
előszó

predgovor

Mielőtt nekikezdtem írni ezt az előszót, megnéztem 
mikor vetettem legutóbb papírra kósza gondolata-
tim. Decemberben, karácsonyvárás, a téli napforduló 
idején, a legsötétebb éjszakán. Akkor a változásokról 
írtam, azokról a változásokról, amelyek az egyént és 
a társadalmat érintették. A digitalizációról gondolkod-
tam, hogyan és miért átállni. Hogy a természet is ki-
csit fellélegzett, tőlünk, az embertől. Mi pedig, ha volt 
időnk magunkba fordulhattunk és számot vethettük. 
Most… Most más a helyzet, tavaszunk igazából nem 
volt, sem évszak, sem más újraéledés szempontjából, 
legalább is én nem éreztem. Valami elveszett. Eltávo-
lodtunk. Egymástól. Mert el kellett. Elfogadtuk. 

Hiányzik a közelség. Az emberi közelség. A kontaktus. 
Az ölelés, a mosoly... Próbálunk pozitívak lenni, tág 
vagy épp szűk, de derűs szemekkel tekintünk a „vé-
dőfelszerelés” mögül a másikra, sínen próbáljuk tartani 
életünk és munkánk, dolgozunk, törtetünk, alkotunk… 
mert az ember mégiscsak kíváncsi és építeni is szeret-

ne, de a pozitivitás is lankadóban van. Megtanultunk 
instant kielégíteni vágyaink, s megelégedni a keveseb-
bel, kompromisszumot kötni, megalkudni, … abban 
bízva, hogy ez csak átmeneti időszak. 

Csak bele ne ragadjunk az átmeneti időszakba…

Senki sem mondja, hogy mikor kell futni, az életbe nincs 
startpisztoly. (Pink Floyd után szabadon)

Štampah Miha, a magyar nyelvű rész mentora

Drage bralke in bralci H2O-ja!

Po dveh letih je nova številka H2O-ja zopet tukaj. 
Čeprav smo se tudi v letošnjem šolskem letu ponovno 
soočili z izzivi šolanja na daljavo, pa smo tokrat kljub 
temu uspešno oblikovali naš šolski časopis.

V glasilu boste našli zelo različne prispevke, v različnih 
jezikih. Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojim prispev-
kom in drugim delom prispevali k temu, da je H2O 
lahko »ugledal luč sveta.« 

Naj vam šolski časopis popestri brezskrbne počitniške 
dni, naslednji verzi Toneta Pavčka pa naj vas spremljajo 
skozi življenje.

Ta svet je lep,
če nekomu nekaj daš. 

Ta svet je lep,
če nekoga rad imaš,

če stisneš roko komu,
ki ga kaj boli.
Ta svet je lep,

če si človek do ljudi. 

Prijetno branje vam želim!

Martina Strelec, mentorica slovenskega dela besedila

foto: Eva Nađ



 
 

Kepe Buda György 
Karanténban 

 
Csak most derült ki az igazság, 
de mondhatni inkább turpisság. 

 
Négy hete csak ülök a gép előtt, 
nem láttam se napot se felhőt. 

 
Megerőltető a távoktatás, 

ajtótól ablakig három méter a távolság. 
 

Ki megyen el most a boltba?! - 
az apám imigyen szóla. 

 
Az első perctől tudtam a választ, 

apám engem választ. 
 

A bolt ajtaja egy papírral borítva: 
„A vesztegzár alatt ötig tartunk nyitva”. 

 
Gyorsan bevásároltam a boltban, 

ezzel a feladatot leróttam. 
 

Ezután órák hosszat 
bámultam a festményt a kirakatban, 

 
de akkor még nem tudtam, 

hogy otthon újabb feladat van: 
 

Lenke tanárnőm azt üzente, 
„A táblázatot ragaszd a füzetbe!” 
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lira/líra
Spring

Welcome, welcome spring.
We waited for you for a long time through winter.

We really hope that you are warmer.
Cuz’ winter was playing with us.

One day it was snowing,
The other it was sunny.

I hope you surprise us with some good look,
 - we really need it after 2020.

It got us online school,
which we hate.

So please help us 2021!

Aisha V. (5.b)

I N  S L I K E é s  k é p e k
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Boldogságom forrása
A délutáni napsugár csillog a szememben,

Egy gond sem jut eszembe.

Csak a csiripelő madarak hallatszanak,
Többé az emberek sem panaszkodnak.

Kezem fut végig
Szürke galambom testén.

Soha sem gonbdoltam volna,
Hogy egy ló lesz boldogságom forrása.

Lara Vida (9.c)
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skolák közti
gyermekparlament 

2021. 3. 25. iskolánk szervezésében zaj-
lott az iskolák közti gyermek-parlament, 
az Én szakmai jövőm témakörben. A jár-
ványhelyzet miatt videokonferenciaként 
zajlott, Štampah Miha vezetésével. 9 isko-
la vett részt az ülésen. Iskolánkat 8. a-ból 
Tot Teodor, Magyar Miha, és Pratnekar 
David Dawa 9. b osztályos tanulók képvi-
selték. A rövid kultúrprogramban iskolánk 
volt tanulója, Novak Pia lépett fel, mint 
szólóénekes, majd a résztvevők bemutat-
ták iskoláik parlamentáris tevékenységeit. 
Utána műhelymunkák következtek, ame-
lyeket volt tanulóink vezettek. Élénk pár-
beszéd alakult ki a jövő pályaválasztásával 
kapcsolatosan.

NOVIČKE
innen - onnan

AN MADŽARSKE KULTURE
Ob Dnevu madžarske kulture so se na ta način zahvalili 
učenci 6. a in 6. b razreda, knjižničarka, Ildikó Perényi in rav-

natelj, Tibor Szakáll pobratene šole Somssich Antal Általános Iskola  iz 
Zalakomára iz Madžarske, da so se skupinsko fotografirali s knjigami 
Jánosa Aranya z naslovom Toldi. Knjige so dobili kot darilo naše šole, 
katero smo tudi mi pridobili nedavno za božič kot darilo Madžarske 
Vlade. Madžarska kultura in prijateljstvo ne poznata meja! Na ta način 
smo skupaj praznovali ta znameniti in plemeniti praznik!

D

i
2021. május 18-án került sor a lendvai Kétnyelvű Középiskolán a 
Petőfi Sándor tanulmányi verseny országos fordulójára. Iskolánkat 
a döntőben hat tanuló képviselte, akik Lois Lowry: Az emlékek őre 
című művéből versenyeztek. Treiber Maja arany, Kepe Buda György 
és Halász Lúcia pedig ezüst elismerésben részesültek. Mindhárman 
a 9. a osztály tanulói, felkészítő tanáruk Lebar Nedelko Zita volt.
Gratulálunk!

ARANY ÉS KÉT EZÜST ELISMERÉS A PST-V VERSENYEN



aksimalen matematik 
Državno tekmovanje iz matematike je potekalo v soboto, 15. 5. 
2021. Učenec 7. a razreda, Aljaž Bratkovič Odar pod mentorstvom 
Renata Smeja, je dosegel maksimalno število točk in tako postal dr-
žavni prvak.
Č e s t i t a m o !

URAVIDÉK SZAVAL
Május  21-én, az MNMI munkatársai 
ellátogattak iskolákba, hogy szemé-
lyesen is megköszönjék és átnyújtsák 

az elismeréseket és ajándékokat, azoknak,  akik 
részt vettek a  MURAVIDÉK SZAVAL – legked-
vesebb muravidéki versem c. programban.

m

m
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o sledeh prekmurskih madžarskih vrednot 
15. marca 2021 so podelili nagrade udeležencem razpisa Po sledeh prekmurskih madžarskih 
vrednot. Naša šola se je natečaja udeležila s štirimi tričlanskimi skupinami, ki so dosegli prva štiri 
mesta izmed vseh dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju.p

egijski in nacionalni Otroški parlamentR Videokonferenčnega regijskega srečanja v organi-
zaciji Občinskega društva prijateljev mladine Ljut-
omer, sta se v ponedeljek, 19. 4. 2021, udeležila 
učenca Teodor Tot iz 8. a in David Dawa Pratnekar 
iz 9. b razreda. Učenca sta aktivno sodelovala pri 
delu v skupinah, kjer so mladi parlamentarci raz-
pravljali na temo »Moja poklicna prihodnost 2. 
del« in konstruktivno izražali in razvijali svoje raz-
mišljanje v povezavi s poklicno prihodnostjo. Na 
srečanju so potrdili tudi 8 parlamentarcev za 31. 
nacionalni Otroški parlament.

David Dawa Pratnekar je kot predstavnik naše 
šole bil izbran za delegata na 31. nacionalnem 
Otroškem parlamentu, ki se je odvijalo v sredo, 21. 

4. 2021. Prvič v zgodovini je prireditev po-
tekala preko spletne konference, na kateri je 
bil skupaj z vrstniki iz vse Slovenije deležen 
razprave o poklicni prihodnosti mladih. Na 
spletni konferenci, katero je delovno pred-
sedstvo vodilo iz Velike dvorane Državnega 
zbora RS, je sodelovalo preko 200 udeležen-
cev, katere je v uvodu pozdravil predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik 
Državnega zbora RS Igor Zorčič in predse-
dnica Zveze prijateljev mladine Slovenije 
Darja Groznik.

Ponosni smo, da smo bili lahko del tako po-
membnega dogajanja. 

ARANY ÉS KÉT EZÜST ELISMERÉS A PST-V VERSENYEN
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Maszk nélkül
Hatodik osztályos tanulók vagyunk. Már nagyon vártuk a pénteket, május 21-ét, 

amikor együtt sportoltunk a szabadban maszk nélkül. Ugyanis ezen a napon atléti-
kai sportnapunk volt az iskola mögötti sportpályán.

Három sportágban versenyeztünk. A 60 méteres távfutásban osztályunkból Vuk 
Niko lett a leggyorsabb. A távolugrás következett. Valamennyien ügyesek voltunk, 

a legtávolabb én ugrottam: 3 m 51 cm-t. Az ugrás után minden tagozatnak a 
homokot le kellett söpörni a futópályáról. Ez nagyon érdekes pillanat volt, ugyanis 

nem tudott mindenki söpörni, nem jól fogták a seprűt. Egymás bénaságán nagyokat 
nevettünk. A harmadik sportágban, a vortex-hajításban ismét Niko tündökölt a 46 

méterjével. Végre kaptunk néhány perc pihenést, amikor ettünk, ittunk, enélkül nincs 
sportnap.

A nap utolsó versenyszáma a stafétafutás volt. Osztályunk a 2. helyezést érte el. 
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a napon.

stella nal jaša

lana

samuel

Minea

Nekem rovásírás 
tetszett a legjobban. Jól 

magyarázott a tanár, 
lekötötte figyelmünket, 

megtanította a rovásírás 
betűit (jeleit). Amikor már 
jól elsajátítottuk a jelírást, 

verseny következett. A 
csoportunk lett az első, 
jutalmul három szem 

cukrot kaptunk.

A népzenei foglalkozáson 
éreztem magam a 
legjobban, mivel én 
is szeretem a zenét. 
Nagyon tetszett az, 
amikor az előadó, 
különleges módon 
az orrán keresztül 

szólaltatott meg egy 
hangszert.
Vicces volt!

A Dobronoki György-
házban nagyon jól 
éreztem magam, 

madarat készítettem, és 
ezt haza is vihettem.

A mádárkészítés tetszett 
a legjobban, mivel én is 
szeretek kézműveskedni.

Nekem is talán a 
csuhézás tetszett a 
legjobban, érdekes 
volt, mivel madarat 

készítettem.

Szeretem a zenét, ezért 
a népzenei foglalkozáson 

éreztem magam a 
legjobban.
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP
Hurrá, buszozunk! Busszal Dobronakra utaztunk a Dobronoki 
György-házba. Ott először a helytörténeti és néprajzi 
gyűjteményt néztük meg, majd három csoportba osztottak 
bennünket. Én a második csoportba kerültem. Csoportommal 
először a népzenei foglalkozáson vettünk részt. Kardos Endre 
bácsi rengeteg hangszeren játszott: furulya, nádsíp, fuvola… 
Népzenét hallgattunk és énekeltünk. Sámán dobot is hozott 
magával, próbáltam rajta dobolni, nagyon érdekes volt.

