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GIMI MAGAZIN 

Interjú a TDK-n résztvevő  Feil Gréta, 9. A osztályos diáktársunkkal 

Elmeséled röviden, miről szól az előadásod? 

Természetesen! Az előadásom témája az iskolai szoron-

gás. Teszteket töltettem ki a kilencedik, és a tizenkette-

dik évfolyamban, felmértem ezzel, hogy mi a vélemé-

nyük a diákoknak az iskoláról, illetve a különböző ap-

róbb tényezőkről. A tanár a legnagyobb stresszfaktor 

egy iskolában, és ha ez nem lenne elég, még sokaknál a 

szülők sincsenek pozitív hatással a diákokra. Összessé-

gében nem voltak negatív tapasztalataim, csak jókat tu-

dok mondani a felmérések alapján az iskoláról. 

A te életedben is szerepet játszott ez a fajta szorongás? 

Konkrétan ez a fajta nem, viszont már 4. éve vagyok pá-

nikbeteg, és tudom, hogy furcsán hangzik, de örülök, 

hogy megtapasztalhattam ezt is. Az előtt csak beszéltem 

erről a dologról, úgy, hogy azt sem tudtam, mit jelent 

igazán. Mióta tart ez az állapot, megtanultam, hogy mit 

jelent igazán pánikolni. Manapság ezzel a szóval csak 

dobálózunk, de nagyon nagy teher tud lenni az ember 

életében.  

Te hogyan birkóztál meg ezzel a problémával? 

A rosszul léteimet átélni nagyon ijesztő volt, de sokat 

tanultam belőle. Elsősorban azt, hogy egy ilyen dolog 

nem elvesz, hanem hozzátesz az emberhez. Nincs le-

felé, csak felfelé van. Ma már egyáltalán nem látszik raj-

tam semmi ebből az időszakból. Teljesen normális em-

berként kelek, és úgy is fekszem le. Szóval ez nem volt 

egyszerű dolog az életemben, de megérte végigcsinálni.  

Miért ezt a témát választottad? 

Ennek nagyon egyszerű oka van. Egészen kisgyermek 

voltam még, amikor édesapám meghalt, és valamiért 

úgy alakult, hogy elkezdtem figyelni a környezetemet, 

és persze saját magamat is. Ez volt az a pont, amikor 

már éreztem, hogy vonz a pszichológia világa. És ezt az 

érdeklődésemet a mai napig megtartom, és igyekszem 

fejlődni ezen a téren. A TDK pedig egy jó lehetőség 

volt, hogy kibontakozhassak ezen a téren, és megmutas-

sam, ki is vagyok. 

Hogyan készültél fel? 

Az előadás része volt számomra a könnyebb, mert na-

gyon szeretek emberek előtt előadni. A nehéz csak az 

volt benne, hogy az egész témából fel kellett készülnöm, 

mert fennállt a „veszélye”, hogy belekérdez a zsűri, 

ezért tájékozottnak kellett lennem minden apró részt il-

letően. Ezért az előadás előtt elolvastam az egész szak-

dolgozatomat, és elengedhetetlen volt megtanulni a pre-

zentációt is. Nem akartam, hogy az előadás nagyon be-

tanultnak tűnjön, úgyhogy a saját szavaimmal adtam elő. 

Változtattál a TDK után az előadásodon? 

Igen, egy kicsit muszáj volt, mivel körülbelül kétszer 

annyi idő állt rendelkezésemre a következő alkalom-

mal, illetve voltak dolgok, amiket érdemesnek tartottam 

még megemlíteni, és készítettem grafikont a tesztek 

eredményeiről, amelyet a zsűri hiányolt az előadásom-

ból legutóbb. 

Szeretettel gratulálok és sok sikert kívánok a továbbiak-
ban: Eisenberger Alíz 8.H 

 

Idén 72 végzős tanuló kapott kék szalagot a novemberi szalagavató ünnepségen 
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Diáknap 2017.  

Sokak egybehangzó véleménye szerint a legjobb a tanárokat parodizáló kisfilm volt. Azt megnéznénk még egyszer!  

Ötletesek voltak a végzősök osztályvideói is. Legtöbb osztály táncprodukcióval lépett fel. Heteken át készültünk egy-

egy táncra, bár ha bonyolult volt, kicsit leegyszerűsítettük, néha vitáztunk, ki hova álljon. Az utolsó pillanatban azon-

ban összekaptuk magunkat és szuper táncokat lejtettünk. Az osztályprodukciók közül a furulyás előadás igazi fűszere 

volt a délelőttnek. A kismotoros tizenegyedikes fiúk robogózása is tökéletes volt. Első helyezett a 10.h osztály indiai 

hastánc produkciója lett. 

Egyéni fellépők is ízesítették a közösségi bemutatókat: volt dob, marimba, vers, társastánc, ének. Az alsóbb évfolya-

mosok az esti jótékonysági gálán is szerepelhettek.  

