyan
dolgokat feszeget, amit nem szívesen hallunk, akkor az kevésbé lesz népszerű, én
úgy gondolom.

-

Szerinted milyen témáról a legkönnyebb írni?
A nagyon elemi módon megélt emberi érzelmekről, mint a szerelem vagy a
szomorúság. Furcsa módon az öröm az kevesebbszer kerül elő mint inspiráló
tényező. Az unalom az kevésbé inspiratív, az pont arról szól, hogy semmi sem
érdekel. Ettől függetlenül lehet írni az unalomról is, az éhségről is, végül is
bármiről lehet, de a szerelem az, ami a legtöbbször írásra készteti az embert.

-

Hogyan reagálsz a kritikákra?
Nem az a lényeg, hogy pozitív vagy negatív irányba billenjen. Ha valaki úgy húzza
le az adott szövegemet, hogy látom mögötte a munkát, akkor nekem az jóleső
érzés, mert az azt jelenti, hogy foglalkozott vele. Szerintem ezt is meg kell tanulni
kezelni. Néha bántó is tud lenni, de hogyha ezen felül tud emelkedni az ember, és
meglátja benne, hogy mi az, ami konstruktív meg ami tényleg a szövegre
vonatkozik, akkor maga mellé tudja állítani ezt a fegyvert.

-

Hogyan emlékszel vissza? Milyen volt a Váciba járni?
Inkább a pozitívumait vettem észre annak, hogy egy kisvárosi gimnáziumba
jártam. Később, az egyetemi csoporttársaimhoz viszonyítva, akik mindenféle
nagyvárosi elitgimnáziumokból jöttek, mindig azt éreztem, hogy rajtam sokkal
kevesebb a nyomás. Nem voltam olyan megfelelési kényszer elé állítva, mint ők.
Ezen felül meg nagyon familiáris. Megnyugtató érzés olyan helyen lenni, ahol
szinte mindenkit ismersz. Sokkal jobb, hogy nem egy teljesen idegen közegben
vagy. Ráadásul én ott laktam a posta fölött, szóval nekem extra kényelmes dolog
volt a Váciba átjárni. Az egyik osztálytársammal mi voltunk az iskolarádiósok, s
az király dolog volt, hogy szünetekben mi indíthattuk a zenéket. Hangosítani a
különböző iskolai rendezvényeken nagyon élveztem…szóval én szerettem oda
járni. A tesi folyosón az egyik üvegablakra feldobtunk még kilencedikben egy
üveg uborkát, és az hat-hét év után is ott volt. Majd nézzétek meg, hogy ott van - e
még!
Kérdezett: Nagy Zsanett Napsugár 12.A
Válaszolt: Juhász Márió volt vácis kortárs költő

Művelődjünk!
KÁVÉSZÜNET
Figyelemreméltó koncert került megrendezésre a Találkozások Házában áprilisban,
melyen a Váci több osztálya is részt vett. Nagy izgatottsággal vártuk, hogy kezdetét vegye a
Kávészünet néven futó zenei műsor. A levegő is megállt, amikor megszólaltak a hangszerek.
Az egész „est” személyes töltetet kapott az őszinte örömtől, ami a művészekből sugárzott.
Már csak ettől is megtisztelve érezhettük magunkat.
A Kávészünet zenekar a legismertebb klasszikus és kortárs magyar költők műveit
zenésíti meg. A csapat frontembere Popovics György. Szerzőként nagy boldogság számára,
amikor testközelből láthatja, hogyan ölt formát a kompozíció. Úgy érzékeltem, több
versrajongó ült mögöttem a sorokban. Elkaptam jó pár elismerő és ámuldozó mondatot,
amelyek mind arról szóltak, mennyire profi zenészek állnak a színpadon. Velük mindenki
közelebb kerülhetett a versek világához. El voltam ragadtatva, sokszor még levegőt venni is
elfelejtettem...A Tiszta szívvel után jöttek sorra a legendák: az Itt van az ősz, itt van újra, a
Mama , majd kedvencem, az Óda, a szerelmes versek klasszikusa, a Párizsban járt az ősz, és
a kimaradhatatlan „Füstbe ment terv”. Külön szeretném kiemelni az énekesművészt,
Popovics Györgyöt, aki bravúros szólistaként emeli a csapatának fényét. Különleges
kisugárzású, virtuozitás jellemzi, ováció fogadta minden rezdülését. A banda többi tagjának
zenei tudása is elismerésre méltó. Dalról dalra egyre mélyebbre esett a közönség álla.
Klasszikus verseink ilyen módon történő megzenésítése teljesen elvarázsolta a
közönséget. Többek között Ady Endre, József Attila és persze Petőfi Sándor versei is
felcsendültek a nem mindennapi tehetségek előadásában. Vizuális különlegesség is kísérte a
Borozó című dalt, amikor az előadót teljesen beborították a fények. Szinte kiszakított minket a
valóságból. Az egész terem egy emberként állva tapsolt. Az egyórás koncertshow ezzel a
produkcióval zárult.
Jó pár nap kellett, hogy felocsúdjak az élmény okozta (pozitív) sokkból. Mindenki, aki
részt vett ezen az eseményen, komoly „üzenetekkel” tért haza. Köszönjük a Kávészünetnek a
versek modern formában történő tolmácsolását.
Máté Viktória 9.Ny

Nincs kecmec!
- A döntés itt van a sarkunkban
Elballagott a 12.A osztály.
’’Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot.”
(Arany János)
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