A szünetben a vendéglátók keksszel, csokoládéval, vízzel 
kedveskedtek. A következő állomás a csuhézás volt. Itt 
madarakat készítettünk csuhéból. A madarat természetes 
anyagból kellett megformálni. Makkból volt a madaram kalapja, 
nagyon szép lett.

Végül rovásírást tanultunk. Ez egy régi magyar írás. Érdekes 
volt számomra, hogy a nyelv ugyanaz, az írás jobbról balra 
folyik, a jelek száma pedig megegyezik a kiejtett hangok 
számával. Minden tanuló megkapta rovásírásban az ábécét, 
majd megtanultuk leírni a nevünket. Amikor már tudtunk kicsit 
írni, következett a rovásírási verseny. A szavakból hiányoztak a 
jelek, amiket nekünk kellett pótolnunk.

Ez a nap sokkal jobban tetszett, mint ahogy gondoltam.
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talentirana mlada duša 
Zelo sem vesela otvoritve te razstave in ponosna,
da imamo na naši šoli tako talentirano mlado dušo. 

Lucijin talent sem opazila že pred leti, ko je med urami likovne umetnosti sko-
zi risanje in slikanje pobegnila v čudoviti svet otroške likovne ustvarjalnosti. V 
tem prostoru se je odlično znašla in zrasla, kar dokazujejo njena likovna dela, 

v katerih je izrazita izpovedna portretna motivika, obrazi, ki kot da lebdijo 
nekje daleč od vsakdanjosti in realnosti. Pokrajine, ki spominjajo na Dalijev 

nadrealizem pa žarijo v skrbno izbranih barvnih kombinacijah.

Pričujoča razstave je med drugim tudi poklon mladinski likovni ustvarjalnosti, 
na katero smo v teh čudnih in težkih časih skorajda pozabili. Želim si in srčno 

upam, da je ta dogodek Lucijina odskočna deska in motivacija za nadaljni 
likovni razvoj. 

Luciji pa seveda ob tej priložnosti čestitam in se ji zahvaljujem, da nam je zau-
pala svoja likovna dela, ki bodo nekaj časa krasila stene naše šole.

Fortuna Lazar, učiteljica likovne vzgoje

DOŠ I Lendava - 1 Sz. Lendvai KÁIDOŠ I Lendava - 1 Sz. Lendvai KÁI

halász

Eltávolodás a valóságtól

l ú c i a
odmik od realnosti

K I Á L L Í T Á S M E G N Y I T Ó .  2021. május 7-én, 
iskolánkban megnyílt Halász Lúcia, 9. a osztályos tanuló az „Eltávolodás 
a valóságtól” című önálló képzőművészeti kiállítása. Ez alkalomból 
Lúciának gratulálunk, és köszönjük, hogy ránk bízta alkotásait, amelyek 
egy ideig iskolánk kiállítóhelyét fogják díszíteni és gazdagítani. Az 
eseményt Dolenčič Maja, fiatal zenész fellépése gazdagította.
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Dorka: Szia! Tíz kérdést hoztam neked. 
Először is, hogy összegeznéd a kiállítá-
sod?
Luci: A kiállításomon megjelenik az arc-
motívum, és ezek az arcok igazából én 
vagyok, ahogy látom a világot. 

Érdekes válasz, nekem tetszett a kiállí-
tás. Mi inspirált arra, hogy lefesd az El-
távolodás a valóságtól című kiállítást?
Az emberek, akiket szeretek, ők inspirál-
tak, továbbá a mindennapi élet, az iskola, 
néha a természet... De leginkább a saját 
gondolataim és érzelmeim.

Mennyi ideig készültek a festmények? 
Mire kellett figyelned festés közben?
A többségét a karanténban festettem, 
ezért erre rengeteg időm volt. Legtöbb-
ször egy napban befejezek egy festményt. 
Arra kellett legjobban figyelnem, hogy 
precízen lerajzoljam az arcokat, és hogy jó 
színeket válasszak. 

Ki a kedvenc festőd és miért?
Mindenképpen Dali, Salvador Dali.

Inkább fantasztikus vagy realisztikus 
műveket szeretsz csinálni?
Legtöbbször fantasztikusakat, mert a 
gondolataimról festek.

Szeretnéd, ha képeid valamikor kiállí-
tásra kerülnének valahol Szlovénián kí-
vül? Például Párizsban?
Az nagyon jó lenne, persze (mosoly).

Van olyan képed, amire nagyon büszke 
vagy?
Az összes kép tetszik, ami a kiállításon 
látható, büszke vagyok rájuk.

Volt már esetleg olyan, hogy például ba-
rátaidról készítettél portrét? Önarcké-
pet festettél már?
Önarcképeket igen festett, és a barátaim 
is már sokszor megkértek, hogy rajzoljam 
le őket. 

Rajzon kívül mi az, amit még szeretsz?
Szeretek olvasni. Legtöbbször a kutyám-
mal játszom. Szeretek kerékpározni is.

Látod a jövődet művészetben, szeretnél 
művészeti iskolára menni?
Azt még nem tudom. Egyelőre gimná-
ziumba megyek, aztán majd kiderül, mi 
lesz. 

Az interjút készítette: Ruzsics Dorka
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K DAWA PRATNEKAR, 9. b

Dawa, si devetošolec in zaključuješ osnovno 
šolanje. Kakšni so spomini in občutki?
Osnovno šolo zapuščam z mešanimi občutki. 
Sem zelo vesel, a hkrati je v tem veselju nekaj 
grenkega priokusa, saj se s svojimi sošolci več 
ne bom toliko videl. 

Kakšne so tvoje sanje in kje se vidiš?
Že nekaj časa je moj cilj, da bom v prihodnosti 
nepremičninski agent v drugi državi. 

Znanje tujih jezikov – se ti zdi pomembno?
Znanje tujih jezikov se mi zdi zelo pomembno, 
še posebej v današnjem času, ko ljudje velikok-
rat iščejo službe v drugih, tujih državah. 
Tudi sam se poleg slovenščine in madžarščine 
učim se angleščino in nemščino. 

Tvoj tuji jezik v šoli je angleščina. Letos pa si 
se udeležil tudi skupnega projekta Slovenije 
in Nemčije, in sicer Nemške jezikovne diplo-
me. Zakaj si se odločil sodelovati?
Za sodelovanje pri DSD diplomi sem se odločil 
predvsem zaradi diplome, ki jo dobiš, če opra-
viš izpit. Ta diploma pa učencem prinaša tudi 
ugodnosti in prednosti, kot na primer pri iska-
nju zaposlitve, kjer zahtevajo znanje nemškega 
jezika. 

Koliko devetošolcev vas je opravljalo letos za 
izpit? Kdo je bila vaša učiteljica mentorica?
Nisem prepričan, a mislim, da se nas je letos iz-
pita udeležilo 10 devetošolcev. Naši mentorici 
pa sta bili učiteljici nemščine – Karolina Malek 
ter Manuela Treiber Vida. 

Je za pristop k izpitu potrebno plačilo?
Sodelovanje je brezplačno. 

Kako so potekale priprave na DSD.
Mentorica nam je naloge, s pomočjo katerih 
smo vadili,  pošiljala preko e-pošte. Te naloge 
smo samostojno reševali, kasneje pa jih pregle-
dali preko »zoom-a.« Na sam izpit smo se prip-
ravljali približno dva meseca prej. 

Katere spretnosti pa se preverjajo na samem 
izpitu?
Pri izpitu se preverjajo vse štiri jezikovne spret-
nosti: slušno in bralno razumevanje ter pisno in 
ustno sporočanje. 

Si imel tremo pred izpitom?
Malo treme je bilo prisotne, kar pravijo, da je 
dobrodošlo. 

Katero temo si izbral pri ustnem sporočanju?
Pri pisnem sporočanju je bila za vse učence ena-
ka, in sicer smo morali napisati spis o tem, kako 
raje nakupujemo – preko spleta oz. v »živo.« Pri 
ustnem sporočanju pa sem si jaz izbral London. 
Moja naloga je bila, da sem mesto v nemškem 
jeziku opisal. Govorno pa sem moral nastopati 
približno 5 minut.  

Ali si izpit opravil uspešno?
Bil sem uspešen in tega sem zelo vesel. 

Čestitke! Učiteljica mentorica je zagotovo po-
nosna na vaš uspeh. 
Kako pa je s svečano podelitvijo diplome?
Svečane podelitve diplome še nismo imeli. Po 
navadi je bila jeseni, ko je dan večjezičnosti.  

Dawa, zdaj pa nam še zaupaj, kaj boš delal 
med počitnicami?
Počitnic se po eni strani zelo veselim, a po drugi 
ne ravno, saj se po počitnicah sem več zagotovo 
ne bom vrnil. Poleti bom veliko v naravi, družil 
se bom s prijatelji, rolkal, dolgo spal … Večkrat 
bom obiskal tudi svoje stare starše. 

Katero srednjo šolo si izbral?
Septembra bom postal dijak Dvojezične srednje 
šole Lendava, program gimnazija. 

Želim ti prijetne in brezskrbne počitnice ter 
veliko uspehov v srednji šoli! 
Hvala za izrečene želje. Tudi Vam želim prijetno 
poletje.

Intervju zapisala: Martina Strelec
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TIJA horvat
MOČ + SAMOZAVEST + TRDNO DELO = VISOKI CILJI

Novopečena prvakinja v bad-
mintonu U13 – intervju bi pri-
čeli s tvojo predstavitvijo.
Sem Tija Horvat, stara sem 12 
let in sem iz Lendave. Po nava-
di to, kar si zadam, dosežem. To 
državno prvenstvo mi je veliko 
pomenilo.

Kdaj si prvič prijela lopar v roke?
Že kot mala, saj je bil moj ati tre-
ner BK Mladost in v tem klubu 
sem še danes. Večkrat sem šla z 
njim na trening, igrala sem se z 
žogicami in imela manjši lopar. 
Bilo mi je v veselje. Spomnim se, 
da smo v bloku imeli sosede, ki so 
bili v badmintonu, med njimi je 
tudi trener, ki je danes pri klubu. 
Ko sem šla z enim od sosedov, Ni-
kito, prvič na trening – imela sva 
štiri leta – sva na treningu prijela 
svoje male loparje in si podajala 
balon, kar me name naredilo velik 
vtis, kako balo leti, ko ga udariš. 
Z Nikito sva državna prvaka pri 
mešanih dvojicah. Pri posamezni 
kategoriji pa sem jaz prva, Nikita 
pa drugi.

Kako je videti tvoj teden?
Od ponedeljka do sobote je de-
lovni čas, v nedeljo pa lahko dol-
go spim, rada dolgo spim. V po-
nedeljek, sredo in petek preden 
grem v šolo, imava z atijem pol 
ure v naši telovadnici hip-mobility 
trening. To je za mobilnost bokov, 
ki je pri badmintonu pomembna, 
da se ne poškoduješ – kolena in 
boki. Potem po šoli grem z atijem 
na trening, kjer delam manjše 
intervale in predvsem tehniko, 
udarce. Od 18.00 do 20.00 pa 
imam klubski trening, kamor naj-
raje hodim, ker so prijatelji družba 
tam. So tudi težki treningi. V torek 
imam samo od 19.00 do 21.00 
trening. V soboto pa od 8.00 do 

10.00 spet z atijem trening na 
igrišču – on ima polovico, jaz pa 
celo igrišče.

Videti je, da te ati zelo podpira.
On je moj vzornik iz vseh zornih 
kotov. Pomaga mi pri učenju in 
predvsem v badmintonu, kjer je 
tudi sam bil not, vendar on žal 
ni imel očeta, ki bi ga pri tem 
podpiral. Je pa zato vložil toliko 
več dela. On vedno pravi, da je 
bil badminton zanj edini izhod v 
težkem otroštvu. Z njim res veliko 
treniram in mislim, da če njega ne 
bi bilo, ne bi bila tu, kjer sem. 

Kaj pa tebi pomeni badminton?
Veliko zadovoljstvo, veselje in 
odklop od sveta. Takrat sem tam 
s prijatelji, takrat pozabim na 
šolo, skrbi. Veliko mi pomeni. Sem 
zelo tekmovalna in če si kaj za-
dam, to tudi dosežem. Kakšna je 
pot, se ne ubadam, naredim vse, 
da dosežem.