Reméljük két év múlva is ilyen színvonalas műsorral örvendeztetjük meg egymást. 

A M’N’M’S 

A 2017-es Pákolitz István tiszteletére rendezett vers- és prózamondó versenyen 

31 szavaló mondott verset. Eredmények:  

Kategória 1. : 7-9. évfolyamos tanulók:  

1. helyezés: Bartos István, 8. o. és Farkas János, 7. o. (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) 

2. helyezés: Debreceni Virág, 9. a (PVBG) 

3. helyezés: Bognár Réka, 9. a (PVBG) 

Kategória 2. : 10-12. évfolyamos tanulók:  

1. helyezés: Bacsa Kata, 11. h és Szabó Petra 12. b (PVBG) 

2. helyezés: Kalányos Szabina, 11. o. (Kézdivásárhely) 

3. helyezés: Szőke Adrienn, 10. b (PVBG) 

Közönség díj: Horváth Dóra, 10.h (PVBG) 
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Áprilisi tehetségnap 

A Városi Múzeum, a Képtár és iskolánk különböző termei voltak a helyszínei ennek a különleges napnak. Társaink 

közül ki-ki bemutathatta alkotói, előadói, mozgásos tehetségét. Bemutatkozott a Kreatív írás szakkör, a kémiacso-

port, láttunk rubikkocka-bűvölőket, filmkészítőket és a TDK-sok és OKTV-sek is előadhatták a nagyközönség előtt 

prezentációikat. A tornateremben sportbemutató volt: a fiúk szaltóztak, az RG-sek bebizonyították, hogy milyen 

hajlékonyak, az ugróköteles ördögök trükköket és bűvészmutatványként ható formációkat mutattak be. Vidáman 

telt a nap, talán jövőre is részesei lehetünk. 

Eisenberger Alíz, Kramarik Milán 8.H 
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Idén három nappali tagozatos és egy esti tagozatos osztálynak, azaz 88 ballagó di-

áknak mondhatta el Nagy Veronika búcsúztató beszédét, melyből részleteket köz-

lünk: 

Kedves Búcsúzó Diákok! 

A sok nagy vízválasztó pillanat közül, ami egy ember életében mindenképp bekövetkezik, épp most élitek át az egyik 

legmarkánsabbat, hiszen ha órához és perchez kellene kötni a felnőtté válást, akkor talán ezek lehetnének most azok a 
percek…  

Mutassátok meg, mire vagytok képesek, hiszen ez most a bizonyítás ideje. Nézzetek farkasszemet ezzel a néhány tan-

tárggyal, vegyétek fel a harcot! Távozzatok emelt fővel úgy, ahogy idejöttetek: félelmet nem ismerve. Szárnyakat növesz-
tettetek ezekben az években. Használjátok most ezeket bátran! És a vizsgák után repüljetek el messzire, nézzetek körbe 

a világban! Kaparintsátok meg az összes előttetek álló lehetőséget, nevessetek, alkossatok, hozzatok létre valami újat, 
hiszen bármire képesek vagytok, ha hisztek benne. Repüljetek el, tanuljatok nyelveket, ölelkezzetek, fessetek egy fest-
ményt, és azután adjátok el horribilis összegekért! Élvezzétek az életeteket, hiszen mindannyiunknak csak egy élet ada-
tik. Használjátok ki minden pillanatát! Ne álljatok be a sorba, valósítsátok meg önmagatokat, szegjétek meg a szabályo-
kat, lázadjatok! Ti tudjátok, mi a jó nektek, így hát követeljétek ki, és ami a legfontosabb: merjetek álmodni! Sokan nem 
olyan életet élnek, amilyet elterveztek. Legyetek ti a kivételek! Hiszen Kosztolányitól tudjuk: „Ilyen az ember. Egyedüli 

példány.” Mutassátok meg, hogy bárkiből lehet asztronauta, mesterszakács, vagy akár „sasidomár”. Miért is ne? Miért 
ne lehetnél orvos? Tanulj, küzdj meg érte! Mi van, ha valaki mesterfodrász szeretne lenni? Tanulja ki ennek a mester-

ségnek a fortélyait, és küzdjön meg ezért az álomért! A kemény munka győzedelmeskedhet akkor is, ha valaki nem 
kimagasló tehetség. Nem ismerem mindnyájatokat, de ez nem is probléma. Ugyanazt kívánom minden egyes ember-
nek. Kosztolányi szavait idézve üzenem nektek: 

 „(…) tisztán és fehéren, 
legyetek vígak és bársonyba-járók, 
a kezetekben egy nagy arany-érem, 
s hódítsátok meg az egész világot.” 

A Bottyán emlékérmet idén Laszlóczki Anna és Róka Bence kapta, a Vándorkupa tulajdonosa pedig Pupp Noémi. 
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