Kako čez poletje ostajaš v formi?
Doma treniram na stadionu, te-
čem, kondicija. Na morju tečem, 
plavam, je tudi igrišče in z atijem 
vzameva loparje in tam trenirava. 
Tudi kolesarimo. Aktivne počitni-
ce. Na koncu šolskega leta bomo 
šli za pet dni v Avstrijo na tekmo-
vanje, nato v Novi Sad na štiri-
dnevno tekmovanje. Po tem grem 
na reprezentančne priprave. Kas-
neje bom doma trenirala in grem 
mogoče še v Švico, kjer je atijev 
bratranec in je tudi trener, zato 
bom tam najverjetneje trenirala 
pet dni. Potem ponovno doma, 
trening. Potem so pa tudi konec 
avgusta klubske priprave. Nato še 
malo doma, in novo šolsko leto.

Veliko treningov, je pa del špor-
ta tudi potovanje. Zakaj je bilo 

to državno prvenstvo posebno 
zate?
Predlani na državnem prvenstvu 
sem se na finalu spopadla z isto 
tekmovalko, Tinkar Alič, s katero 
sva igrali tri sete. Izgubila sem in 
bila zelo razočarana, saj sem si 
želela zmagati. Zato sem se to 
leto še bolj zagrizla. Tokrat sva 
igrali dva seta in oba sem zma-
gala. Sem si pa pred tem natrgala 
zadnjo stegensko mišico. Bilo je 
zelo neprijetno. Bila sem pr fizi-
oterapevtu, polepili so me s tra-
kovi, imela sem steznik, jemala 
protibolečinske tablete, ki je ubla-
žila bolečino. Ni bilo to to, vendar 
sem bila ponosna na sebe.

Kako se pripravljaš na določeno 
tekmo, imaš kak ritual?
Delam na tem, da bi bila bolj 
sproščena. Ne morem jesti zjut-
raj na dan tekme. Imam srečo, da 
lahko pridem do finala, ne da bi 
bila zelo lačna, sem še v teh letih. 
Rada pokličem tudi prijateljico, 
s katero se pogovarjam o drugih 
stvareh, ki niso povezane s tekmo. 
Na koncu mi je zaželela srečno in 
naj odmislim vse stvari, tudi atija, 
za katerega mi ni vseeno, naj se 
skoncentriram na tekmo. Sodniki 
so bili iz Ljubljane, nasprotnica je 
bila iz Ljubljane. Nisem se ozirala 
na nič, ne na sodnike, ne na navi-
jače, nič me ni oviralo. 

Kje se vidiš čez 5 let v badmin-
tonu?
Na Danskem. Doma bi trenirala, 
tudi tam bi trenirala – to si želim, 
le izkazati se moram. Tudi v Nem-
čiji, kjer je badminton na višjem 
nivoju, večja je konkurenca – več 
je sparing partnerjev. 

Čez pet let boš stara 17 let, že 
pripravljena za Olimpijado. Si o 
tem že kdaj razmišljala?
Težko je priti na Olimpijske igre. 
Mogoče evropsko prvenstvo, celo 
stopničke, mogoče celo zmaga, 
upamo. Čeprav so moje življenj-
ske sanje uvrstiti se na olimpijske 
igre.
Naj se ti želja uresniči. Hvala za 
vsebinsko bogat intervju in sreč-
no še naprej.

Intervju zapisal: Miha Štampah
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V pričujočem intervjuju se po-
govarjam s Tio Horvat in Nikito 
Pešehovo. Nikita, predstavi se 
našim bralcev.
Star sem 12 let, živim v Lendavi 
in rad treniram badminton.

Kje si se prvič srečal z badmin-
tonom, kaj je tvoj prvi spomin?
Okoli šest let bi naj imel.

M: Kdo ti je dal prvi lopar v roke?
Ati. Družina je igrala badminton 
in potem sem jaz to podedoval. 

Torej je to družinska tradicija. 
Kdo pa je začel z badmintonom?
Babica in dedek, ki izvirata iz 
Ukrajine. Mama in ati sta nasto-
pala na evropskem in svetovnem 
prvenstvu, mama je bila druga na 
evropskem prvenstvu.

Kako pa ste prišli v Lendavo?
Smo iz Rusije, ampak jaz sem 
se rodil v Sloveniji, v Ljubljani. V 
Lendavo smo prišli, ko sta starša 
dobila službo – mama je trenirala 
mlajše, ati pa starejše pri bad-
mintonskemu klubu Mladost, po 
Tijinem atiju je prišel na mesto 
trenerja moj ati.

Če bi primerjal ruski in slovenski 
badminton, kaj bi izpostavil?
Ne vem, mislim, da so tam bolj 
na hard, igrajo zelo dobri igral-
ci. Imajo veliko težje treninge, 
zaradi šole imajo lahko treninge 
dvakrat na dan. Tekmovanja so 
večja, večja je konkurenca, saj je 
tam okoli 200 tekmovalcev oz. 
tekmovalk, pri nas pa recimo 20. 
Tudi trenerje se vika, mi se tikamo 
in šalimo. 

Kako pa je videti tvoj povprečen 
teden?
Vsaj štirikrat na teden hodim na 
klubske treninge, včasih grem tudi 
na trening zveze, enkrat-dvakrat 
na mesec. To so kot prijateljske 
tekme, trening-tekme. Potem 
imamo polletne priprave. Včasih 
grem na reprezentančne trenin-
ge. 

Od kdaj ste v reprezentanci?
Tija in Nikita: Od lani. Vidijo, da si 
zmagal in greš. Lani sva zmagala 
državno prvenstvo v miksih.

Povejmo za bralce, kaj to pome-
ni – miksi so en fant ena punca, 
dvojica pa sta dva fanta, dve 
punci v paru.
Tako je. V Sloveniji so na repre-
zentancah najboljši tehnični igral-
ci vseh starosti obeh spolov.

Kaj je skrivnost uspeha pri bad-
mintonu?
Ni skrivnosti, samo igram, igram 
in igram.

Torej se nanašaš na občutek. 
Koliko je odvisen uspeh od dela 
in koliko od nadarjenosti?
Tija: Nekaj mora biti na nadarje-
nosti, ampak mislim, da niso geni. 
Veliko treniram. Moraš pa imeti 
občutek za to, drugače ne gre. 
Nikita: Jaz mislim, da je pri meni 
60 nadarjenosti, 40 odstotkov 
dela.

Na kaj pa si do sedaj najbolj po-
nosen na področju badmintona?
Da sem bil državni prvak v miksih 
in dvojicah in da sem bil drugi in 
tretji na mednarodnem turnirju, 
ki so v Sloveniji bolj prestižni, ker 
v Sloveniji ni veliko konkurence.

Kaj ti pomeni in kaj ti da?
Ni mi dolgčas, veliko je potrebno 
trenirat in zato je manj časa za 
učenje (smeh).

Kako si doživel tekmo na dr-
žavnem prvenstvu v kategoriji 
miks?
Občutek je bil dober, ko sem sto-
pil na stopničke in slab, ko sem 

stopil na drugo mesto. To se je 
zgodilo, ker sem se v posame-
znem »šparal« za dvojice. Igral 
sem v več disciplinah. Najboljši 
občutek na tekmi pa je bil, ko sem 
premagal večjega in višjega, moč-
nejšega nasprotnika od mene.
(Sledi analiza Nikite in Tije taktike 
in udarcev tekme)

Vidim, da se spomnita veliko 
detajlov iz tekme, kar je zani-
mivo. Kako pa se pripravljaš na 
tekmo?
Nikita: Nič posebnega ne poč-
nem. Sedim in gledam v telefon.
Tija: In ješ bombone.
 
Torej nisi živčni tip človeka. Kaj 
pa med tekmo?
Tija: Takrat je obratno, potem on 
sprašuje, kaj zdaj, kako bova zdaj 
in je živčen.

Kje se vidiš čez 5 let glede bad-
mintona?
Želim iti na evropsko prvenstvo 
U15, U17, U19, in doseči neko 
mesto. Tu igra 200-300 ljudi, 
zelo dobri igralci. 

Kaj pa Olimpijske igre?
To bo težko.

Vem, da je težko, ampak če ste 
fizično in tehnično podkova-
ni, začenjate razumeti samega 
sebe… Želim vama le najboljše!

Intervju zapisal: Miha Štampah
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duh, telo in prijateljstvo, ki se krepi na tatamiju
Sara: Imam 13 let, sem iz Lendave in hodim na judo. 
Sem zabavna, dobra športnica in rada imam hrano.
Lana: Jaz bom stara 13 let, sem iz Lendavskih goric, 
šesto leto treniram judo. Trenutno tekmujem v sta-
rostni skupini U14 – starejše deklice. Naslednje leto 
sva s Saro lahko pri mlajših kadetinjah. Drugače sem 
zelo družabna in zabavna oseba, tudi zamerljiva…
Sara: To sem tudi jaz…
Lara: Veliko govorim, drugače pa sem vredna zaupa-
nja.
Sara: Lahko se nama zaupa.

Kaj je vajin prvi spomin na judo?
Sara: Ko sem imela tri leta, me je ati dva meseca 
pred rojstnim dnevom odpeljal v telovadnico pokaza-
ti judo. Tako mi je postal všeč, da sem začela trenirat.
Lana: Moja sestrica je že prej trenirala in me je en 
popoldan vprašala, če pridem pogledat. Najprej sem 
rekla ne, ker nikogar ne poznam, potem pa sem šla. 
Tam je bila tudi Sara in sva se spoznali in takoj ujeli in 
se od takrat veliko druživa. Takrat sem bila v drugem 
razredu.
Sara: Ko sem začela, jaz nisem mogla z nikomer re-
dno trenirati tehnike, ker so bili vsi starejši. Ko je priš-
la Lana, sem začela zares trenirati.

Misi: Kako zgleda vaš teden z judom?
Lana: Šola, popoldne naloge, mogoče malo druženja, 
potem se medve dobiva in greva na trening, uro pa 
pol, dve uri. To vsak dan med tednom, čez vikend pa 
treniramo sami. 
Sara: Vaje za kondicijo in moč. V poletnih počitnicah 
imamo trening vsak dan na stadionu pred šolo. Ima-
mo mladega, strogega trenerja…
Lana: Ki je tudi zabaven…
Sara: Ampak tudi pritisne, ko je treba.

Misi: Kdo je vaš trener?
Lana: Aleksander Urh Ferenčak. Bil je zelo dober, zdaj 
je v judu zelo uspešen. 
Sara: Zelo nas je priganjal, po treningih smo bili 
»crknjeni«
Lana: Ampak se vidi napredek. 
Sara: Imamo pa več trenerjev, tudi Ivan Breznik je 
med njimi.
Lana: Mi imamo vsak dan judo, razen praznikov.
Sara: Telovadnica je kot drugi dom.
Lana: Ljudje na treningu pa kot druga družina, smo 
se res zelo povezali. Medve sva prej bili v Klubu bo-
rilnih veščin Lendava, zdaj sva v Judo klubu Lendava. 
Jaz sem se malo bala, ko sem prišla v ta klub, ker sem 
mislila, da bom zapostevljana.
Sara: Vendar smo se zelo povezali. Ta strah je bil od-
več, zelo lepo so nas sprejeli. Zelo sem vesela tega. 
Obe se odlično počutiva v tem klubu. V prejšnjem 
klubu sva bili najstarejši, ni bilo napredka, tu pa sva 
najmlajši, in lahko napredujeva.
Lana: Treniramo pa nad Tušem, kjer je nekoč bil bow-
ling.
Sara: Imamo tatami, potem je malo prostora, potem 
pa je še fitnes za nas.

Misi:  Kaj vas navdihuje? 
Lana: Na začetku me je bilo strah tekme, borb. Včasih 
je tudi volje zmanjkalo. Ampak pri judu so bili prijate-
lji, imam zelo veliko podporo družine, ki mi da zagon 
za naprej tudi v trenutkih, ko bi nehala. Tudi osebne 
zgodbe trenerja so motivirajoče. Judo je tudi zdravi-
len šport, npr. pozdravil je že astmo, spravil ljudi z 
vozička. 
Sara: Mene sta motivirala moj oče in dedi, pa tudi 
mama. Trenerji so me zelo navdihovali. Pa tudi Lana 
mi je velikokrat pomagala, ko sem bila živčna, me je 
pomirila.
Lana: Eno je dober trener, ki motivira, drugo pa pri-
jatelji v klubu. Veliko je spominov, ko se peljemo na 
tekme, domov s tekem. Judo je polovica življenja.
Sara: Najbolj mi je to všeč pri judu, da te nihče ne 
obsoja, kako si videti, kakšne oblike si.
Lana: Kakšen si, si. Zato pa je dobro, da smo razdelje-
ni po kategorijah in po starosti.
Sara: Pri judu je najpomembnejše tisto, kar narediš. 
Preden sem prišla tja, nisem imela samozavesti, tu pa 
sem spoznala dobre ljudi, ki te spodbujajo.

Misi: Kako judo vpliva na vajino prijateljstvo?
Lana: Ko si na blazini, med borbo, ni prijateljstva. Tam 
je treba pozabiti na to, kdo je nasproti tebe. Ampak 
to je težko.
Sara: Meni je bilo to zelo težko. 
Lana: Ampak po tekmi si vedno damo roko, se obja-
memo, ne glede na to, če si zgubil ali zmagal. Izven 
tekem in tatamija imam jaz pri judu veliko prijateljev, 
ki so v isti kategoriji kot jaz. Ampak ko si na tatamiju, 
imaš nasprotnika. 
Sara: Ko sva se borili z Lano, in če sem zmagala, 
nisem bila vesela, bila sem tudi žalostna, ker je bila 
Lana žalostna. To preizkušnjo sva prestali. To nas je 
okrepilo. Kar mi je še všeč pri judu, je, če se poškodu-
ješ, je tvoj nasprotnik takoj tam in ti pomaga.

Misi: Torej je zelo solidaren šport.
Sara: Sočuten. 
Lana: Takoj si del skupine, vsi smo skupaj, zelo je pri-

lana & sara
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jateljsko. Judo je že na splošno že tak šport, ki te nauči 
spoštovanja, samokontrole, nauči te potrpežljivosti.
Sara: Prej sem bila živčna, nepotrpežljiva. Čez judo se učiš 
samokontrole, zadržati zase.
Lana: Imeli smo pa tudi slabe izkušnje. So tekmovalci in 
tudi trenerji, ki se zdirjajo, imajo negativne komentarje. 
Takrat smo s solzami hodili domov. Saj se tudi zdaj včasih 
jokaš, ampak to je od napora, takrat pa je bilo od žalosti 
in jeze.

Misi: Na kaj ste do zdaj najbolj ponosne?
Lana: Na državno še ne moreva, ampak se že zdaj v mla-
dih letih gleda, kam vse bi lahko kdo šel in imava dobre 
možnosti iti na večja tekmovanja. Obe sva že imeli meda-
ljo iz državnega.
Sara: Zlato.
Lana: Meni sicer ta zlata iz državnega ni najljubša. Prejšnje 
leto, se mi zdi, je bila ena borba, domača borba, ko sem 
sicer zmagala, ampak sem po borbah videla, da mi prst 
stran stoji. Takrat je ena mama rekla opozorila na to, kako 
mi prst na nogi strna štrli od ostalih – borila sem se kljub 
takemu prstu in to mi je najljubša zlata.
Sara: Jaz sem tu na Lano zelo ponosna, ker je kljub napo-
rom zdržala. Meni najljubša je medalja iz Požege. Z Lano 
nisva bili v isti kategoriji. Danes jih je v eni kategoriji 13, 
15, moj dedi je bil še na tekmah v času Jugoslavije, ko jih 
je bilo v eni kategoriji po 60, 70. V Požegi so mi zbili ustni-
co, z nosa mi je krvavelo, iz ušesa mi je krvavelo, punca 
me je ugriznila…
Lana: Eni goljufajo.
Sara: Uščipnila me je … In potem sem zmagala. Na tisto 
zmago sem bila zelo ponosna.

Misi: Krvava zmaga.
Sara: Pa na Češko sem bila tudi ponosna, bilo nas je ve-
liko, in sem bila prva. Ampak takrat smo imeli trenerja, ki 
je demotiviral, imela pa sem prijatelje tam, ki so me zelo 
spodbujali in potem sem na koncu dokazala svoje. 
Lana: Meni veliko pomeni drugo mesto na državnem pr-
venstvu, kjer so me prijatelji zelo spodbujali, saj me je bilo 
strah, ker sem takrat prvič imela starejšo nasprotnico.

Misi: Kje se vidite čez pet let?
Sara: Upam, da bom napredovala in bolj odrasla., upam, 
da se ne bomo razpustili, da pridemo na višjo raven, ne 
samo državno. 
Lana: Na evropsko…

Misi: Kaj pa Olimpijada?
Lana: Se bomo potrudili, učitelj. No, tudi v Avstriji, ko sem 
imela za nasprotnico Japonko, me je bilo zelo strah, ker 
imajo oni veliko znanja o tem.

Misi: Od tam izvira.
Lana: Ampak ni vse v znanju, potrebno je imeti moč, kon-
dicijo. In včasih videz vara, ko ima kdo rjavi, ali črni pas, 
potrebno se je dokazati.

Misi: Vedve imata zdaj zeleni pas in prehajata na modri.
Sara: Črni mi je všeč, ampak do šestnajstega leta ga ne 
bom mogla položiti.
Lana: veliko prijateljev imamo iz drugih držav – Če-
ška,Avstrija, Madžarska …

Misi: Judo je tudi priložnost za spoznavanje in potova-
nje. Za zaključek – kaj bi povedali našim bralcem H2O?
Lana: Judo priporočam, ker spoznaš nove ljudi, veliko po-
tuješ. Je tekma, je napor, ampak je vse poplačano.
Sara: Zdaj bomo šli v Izolo, na treninge. Jaz komaj čakam! 
Iz Izole imam veliko lepih spominov, Viki-krema se dobi v 
taki okrogli posodici, kroglici kot sladoled. Tam smo lovili 
meduze. Najverjetneje gremo na Bol.
Lana: To so počitnice za nagrado – sicer je trening, bo na-
porno. Ampak za zaključek: sklepanje novih prijateljstev, 
potovanja, izkušnje, dosežki, samozavest, moč…
Sara: Naučiš se samokontrole, bolj veš, kaj želiš, prepoz-
naš svoje šibke točke in jih lahko okrepiš.
Lana: Da se naučiš kontrolirati svojo težo in nekoga, ki 
je še težji od tebe, ga dvigniti, kljub njegove upiranju, ga 
moraš cukniti. Težko je, naporno, so solze, ampak je viden 
napredek. Prej sem naredila 20 sklecev, zdaj jih naredim 
200.
Sara: Vsi se spodbujamo, sprejemamo se take kot smo.

Intervju zapisal: Miha Štampah
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az önzetlen szeretet jele

Három fiatalember ül itt előttem, akikkel az 5 hatá-
ron át Kárpát-medencei vetélkedő kapcsán fogunk 
beszélgetni, balra tőlem pedig egy egyszemélyes 
nézőközönségünk is van Pratnekar Xaver szemé-
lyében, de a három legényé most a főszerep. Kérem 
mutatkozzatok be.
Buda: Én Kepe Buda György vagyok, az I. Sz. Lendvai 
KÁI 9. osztályos tanulója. Lendván lakom, a Fő ut-
cán, egy csodaszép régi házban.
Teodor: Toth Teodor vagyok, szintén az I. Sz. Lendvai 
KÁI tanulója, ahol a 8. a-ba járok, és szintén Lendván 
élek.
Miha: Magyar Miha vagyok, én is az I. Sz. Lendvai 
KÁI tanulója, és Teodor osztálytársa, valamint én is 
Lendván lakom.

Kitől hallottatok erről a versenyről, vagy hol láttá-
tok az 5 határon át felhívását?
Teodor: Nekem Soós Misi beszélt a versenyről, ami 
rögtön megtetszett, és utána felhívtam Miha baráto-
mat, hogy ő is csatlakozzon a versenyhez.
Miha: Igen, Teodor felhívott, megmutatta a meghívót 
és megkérdezte, ha csatlakoznék. Én pedig úgy gon-
doltam, ha ő megy, akkor én miért ne? 
Teodor: Hát azért ez nem ment ilyen gyorsan, kicsit 
tovább tartott.

Unszolni kellett a Mihát?
Teodor: Kicsit azért kellett, igen, megsegíteni a dön-
tését.
Buda: Nálam nem így volt, én először az interneten 
láttam a felhívást. Utána már több tanárom is mond-
ta, hogy érdemes lenne részt venni rajta. Igazából úgy 
gondoltam, miért ne, kicsit versenyeznék is. Mond-
hatni jól sikerült.

Azt mondod, több tanárod mondta, hogy érdemes 
lenne. Miért volt érdemes, miért jelentkeztetek a 
versenyre, mi motivált?
Buda: Ebben a karanténos időszakban kicsit unat-
koztam igazából, és vágytam egy kis versengésre, és 
ez így kapóra jött, hogy van egy ilyen verseny, ahol 
új dolgokat is megtanulhatok. Például mondákról, 
legendákról, illetve versenyezhetek is. Ezzel egy kis 
elfoglaltságot találtam.

És titeket mi motivált Teodor és Miha?
Teodor: Leginkább azért jelentkeztem, mert érdekelt 
hogy mit tudnak egy ilyen témakörben kihozni a szer-
vezők, szóval a kíváncsiság hajtott.
Miha: Én főleg a témakör miatt mentem, mert régóta 
érdekeltek a legendák és a mondák, és szerettem vol-
na őket mégjobban megismerni.

És sikerült őket megismernetek?
Teodor: Igen.  A mai napig is van pár, amiről még tud-
nék mesélni.

Ez fontos, mert régen is a mondák szájról szájra is 
terjedtek, nem csak írott formában ahogy ti ismer-
kedtetek meg velük. A mesélés egy ősi dolog, ami 
sajnos egy kicsit már elveszett belőlünk. Például 
ha elmegyünk egy kirándulásra, amelyről ha haza-
jövünk, az ott készült képek segíthetnek szavakba 
önteni azt, hogy mi ment rájtunk át amikor meg-
éltünk egy-egy dolgot. Ez is lehet egy fontos szeg-
mense annak, hogy miért érdemes megismerkedni 
a mondákkal. Sok feladat volt. Egy ismeretlen em-
bernek – mondjuk a Xavernek – hogy lehetne el-
magyarázni 3-4 mondatban, hogy mi ez az 5 hatá-
ron át vetélkedő?
Teodor: Lényegében itt öt ország versenyzett, innen 
a neve. Ezek azok az országok, ahol magyarok is él-
nek. A verseny öt fordulóból állt, az ötödik már lénye-
gében egy különdíjért folyt. Az első fordulóban egy 
podcastet kellett felvenni. Amikor először megláttam, 
azt sem tudtam, mi az, és mentem rögtön keresni. 
Lényegében ez egy hangfelvétel volt, amit egy helyi 
értékről kellett elkészíteni.
Miha: Igen, Teodorral ezt egy nap vettük fel, az egész 
verseny alatt kapcsolatban álltunk. El is mondtam 
neki, hogy az én tervem a perecről lenne, hiszen a 
Népújságban is találtam róla egy szép hosszú cikket. 
Hál' Istennek ő nem a perecet választotta.

És te, Buda, ha össze kéne foglalnod, hogy mi ez a 
verseny, hogy mondanád el?
Buda: Egy többfordulós verseny, ahol kreatív fel-
adatokon, kihívásokon keresztül meg lehet ismerni 
a mondák világát, ami sok gyereknek keltheti fel az 
érdeklődését. Ezt egy jó ötletnek tartom.

buda, teodor és miha
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Melyik volt a kedvenc feladatotok?
Miha: Nekem a térképrajzolás, hiszen szeretek rajzolni. 
Szerintem érdekes feladat volt, hogy saját térképet készí-
tettünk.

Milyen jellegű térképet?
Miha: Én pl. Lendva-környékről csináltam egyet, mert a 
kiválasztott mondáim is innen származtak, amelyeket a 
térképen jelölni kellett. Fontos volt a fantáziánk haszná-
lata.
Teodor: Az egyik forduló arról szólt, hogy gyűjtsünk ösz-
sze két mondát, amellyel bővülhet az értéktár. Jegyezzük 
le, valamint készítsünk mellé egy térképet, és ez volt az a 
forduló, amit a Miha említett.

A térkép egy érdekes dolog. Én is, amikor diplomamun-
kámat adtam le, a száz valahány oldalas munka monda-
nivalóját összetömörítettem három térképre, az viszont 
könnyen prezentálható bárhol, és a laikusok számára is 
érthetőbb. És neked, Buda, melyik feladat tetszett leg-
inkább?
Buda: A harmadik forduló, az volt a legkreatívabb. Vagyis 
ami a többieknek is. A negyedik is jó volt, amelyre egy vi-
deófelvételt kellett csinálni. Igazából az összes tetszhető 
volt, és megoldható.

Próáltuk úgy felépíteni, hogy előbb megismerjétek a 
mondákat és utána foglalkozzatok velük. Örülök, hogy 
kibírtátok, meg hogy ilyen elánnal bírtátok végig a fe-
szített menetet. Mi a leghasznosabb, amit elvisztek eb-
ből a vetélkedőből?
Miha: Szerintem a helyi történetekről sokat tanulhattunk, 
emellett pedig sokmindent csináltam a verseny miatt, 
amit talán soha sem. Podcastet, improvizáltam, kvízeket 
töltöttem ki, ezért jó volt.
Teodor: Szerintem az, hogy nem csak helyi mondákat, ha-
nem a többi határon túli régió mondáit, de akár magyar-
országiakat is mégjobban tanulmányozhattuk.
Buda: Én is így vélem. Rengeteg tudást és tapasztalatot el 
lehetett vinni a mondák megismerésével, akár más vidé-
kek mondáit és szokásait is. Emellett a kreativitásod is fej-
lesztette, vagyis a feladatok kihozták belőled a legjobbat.

Mi jelentette a legnagyobb kihívást? Hol volt az esetleg, 
amikor úgy éreztéket, hogy ez egy gödör, amelyből ne-
hezen fogtok kimászni?
Teodor: Szerintem az a nagy terjedelmű PDF-dokumen-
tum a százharminc valamennyi oldal mondákkal…

Képzeljétek, azt én már a felére rövidítettem. Harcoltam 
azért, hogy a kevesebb a több. Valamivel több, mint az 
egyharmada maradt meg.
Teodor: A dokumentum terjedelme így is ijesztő volt. Meg 
talán még a második feladatnál a központi oldal minősé-
ge. Nem működött úgy a feladat során, ahogy kellett vol-
na. Amikor pedig végre leadtam a munkát a felületen, azt 
az üzenetet kaptam, hogy az nem ment át, így e-mailen 
kellett elküldenem azt. 
Miha: Én azt hittem minden összeomlik akkor, amikor 
mondákat kellett keresnem, mert nem is hallottam egy 
családtagomtól sem mondákról. Aztán keresztapámmal 

beszéltem, és neki szerencsére volt egy mondája, a mási-
kat pedig mástól hallottam.
Buda: Mindkét társam elég alaposan leírta a verseny kö-
rülményeit, de igazából én sem vagyok más véleményen. 
Voltak olyan pillanatok amikor feladtam volna, de nem 
hagyhattam abba, ha már elkezdtem, gondoltam. Végig 
akartam csinálni, hogy cserébe jöjjön dicsőség, és a meg-
érdemelt ajándék.

Szépen rávezetted a dicsőségre, az ajándékra a szót. Mi 
volt a vetélkedő nyereménye?
Teodor: Az 1. és a 2. hely kapott egy erősebb laptopot, 
amiről Buda többet tud mesélni.

Ugye Buda első lett, Sólyom Borbála a második, Teo-
dor a harmadik és Miha a negyedik. De ugye ha a Kár-
pát-medencei átlagot nézzük, akkor mind erősen az 
átlag felett teljesítettetek, sőt Buda az összes versenyző 
közül a legtöbb pontot gyűjtötte össze. Ilyenkor nem 
kell szerénykedni, elhiszem hogy nem gondoltad volna, 
minket is pozitívan meglepett. A zsűri legtöbbször kifo-
gástalannak minősítette a munkádat, és amikor meg-
néztük a legjobbak munkáit abszolút nem volt megkér-
dőjelezhető, hogy helyes volt e a pontozás. Mi volt az 
első helynek a díja a dicsőség mellett?
Buda: Egy erősebb laptop, aminek jó hasznát vettem, 
hiszen a többi gép otthon pont elromlott, így legalább a 
távoktatásra sikerült kapnom egy új gépet, és egy konkrét 
ajándék, amiért megérte dolgozni.

És mi volt a többi ajándék?
Teodor: A harmadik és a negyedik egy fülhallgatót kapott, 
ami nekünk is jól jött. Én pl. akkor újítottam a technikai 
cuccaimat, amikor ezt az ajándékot kaptam.
Miha: Nekem eddig nem volt semmilyen komolyabb fül-
hallgatóm, ezért úgy gondolom, jó hasznát vehettem.

Zárszóként: megérdemelte részt venni?
Mind: Meg!

Ha lesz még ilyen verseny, és jelentkezhettek rá, ame-
lyen már valószínűleg nem a mondákról lesz szó, akkor 
is szeretnétek az ilyen kihívásoknak elé állni?
Teodor: Helyzettől függ, szerintem még lehet rólunk halla-
ni ilyen versenyen.
Buda: Meglátjuk, hogy bírom a középiskolát, és akkor le-
het akár.

Mindannyiótoknak kívánok sikeres suli-befejezést, 
Budának sikeres ballagást. Amit nem tudtok iskolai 
kereteken belül megoldani, annál inkább élvezzétek ki 
iskolai kereteken kívűl. Ezt tudom tanácsolni. Ha nincs 
dicsőséges lezárás, akkor az osztály, ha tudja, bírja, 
akarja, oldja meg azt privátban, mert  az élet az nem áll 
meg. Köszönöm szépen, fiúk.

Az interjút készítette: Štampah Miha
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ahogy kifejezem magam
ališa és jan

„A vers mindenkié”, de ha vala-
mikor sorban állnának a verse-
kért az iskolában, azt gyanítom 
a következő két beszélgetőtár-
sam az, akik a sor elején to-
longnának. A jövőre végzős, 
két poétika kedvelőnek sze-
mélyiségéhez nőtt a vers. Az a 
forma, ami a legintenzívebben 
közvetíti az érzelmeket a hall-
gatónak a beszédes művésze-
tek közül. Mindketten a 8. b 
osztály tanulói: Lebar Gor Ališa, 
hobbija a versmondás, a rajzo-
lás és a zongorázás. Horvat Ján 
pedig gitározik, verset mond és 
színészkedik. Igazi „kultúrkama-
szok”. Ritka egy „faj”, kihalóban 
lévő. Nézzük, mi érdekeset tu-
dunk meg róluk az interjú so-
rán.

Mi az első emléketek a vers-
mondással kapcsolatban, illetve 
milyen emlékbe maradtak meg 
ezek a zsenge évek?
Ališa: Nagyon jó volt! Már első 
osztályban elkezdtünk szavalni. 
Mindketten. Akkor a Soós Misi 
tanító bácsi kezdte el velünk a 
versmondást.
Jan: Én úgy emlékszem, hogy 
csak azt mondtam magamnak, 
hogy „ajde megpróbálom”. S már 
az első szavalóversenyem nagyon 
tetszett.

Mi az, ami megfogott benne?
Jan: Maga a verseny, a verseny-
helyzet.
Ališa: Az idegesség, vagyis az iz-
galom, hogy mi lesz… és boldog 
vagy, ha jól elmondtad a verset, 
s jó eredményt érsz el, meg más-
képp is…
Jan:  …vagy az is, hogy abban a 
teremben van még 20-30 gyerek, 
aki szintén verset mond, de te va-
lahogy mégis jobban mondtad, 
mint ők.

Mi késztet benneteket a vers-
mondásra?
Ališa: Talán egy kicsit a konku-
rencia is, vagyis, hogy jobb legyek 
nála (Janra mutat és nevet).
Jan: Maga a verseny, és az, hogy 
szeretek mindenki előtt mondani 
a verseket, jól érzem magamat a 
színpadon.
Ališa: Jó érzés az, hogy sok em-
ber elé kiállsz és elmondasz egy 
verset, a végén megtapsolnak, és 
mondják: „ez aztán jól elmondta”. 

Tehát fontos az elismerés is.
Jan: …igen, hiszen ez által meg-
mutathatod mit tudsz, hogy ebbe 
jó vagy. 

Mik a jó versmondó erényei? 
Jan: …hogy bele tudja tenni a sa-
ját és az író érzelmeit a versbe.

Ališa: …hogy nem félsz oda kiállni 
és elmondani a zsűri előtt.

Szóval bátorság is kell hozzá…
Ališa Én, amikor kiállok, akkor 
nem félek, mindenkivel szemközt 
nézek, és mindenkinek mondom 
a verset. Előtte és utána pedig 
didergek.
Jan: Én is igyekszem mindenkinek 
mondani, hiszen nem csak a zsű-
rinek szeretném, hogy tetsszen, 
hanem mindenkinek.
Ališa: Kedv is kell hozzá. Akarat-
erő. 
Jan: Hogyan úgy elmondani, hogy 
érdekesnek találják.

Szóval előadásmód… és talán a 
kiejtést is ide sorolhatnánk.
Jan: Igen, persze.
Ališa: Igaz.

Ti hogy készültek egy adott 
verssel?
Ališa: Először néhányszor átolva-
som, hogy megértsem, és közben 
már jönnek az érzések, amiket a 
vers felébreszt, és már közben 
adom hozzá, vagyis fűzöm össze 
a kettőt. A hangsúlyokat is, szóval 
jön magától.

Mintha könnyebb lenne az érzé-
seidet így kifejezni.
Ališa: Igen, jön valahogy magától.
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tintafoltok

Jan: Én is úgy mint Ališa, először az 
értelmét keresem, és teszem hozzá 
az érzelmek, és közben már tanulom 
is, pl. úgy hogy először két sor, aztán 
még két sor, aztán az egész versszak 
és így tovább…

Milyen alkalmakból tanultok ver-
seket?
Ališa: A Muravidéki Szavalóverseny-
re, március 15-re,…
Jan: Sulis ünnepélyekre, egyéb ren-
dezvényekre,…

Kivel készültök, ki készít fel benne-
teket?
Jan: Legtöbbször tanárral, magyar 
tanárral és az anyukámmal, aki szin-
tén egy jó versmondó.
Ališa: Én is a tanárokkal és anyám-
mal, akinek azért mondom el, hogy 
majd könnyebb legyen később.

Szóval a családi környezet mind-
kettőtöknél támogató jellegű. De 
azt mondják, hogy legnehezebb 
ismerősöknek, családtagoknak, 
barátoknak mondani verset, miért 
lehet ez így?
Ališa: Nem tudom, de amikor a sza-
valóverseny szokott lenni, és anyám 
eljön a versenyre, akkor mindig mon-
dom neki, hogy ne nézzen engem, 
amikor verset mondok. „Nézz kérem 
máshova, csak engem ne …” …mert 
valószínűleg ideges leszek.

Jan: Talán mert ők ismernek, hogy 
ki vagy, és utána beszélhetnek erről 
vele, és az elég rossz érzés, ha arról 
beszélnek mit csináltál rosszul, de a 
kritikát is el kell tudni fogadni, főleg 
ha építő jellegű. Leginkább én is ak-
kor izgultam, amikor az egész osztá-
lyom azt az előadást nézte, amiben 
játszottam.

Van-e kedvenc költőtök?
Költőn nincs, de versem van. Az, 
amit első osztályban szavaltam, 
Bartos Erika: Nem akarom. Mintha 
ráírták volna…

Miért?
Ališa: Mert akkoriban olyan kislány 
voltam, hogy mindenre az mondtam 
„nem akarom”, még az iskolában 
is mindenre ezt mondtam, ezért is 
kaptam ezt a verset.
Jan: Én fiatalabb koromban szeret-
tem Gazdag Erzsébet verseit, mert 
boldogak és játékosak voltak. Most 
pedig inkább a komolyabb versek 
tetszenek, pl. Rákóczi Miklós versei. 
Sok bennük az érzelem. Pl. a Hason-
latok c. vers… mert érzed, hogy a 
költő menyire szerette azt a valakit, 
akinek írta ezt a verset…

Jövőre kilencedikesként részt vesz-
tek-e a szavalóversenyen?
Ališa: Hát az biztos!
Jan: Persze hogy!

A jövőben hol látjátok magatok a 
versmondás terén?
Jan: Én 100% szeretnék mondani 
még valahol verseket, nem tudom 
hol, de biztos szeretnék, mert a hob-
bim is, és jó is vagyok benne… és 
szeretek verset mondani.

Mit lehet elérni a versmondás te-
rén, lehet-e bármit is?
Ališa. Igen, hogy becsüljenek valami-
ért. Becsüljék azt, hogy tudsz verset 
mondani. 

Mit üzentek az utánatok jövő fia-
talabb versmondóknak?
Jan: Ha jó versmondó akarsz lenni, 
akkor ne hagyd, hogy más valaki vá-
lassz a versed, válasszad magadnak 
azt, ami neked a legjobban tetszik!
Ališa: Hogy csinálják bárhogy is van. 
Ha jobbról, balról kapnak kritikákat, 
ne csüggedjenek, csak csinálják. Ne 
hallgassanak a rossz nyelvekre…
Csinálják.

Az interjút készítette:
Štampah Miha

Tintafoltok
Viharos éjjelek

Félelmetesek, szépek
Gyertyaláng a szobában

Töltőtoll a tintában.
Alvó emberek
A szél tekereg

Egy villám becsap
A csend remeg

Valahol éjfélt üt az óra
Dübörgés már alig van
A szelek visszavonulnak

Csend lesz azon nyomban
Másnap reggel a Nap fényesen ragyog

A madarak csiripelnek
De te tudod

Mi történt az éjjel
Mit tett a vihar a sötétben.

Ruzsics Dorka, 6.
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 aki igazából írónő
Tetőtéri könyvtáros,

Mikor kezdet verseket, történeteket írni, esetleg 
emlékszik az elsőre?
Általános iskolába Göntérházára jártam. Az iskolát 
akkor úgy hívták, hogy Vlaj Lajos Általános Iskola. 
Ott, a 8. osztályban azt a feladatot kaptuk, hogy 
írjunk verset. Azt hiszem az őszről szólt. Ezt fel is 
kellett olvasni, s ekkor ezt mindenki meghallgatta, a 
magyar tanárom pedig megdicsért, hogy ez, jó volt. 

Ha jól tudom az első könyve 1997-ben jelent meg, 
Viharverten címmel, honnan jött az ötlet, hogy ver-
seskötet szeretne megjelentetni?
Először újságíró voltam a Népújságnál. Ez volt az 
első munkahelyem. Az is az írás egyik fajtája, a napi 
események megírása, s amikor megszűnt ez a mun-
kahelyem, vagyis már nem ez volt a feladatom, úgy 
éreztem, hogy ott belül valami van, amit ki kell írnom 
magamból. Belső késztetésre újra verseket írtam. S 
amikor már lett néhány versem, egy irodalmi esten 
Berlinbe, a Magyar Házba ajánlották, hogy eljött az 
ideje, hogy kiadjam az első verseskötetem, ez a buz-
dítás sokat segített és megerősített.

A köteteiből melyik áll legközelebb a szívéhez?
Húha… Mindegyik… valamilyen formán. Mindegyi-
ket más intenzitással, érzéssel írtam. Volt, amit több 
évig hordoztam magammal, s addig dolgoztam rajta, 
amíg nem voltam megelégedve azzal. Én úgy gondo-
lom, amikor egy élmény megfog, megírom, s az után 
már olyan rettenetesen sokat nem foglalkozom vele. 
Esetleg javítgatom, újraolvasom egyszer-kétszer. S 
amikor egy folyamat lezárul, akkor várom az újabb 
élményeket. S amikor egy-egy téma összeáll, akkor 
megszületik a ciklus. Úgyhogy nem tudnék verseskö-
tetet kiemelni, de a novellás kötetem, A szív akkumu-
látora, erős egy év alatt jött létre. Annyi élmény jött, 
hogy úgy éreztem ezt nem versben, hanem prózában 
kell megírnom. S nyáron, amikor volt időm írni, akkor 
csak ezzel foglalkoztam és egy szép nyaram volt, s 
úgy érzem egy isteni ihlet segített, gyorsan és köny-
nyedén folyt az írás. Abba a világba, amit megírtam 
a hétköznapi emberek bőrébe bújtam, nem csak nők, 
hanem férfiakéba is, és együtt éreztem velük. A vers-
ben ugye én vagyok, mint ihlethordozó, itt a novellás 
kötetemben pedig szereplők vannak. S azt írták erről 
a munkámról, hogy humán, együttérőz, hogy oda tu-
dok figyelni az emberre és ez jól esett. S ezért ez a 
kötet tényleg emlékezetes. 

Milyen környezetben szokott alkotni? Kint, a ter-
mészetbe, vagy bent…
Az írás számomra a befelé fordulás, ezért teljesen 
mindegy hol vagyok, kint vagy bent. De legtöbbször 
otthon írok, a munkahelyen pedig sosem. A témát, 
élményt hordom magamban, és megtalálom az időt, 
hogy mikor kell megírni azt. Van, amikor papírra írok, 
van, amikor gépelek, van, amikor éjszaka felkelek, 
mert annyira zaklatott voltam az ihlet által, de mos-
tanában inkább nyugodt környezetben írok, amikor 
egyedül vagyok.

Kik a kedvenc írói? 
Sok van… Nem tudom, hogy rangsoroljam, de mond-
juk Márai Sándor, aki prózaíró, aztán szinte az összes 
klasszikus költő a magyar irodalomból, Ady Endre, Jó-
zsef Attila, Radnóti… viszont a szlovén irodalom kor-
társ íróit is kedvelem és fordítom, aztán itt vannak a 
muravidéki költők… úgyhogy érdeklődöm a közvetlen 
környezetem iránt is. A világirodalomból pedig mond-
juk Tolstoj tetszik, Paulo Coelho, de pl. Prešeren és 
Petőfi is…

Hogy éli meg a tanári és az írói szakma közötti kü-
lönbséget?
Mivel én nem vagyok aktív tanár, de a Maribori Egye-
temen voltam előadótanár, és fordítási irodalmat is 
oktattam, gyakorlati órákon, szóval irodalmi szövege-
ket kellett fordítani. S ezt, ha szakmailag nézzük, ak-
kor van tanterv, tananyag, válogatás, és akkor a tan-
anyag áltál az egyetemistákra koncentráltam, hogy 
ők teljesítsenek. Tanárként sosem éreztem magam, 
mint ahogy íróként, ott az volt a lényeg, hogy át tud-
jam adni a tudást, főleg az olyant, ami hasznos szá-
mukra. Ha pedig inkább az általános iskolás tanóráim 
érdekelnek, amikor irodalmat kell helyettesítenem, 
akkor is koncentrálok, hogy az óra érdekes legyen. 
De a tanulótól is függ, hogy mennyire befogadóak. 
A tanáron és a tanulón egyaránt múlik, hogy milyen 
lesz egy óra.

Mit üzen a fiatal íróknak, költőknek?
Legyen erejük, ha írókká akarnak válni. Elsősorban 
maguknak bizonyítsák be, hogy ez fontos. Másod-
szor, legyen kitartásuk, harmadszor ne adják fel, mert 
ezt manapság nem igen fizetik, becsülik, az irodalom 
és a kultúra nem annyira fontos, ahogy azt mi sze-
retnénk, de sosem volt olyan társadalom, amiben a 
kultúrát mellőzni lehetett. És végeredményben ti, akik 
tanuljátok ezt, azért tanuljátok, hogy boldogabbak 
legyetek az életben, s ezzel nincs is semmi gond. Ha 
pedig valaki késztetést érez forduljon olyan írókhoz, 
kiadókhoz, írószövetségekhez, akikben megtalálja a 
segítséget, hogy ne maradjon maga ezen a pályán. 

Köszönöm szépen az interjút, s be kell vallanom, ki-
csit izgultam, még mindig nagyon dobog a szívem, 
s remélem nem beszéltem olyan gyorsan.
A kérdéseid jók voltak.
Köszönöm.

Az interjút készítette: Ruzsics Dorka

zÁGOREC CSUKA JUDIT
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Štampah Misi tanító bácsi azt kérte tőlünk, gon-
dolkodjunk el azon, kivel csinálnánk szívesen inter-
jút az iskolán, s mivel én sokszor látom önt iskolán 
kívül is, és látom, hogy az utcában sokat mosolyog, 
önre gondoltam. Hány éve dolgozik az iskolánkon?
13 éve.

Mi buzdította arra, hogy igazgatónő legyen? 
A tanári pályámat Ljubljanában kezdtem, s a ta-
nártársaim és az ottani igazgató arra buzdítottak, 
hogy, gondolkodjak el, és csináljam meg az igazga-
tói vizsgát… talán azért ,mert főleg az igazgatónak, 
heti szinten mondtam, megosztottam ötleteimet az 
újításokról, hogyan és mit kéne megváltoztatni… S 
egyszer az igazgató azt tanácsolta, hogy próbáljak 
meg az iskolai szervezésben más szemszögből is köz-
reműködni. Valahogy így történt, és hoztam meg a 
döntést, aztán pedig már történtek a dolgok, ahogy 
történtek.

Mindig is igazgatónő volt, vagy tanított is?
Érdekes, hogy pont tizenhárom évig tanítottam Ljubl-
janában földrajzot, történelmet és számítástechni-
kát.

Melyiket szereti/szerette jobban, most igazgatni, 
vagy akkor tanítani?
Mindkét dolog nagy kihívás volt számomra. Szerin-
tem a tanítást, azt igazán élveztem. 

Hogy néz ki egy átlagos nap egy igazgatónő életé-
ben?
Egy átlagos nap, sosem tart nyolc órát, de talán 
kezdjük azzal, hogyan is folyik a munka az iskolá-
ban. Mindenképp az aktuális ügyekkel foglalkozom 
és oldom meg őket, sok a megbeszélés, egyeztetés, 
posta, elektromos posta, telefon, otthon pedig nyu-
galomban elkészítem a kellő anyagokat, átgondolom 
a terveket, amit meg szeretnék az iskola dolgozóival, 
tanulóival, az iskolával valósítani.

Ez azért igen sok tennivaló… Mit szeret, és mit nem 
szeret a munkájában?
Nagyon szeretek másoknak örömet okozni, örülni ve-
lük, örülni annak, amikor valakinek valami sikerül, és 
nem szeretek rossz híreket közölni. 

Hát azt senki sem szereti… (nevetnek) Mi a jó igaz-
gatás titka és mi az ön módszere?
Nagyon fontos a kommunikáció, az emberekre, a 
gyerekekre való odafigyelés. Mindenkit egyformán 
kezelünk, nem csinálunk különbségeket, empatikusak 
vagyunk, igazságosak, ez szerintem egy ilyen munká-
ba nagyon fontos. 

Egyetértek. Mi jelenti a legnagyobb kihívást ami 
eddig történt munkája során?
Meg kell, hogy mondjam sok kihívás volt eddig, de ta-
lán amin nagyon sokat gondolkodtam és szervezked-
tem a gyertyánosi tagiskolát, és azt az évet, amikor 
eldőlt, hogy mégis sikerül megtartani azt.

Az tényleg szép dolog, hogy életben tartottuk. S 
most evezzük egy kicsit az iskolán túlra. Mivel tölti 
a szabadidejét, hogyha szabad kérdezni?
A szabadidőmben szeretek olvasni, kerékpározni, na-
gyon szeretek a barátaimmal kávézni, hobbijaim az 
utazás, színház, s amit pedig különösen nagyon sze-
retek, az a mozi.

A mozin, filmeken belül mit kedvel?
Leginkább a drámák és a krimik érdekelnek. Legutol-
jára és francia film, az Életrevalók, és egy koreai, a 
Parazita, ami mély benyomást hagyott rám.

Azt veszem észre nap mint nap, hogy sokat moso-
lyog, ez most az interjú közben is látható. Mi vará-
zsol mosolyt az arcára?
Attól függ, különböző szituációk. Én nagyon szeretem 
az embereket, akiknek jó humoruk van, akik értik és 
értékelik a viccet, mert lazán, kellemesen sok mindent 
könnyebben meg lehet oldani. 

Mik az iskola tervei az elkövetkező időszakban?
Itt talán az iskolaév befejezéséről szólnék néhány szót. 
Ebben a pillanatban az a legnagyobb feladat, hogy 
nyugodtan befejezzük ezt a zűrzavaros, kihívásokkal 
teli iskolaévet. Úgy gondolom, hogy ilyen nehéz év, a 
tanítás, és a különféle munkálatok sorában még nem 
is volt. Hiszen a gyerekek és a tanárok gyakorlatilag 
négy hónapig távoktatásban voltak, s nem álltak köz-
vetlen kapcsolatban. Most következik ennek az át-
gondolása, s reméljük, hogy ez, ilyen formában többé 
nem történik meg, de ennek ellenére át kell gondolni 
az esetleges javítási lehetőségeket, mit lehetne hoz-
zátenni… Különben pedig azt szeretném még, hogy 
sikerüljön az iskola melléképületének a kiépítése, mi-
vel jövőre szerencsére már négy negyedikes tagoza-
tunk lesz, és akkor jövőre ötödikben is négy. S nagyon 
fontos, hogy legyenek még tantermek, ahol folyhat 
a tanítás, és, ha minden sikerül, akkor a gyertyánosi 
tagiskolának is lesz tornaterme.

Azta!? Hát, most sokat tudunk meg, önről és az is-
kola közvetlen jövőjéről. Nagyon szépen köszönöm, 
hogy időt szakított.
Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy rám gondoltál. 

Az interjút készítette: Aladič Aleksandersa
bo

 ta
tja

na
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Részükké vált a Részecskék
részecskék - delčki

Xaver, szerinted miről szól a 
film, amiben szerepeltél?
Xaver: Arról, hogy az apuka egy 
teherautó vezető, aki soha nem 
szokott hazajönni, s egyszer, ami-
kor mégis hazajött a családhoz, 
akkor megígérte a fiainak, hogy 
elmennek a formulafutamra, de 
a végén rájöttek a fiúk, hogy nem 
is mennek, mert az apuka elaludt, 
elfelejtette, s így rájöttek, hogy az 
apa soha nem tartotta a szavát. 

Teodor, te mit tennél hozzá? Ne-
ked miről szól a film?
Teodor: Két testvérről szól, aki-
nek a szülei elváltak. Az apa egy 
kamionsofőr, aki egyszer haza-
jön. A gyereke boldogok, mint 
ugye minden gyerek, beülnek a 
kamionban, kíváncsiak, ami az 
anyának nem tetszik. Anya elkül-
di apát, hogy már nem a család 
része, akkor a fiú, akit játszok fel-
mérgesedik, s elmegy apja után, 
akivel megbeszéli, hogy elmennek 
a Hungar-o-ringre (tegnap Ver-
stappen volt az első). A fiú fél a 
következményektől, de az apa 
ezt mondta neki: „Jobb később 
bocsánatot kérni, mint előre en-
gedélyt…” A gyerekek komolyan 
veszik a megbeszélteket, felkel-
nek hajnalban, megszöknek, de 
az apa nem jön. Megtalálják a 
kamionban, elaludt, s ekkor az 

Horváth Botka Áron a Részecskék c. film forgatása 2019 augusztusában zajlott Lendván és Petesházán. A 
történet egy testvérpárról szól – a főszerepekben Tot Teodort és Pratnekar Xavert, az 1. Sz. Lendvai KÁI 
tanulóit láthatjuk -, akik anyjukkal élnek (Auguštin Tamara), és hiányolják apjukat (Nagy Zsolt), aki viszont 
egy forró nyári napon meglátogatja őket…
Pratnekar Xaverrel (9 éves) és Tót Teodorral (14 éves) beszélgetek a Részecskék c. rövidfilm kapcsán. 

idősebb fiúban tudatosodik, hogy 
sosem fogja elvinni őket, nem 
számíthatnak rá. 

Miért fontos egy ilyen filmet 
megnézni?
Xaver: Ha te olyan ember vagy, 
aki nem tartja a szavát, és meg-
nézel egy ilyen filmet, akkor kicsit 
el fogsz gondolkodni azon, hogy 
mi a jó és mi a rossz és mi minek 
a mellékhatása. 
Teodor: Most túl sok az ilyen Dis-
ney, meg Hollywood, happyend, 
meg csupa boldogság… s nem 
ártanak az ilyen filmek, amíg 
megmutatják, hogy ilyen is van, 
hiszen nem csupa boldogság az 
élet sem. 

Hogy kerültetek a szereplők közé?
Teodor: Hát ön, tanár úr felke-
resett minek, hogy lesz egy ilyen 
lehetőség, vagyis részt lehet ven-
ni egy válogatáson. Elég sok je-
lentkező volt. Két körben zajlott. 
Mindenki kapott különböző szitu-
ációs feladatokat, amiket felvet-
tek, megnéztek és így döntöttek a 
szereplőkről.

Milyennek ismertétek meg 
Áront? Milyen volt vele dolgozni?
Teodor: Nagyon jó volt. Az a négy 
nap lehet, hogy rövidnek tűnik, de 
az a négy nap… olyan négy nap, 

hogy… soha többé nem lesz olyan 
négy nap. Mert jó volt a csapat, 
a rendező, mindenki összedol-
gozott. Áron nem hiszem, hogy 
egy szokványos rendező, hiszen 
szerintem kicsit máshogy gon-
dolkodik, hoyg úgy mondja… „ki a 
dobozból”. Nagyon kedves is volt, 
jól tudott bánni velünk.

Hogy folytak a próbák?
Xaver: Elmentünk a Bánffyba, és 
akkor eljátszottunk rövidebb jele-
neteket. 
Teodor: A filmből voltak, de akkor 
még nem tudtuk, hogy a filmbeli 
jelenteket próbáljuk…

Hogy zajlott le egy forgatási nap?
Teodor: Elég korán kezdtünk. 
5:00-kor már a helyszínen kel-
lett lenni. Minden reggel felvett 
egy „taxi” bennünket és odavitt. 
A csapat már ott volt egy ki-
sebb teherautóval, ami tele volt 
filmes felszereléssel, s amire mi 
odaértünk már lassan el is kez-
dődött a forgatás. Legtöbbet egy 
lakótömbnél felvételeztünk Lend-
ván…

Meddig tartott egy forgatási 
nap?
Xaver: Attól függ, valamikor dé-
lelőtti, valamikor esti felvételek 
voltak, de 10-12 órát. 
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Mi az ami a forgatásokról ami a leginkább megmaradt 
bennetek?
Teodor: A biciklizés. Volt olyan, hogy egy partról lefele gu-
rultam, volt olyan, hogy a lakótömbnél tekertem, s volt 
olyan hogy egy autó után hajtottam… ez volt a legjobb, 
mert elég gyorsan mentünk, közel volt az autó, és az arco-
mat vették, szóval ez maradt meg legjobban…
Xaver: Az, amit az utolsó nap filmeztünk, s azt kellett csi-
nálnom, hogy alszok, de én igazából is elaludtam… Ez az 
a jelenet, amikor a Teodornak fel kellett ébresztenie en-
gemet, mert szökni kellett. S ez már elég későn volt, és a 
kamarával sem volt minden rendben, ezért tényleg elalud-
tam, és Teodor tényleg felébresztett. 
Teodor: Azt hiszem az a felvétel került a filmbe. 

Ki az akire még emlékeztek a forgatásról?
Teodor: Az, aki igazította a hajunkat, aki befújt minket víz-
zel, hogy úgy tűnjön, nagyon meleg van… Szóval a masz-
kőr,… s a kosztümtervező, aki pedig arra figyelt, hogy a 
ruhánkkal minden rendben legyen, és hogy az adott je-
lenetben jól legyünk felöltözve, mert nem mindig vettük 
időrendbe a jeleneteket. A film középét pl. az első nap 
vettük fel. 

A film Lendván lett először bemutatva, mint a Rövid 
Filmek Bográcsának nyitófilmje. Milyen érzés volt látni 
magatokat nagyvásznon? 
Teodor: Elég jó volt… Hiszen mégiscsak a mi művünk is, a 
mi filmünk. Büszke vagyok rá. 
Xaver: Elég furán éreztem magam, hiszen még nem láttam 
ekkorában magamat, és nagyon tetszett az egész film, és 
meg is voltam lepődve, hogy ilyen jól sikerült minden…
Teodor: …igaz nem minden tőlünk függőt. A vágótól, Áron-
tól, a hang-technikustól, az operatőrtől, minden munkás-
tól, az egész csapattól. Mindenki összefogott, és egy célért 
dolgozott. Ezért is lehetett ennyire jó.

A film elnyerte a legjobb rövidfilm díját 2020-ban Szlové-
niában. Szóval nyert egy Vesnát. Hogy éltétek ezt meg?
Xaver: Anyám kapott egy e-mait egy hétvégén, amiben 
jött a hír, hogy megnyertük a Vesnát. Nagyon örültem, és 
alig hittem el. 
Teodor: Lényegében, ez a filmes kaland egy négy napos 
forgatásnak indult, s aztán ez volt a ráadás, hogy ez lett 
2020-ban a legjobb rövidfilm az országban. S még nincs 
vége, hiszen ott volt most a budapesti Friss Hús Fesztivá-
lon, és ott lesz Palm Springsben, Kaliforniában is, és még 
ki tudja hol…

Csinálnátok bármit is másképp?
Teodor: Én úgy vagyok ezzel, hogy ami megtörtént, meg-
történt, és úgy jó, ahogy van.
Xaver: Egyforma, de talán egy kicsit jobban koncentrál-
nék…

Most milyen visszagondolni az élményre?
Xaver: Nagyon jó érzés. Tudom, hogy voltam egy rö-
vidfilmben, ami díjazott lett…
Teodor: Legszívesebben megismételném azt a négy napot, 
mert az tényleg egy életre szóló élmény volt, és bekerült 
az olyan emlékeim közé, amit sosem felejtek el.

Az interjút készítette: Štampah Miha



24

Képzeljétek a matematika nem csak móka és kacagás, hanem nagyon komoly művészeti lehetőség is. Akövetkező 
matematikai alkotások is tanulóink és tanáraink kreativitásáról tanuskodnak. 

H2O - 2020/2021 - številka 25 /dik szám

naloge

Pripravila: Halász Lúcia, 9.a

feladatok
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UPORABILA SEM:
ENAKOKRAKI TRAPEZ, TRAPEZ,

ROMB IN DELTOID
Maruša Zavec, 7.c

UPORABILA SEM:
ROMB, PARALELOGRAM,

TRAPEZ IN DELTOID
Zoja Varga, 7.b

UPORABILA SEM:
2 DELTOIDA IN 2 TRAPEZA

Nika Golinar, 7.c

Bodi tudi ti kreativen legyél te is kreatív
NARIŠI MANDALO, POIGRAJ SE Z GEOMETRIJSKIMI LIKI, UPORABI ŠESTILO, RAVNILO, GEOTRIKOTNIK ... 

RAZOLJ MANDALÁT, JÁTSZ A GEOMETRIAI FORMÁKKAL, HASZNÁLJ KÜLÖNBÖZŐ VONALZÓT, KÖRZŐT ... 
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koordinati/koordinaták
Poigraj se tudi ti s koordinatami! Nariši s kako 
se počutij, kaj misliš, ali kaj si danes jedel, od 
česa se bojiš, ali pa le najbolj popularno žival v 
Lendavi: PUMO! 

Pripravila: Lana MagyarPripravila: Halász Lúcia, 9.a
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UPODOBI LIKE V KOORDINATNEM SISTEMU.
ÁBRÁZOLD A SÍKIDOMOKAT A KOORDINÁTA-RENDSZERBEN!

VEČKOTNIK ABCDEFGHIJK SOKSZÖG:
A(-5,6)  B(-5,4)  C(-5,-3) D(-4,-5)  E(-1,-6) 
F(1,-6)   G(4,-5)  H(5,-3) I(5,4)  J(5,6)  
O(0,0) 
 

ŠTIRIKOTNIK (DELTOID) KLMN NÉGYSZÖG (DELTOID):
O(0,0)	 	 L(1˙5,2)		 M(0,	4)	 N(-1˙5,2)	 	

TRIKOTNIK ANP HÁROMSZÖG
A(-5,6)	 	 N(-1˙5,2)	 P(-1,3)	

TRIKOTNIK JLR HÁROMSZÖG
J(5,6)	 	 L(1˙5,2)		 R(1,3)

KAJ PREDSTAVLJA DOBLJENA SLIKA? MIT ÁBRÁZOL A KAPOTT KÉP?

Pripravila: Kaja Litrop, 8.c



english corner
Mein Hund Flossy
Mein Opa hatte Fische, aber die waren für mich sehr langweilig. Als 
ich acht Jahre alt war, hat er zwei kleine schwarze Katzen aus dem 
Tierheim nach Hause gebracht. Das war wunderbar, ich spielte sehr 
gern mit ihnen. Canna und Ruby waren sehr lieb und kinderfreundlich. 
Aber Canna lebt nicht mehr und Ruby ist fast nie zu Hause. Aber sie 
bringt uns oft Vögel, Mäuse und andere kleine Tiere ins Haus. Seit wir im 
März 2020 den Unterricht von Zuhause machen mussten, sind ich und 
meine Mutter oft spazieren gegangen. Ich erzählte ihr immer, wie schön 
es wäre, einen Hund zu haben. Als wir im Weinberg unterwegs waren, 
hat uns ein junger Labrador namens Pegi immer begleitet. Wir waren 

sehr begeistert davon, dass ein Hund mit uns geht. 

Unser Hund ist ein Cavalier King Charls Spaniel. Diese Rasse kommt 
aus Großbritannien. Sie werden 30 bis 33 cm hoch und sind von 5,5 
bis 8 kg schwer, sie leben 9 bis 14 Jahre. Sie können braun-weiß, braun-
schwarz-weiß und braun sein. Diese Hunde sind verschmust, freundlich, 
unternehmungslustig und kinderlieb. Die Cavalier King Charles Spaniel 
ist eine sehr alte Hunderasse. Er diente als Spielkamerad der Kinder des 
Königs und als Bettwärmer der adeligen Damen. Die Der berühmteste 
Cavalier Besitzer war König Charles der Zweite. Die Rasse wurde später 

nach ihm benannt.

Unser Hund war mit drei Monaten 1,5 kg schwer. Jetzt, mit einem Jahr, 
wiegt er 7 kg. Er ist 33 cm groß. Er ist ein Tricolor, er ist schwarz, braun 
und weiß. Sein Lieblingsspielzeug sind ein Ball und ein Teddybär. Er hat 
gern Menschen, am meisten Kinder. Er spielt sehr gern mit anderen 

Hunden. Seine besten Freundinnen sind Pegi und Loti. 

Mit Flossy müssen wir dreimal pro Tag spazieren gehen. Zweimal 
bekommt er Nahrung so, dass er dafür etwas tun muss, wie zum 
Beispiel: Sitz! Dreh dich! Komm! Er hat ein eigenes Bett, aber er schläft 
meistens bei mir. Leider finden wir seine Haare überall, im Bett, auf der 

Kleidung, in der Suppe…

Hunde sind nicht geeignet für kleine Kinder, weil sie noch nicht wissen, 
wie man mit Tieren umgeht. Für einen Hund braucht man viel Zeit und 
Raum. Hunde können auch oft krank werden, deswegen ist der Besuch 
beim Tierarzt sehr wichtig. Für Hunde ist es sehr gut, wenn sie Unterricht 

bekommen. Auch wir hatten zwei Monate lang einen Hundetrainer. 

Maja Treiber, 9.a

und die andere: deutsche ecke
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Ich würde euch gerne mein Hobby Angeln vorstellen. 
Ich schreibe über Arten von Angeln, was man 
braucht, um zu angeln, typische Köder, wo ich angle, 
Fischarten und meine Erfolge.

Wir kennen zwei Arten von Angeln: Sportangeln und 
Angeln als Hobby. Für das Hobby Angeln brauchen 
wir nur eine Angelrute mit Schnur und einen Haken, 
aber für Sportangeln brauchen wir viel mehr.
Und was brauchen wir noch um zu angeln? 
Wie ich schon geschrieben habe, brauchen wir 
selbstverständlich eine Angelrute mit einer Schnur, 
dem Haken und die Boje. Für Wettkämpfe brauchet 
man auch noch Fischnetze, um größere Fische 
leichter aus dem Wasser zu bekommen; Miniboote, 
um Fischschwärme zu lozieren und die Wassertiefe 
zu bestimmen; größere und kleinere Schachteln für 
kleine Dinge, wie Haken, Waagen, um die Fische zu 
wiegen und so weiter. 

Die typischen Köder für Fische hier in Prekmurje 
sind Mais, Würmer, Boilis, Brot und verschiedene 
künstliche Köder. Persönlich brauche ich am meisten 
Würmer und Mais. In der Alpenwelt benutzt man als 

Köder eine Fliege. Das Fliegenfischen ist sehr populär. 
Andere Arten sind sogar verboten.
Wo angle ich? Ich angle am liebsten an verschiedenen 
Teichen in den umliegenden Dörfern, oder am Fluss 
Ledava oder an größeren Seen. 

Welche Fischarten kennen wir? Wir kennen Lachsfische 
und Karpfenfische. Das sind die zwei Hauptsorten. In 
Slowenien gibt es mehr Karpfenfische. Die Lachfische 
leben nur in den Alpen, die Karpfenfische gibt es da 
fast nicht. Die leben im Rest von Slowenien. Zu den 
Karpfenfischen gehören der Karpfen, die Karausche 
und so weiter und die Lachsfische sind die Forelle 
und der Huchen. 

Mein größter Erfolg im Angeln ist der zweite Platz an 
der Pomurska Liga aus 2018. Die Pomurska Liga ist 
ein Wettkampf aus drei Teilen. Der erste Teil ist immer 
in Lendava, einer ist in Gornja Radgona und einer in 
Ljutomer. Ich habe auch zwei Pokale für den dritten 
Platz aus dem Jahr 2016 und 2017. Ich habe noch 
12 Medaillen, fünf für den dritten Platz, zwei für den 
zweiten und 5 für den ersten Platz.

Miha Pintarič

   Larisa Feher Varga - 8.c
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My mum’s name is Metka. She is forty years old. She has got short straight brown hair. She has got 
glasses. She gets up at six o’clock. She has breakfast at quarter to six. She goes to work at quarter 
past seven. She finishes work at four o’ clock. At home, she has lunch. We have dinner at seven 

o’clock. My mom and dad cook dinner together but I help too. Then she goes for a rest. She goes to 
bed at half past ten.

Miša G., 6.a

A Special Person in My Life

My favourite person
I will describe my father, Samo. He's 42 
years old. He works in Murska Sobota 
at Pomurski muzej. He's an archaeol-
ogist. He's got brown hair and brown 
eyes. In our free time, we go for a walk 
with our dog or we play table tennis. 
Sometimes we watch football and TV 
series together. He often works out-
side and sometimes he goes for a run.

Borut J. S., 6.a

My school freind
Today, l will describe my classmate Anduena. Anduena was 
born in Albania on September 1. Now, she lives in Lendava. 
Anduena has got long dark brown hair and brown eyes. She 
wears earrings in her ears. I like her dressing style. She has 
got an older brother and a younger sister. She doesn’t have 
any pets even though she really wants them. At first glance, 
Anduena looks like a very quiet person, but when you get to 
know her better, she shows a great personality - she is a kind 
and flexible person. This school year, we got very close and we 
became best friends. I am glad to have her in my life because 

she is a person that I can trust. 



In 2050 life in Lendava will be 
different than it is today. People will 
live in houses and blocks of flats. 
We will drive only electric cars. 
From the centre of Lendava there 
will be a cable car to the Vinarium 
tower. There will be a lot of visitors 
from all around the world. There 
will be no small shops in the town, 
just hypermarkets. People will buy 
most things on the Internet. We 
will eat healthier food. I hope that 
there will be no diseases. I can't say 
that life will be better, I just can 

hope so. 
We will have to protect our nature 
if we want to live in a better town 

in 2050.

Matic Kolenko, 8.c

lendava
in

2050

Lif
e i

n t
he

 fu
tu

re

30

H2O - 2020/2021 - številka 25 /dik szám

On a typical day I eat breakfast when I wake up. 
This is usually cereal or Čokolino. Between breakfast 
and lunch, I don't have any snacks and if I do, then I 
have some peanuts, almonds or walnuts. For lunch, 

I usually have what my mum makes for lunch. 
Sometimes it's healthier, sometimes it's less. During 
the rest of the day I usually just eat some sweets or 
popcorn. For dinner, I have toast with cream cheese 

and if I'm hungry I have chicken sausages with 
some bread. In my diet there is not enough fruit and 

vegetables and I have to improve that. The good 
point of my diet is that I eat enough protein and 

complex carbohydrates.
( - )

My eating habits are not very healthy since I enjoy 
candy and any kind of sweet stuff, but I do make 
up for it a little bit since I also like different kinds 

of fruit and vegetables. In a typical day I don’t eat 
breakfast since I like to sleep in, but If I do, then I 

have eggs or a sandwich. I also like to eat snacks in 
the day. For lunch I mainly eat some type of meat 
with a side dish or a salad. For dinner I typically 

have a sandwich or leftovers from lunch. I do like 
vegetebles but mainly raw, not cooked. And if we 

have fruit at home I will eat some of it. I could 
improve my diet by eating less sweets and more 

vegetables.
David Dawa Pratnekar, 9.b

In 30 years from now, people will live in houses that will 
be different from now. Schools will be online and more 

people will work at home.
They also won't be outside or travel a lot. The weather 
will be different. I think that the food won't change a lot 
but there will be more fast food and foods that are quick 

and easy to make and cook. 

There will be a lot of diseases and viruses. Everything 
will be worse than in the past, people won't be hanging 
out a lot. There will be no cure for the diseases in the 
future and a lot of people will die. Life won't be better. 
People will be less happy because they will have to live a 

different life than they do now.

Larisa Farkaš, 8.c

COLOR THE CASTLE

slika: David Sekereš, 8.c



Nimfa:  Diétás kólát?
Mr. D.: Igen, mi mást! Ez a hülye átok!
Nimfa: Bocs, de elfogyott. Milyen különös.
Mr. D.: Tudom, hogy ki a tettes. Perry Johnson az. 
Mindig valami sületlenségeket művel. Hol találom?
Nimfa:  Utoljára Annabethtel láttam.

Percy végigfut a táboron, s a tengerpart felé tart.

Táborlakó: Érdekel, ha Percynek ma sikerül-e 
megszöknie, mert Dionüszosz ma tényleg nincs jó 
kedvében.

Annabeth: Nem vagy valami jó formában Hináragyú. 
Nézd, ott jön Mr. D.!
Percy: Akkor most mennem kell!
Annabeth: Miért? Hová mész?

Kheiron: Történt valami új? 
Silena: Nem, csak a szokásos. Mr. D. kergeti 
Percyt, mert ellopta a diétás kóláját, s közben azt 
üvölti, hogy palackorrú delfinné változtatja.

Nimfa: Minden nap ugyanaz. Nem tudom, mikor 
fogják ezt abbahagyni. Az igazgató több ezer éves, 
és még mindig így rohangál körül. 
Beckendorf: Az istenek nem szoktak változni. Ma 
tényleg jól sikerült a csirke. 
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képregény: Treiber Maja, 8.c
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kreativno
kreatív

A  S Z E R K E S Z T Ő  N A P L Ó J Á B Ó L :  Az idei PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI 
VERSENY olvasandó könyvének (Lois Lowry: Emlékek őre) műfaja: disztópia, ami egy valamennyivel 
rosszabb világ/társadalom a jelenleginél. Az irodalmi művekben megjelenő témák gyakran az 
embertelenség, vagy egy elnyomó, totalitárius rendszerbe helyezik a történet. Gyakori az ínség, a 
szegénység, akár materiális, akár lelki, akár szellemi értelemben, erőszak, szennyezés, járványok… Nem 
egyszerű. Érdekes viszont, hogy amikor az ember egy disztópikus művet kezd olvasni gyakori érzés, 
hogy minden jó, minden szuper… Eleinte pozitívan, boldogan, sőt idillikusan van bemutatva a világ. 
…de idővel ez az érzés megváltozik. S nem jó irányba. A történetek zöme az egyén szemszögéből 
mutatja be az adott társadalmat. Hősünk általában valamilyen „bonyodalom” miatt elkezdi felismerni, 
hogy a világ, amiben él nem is olyan jó, hanem pont az ellenkezője. A cselekvés általában a jövőben 
játszódik (nem feltétlenül), de problémák, amiket boncolgat nem kitaláltak, nem csak „valamilyen 
jövőből valók”. A problémák, amik megjelennek igenis valósak, aktuálisak,… van amelyik olyan dolgokra 
figyelmeztet, amelyikkel már „beléptünk az utolsó 2 percbe”. A disztópikus könyvek érzékenyítenek, 
kiemelik gyengeségeinket, reményt adnak, de előtte, ha jól hatnak egyben lesújtanak, kiborítnak és 
kijózanítanak.   



Az új kezdet
A hosszú, kimerítő utazás után végre megláttam a fényeket, és hallottam az emberek énekét, 
ilyen szépet még soha sem éltem át.

     Gabe már nagyon didergett, ezért megszaporáztam lépteimet. Amikor elérkeztem az első 
házig, már olyan fáradt voltam, hogy már a lábaim nem bírták el a testsúlyomat és elestem. 
Szerencsére nem estem rá Gabrielre. Nagy nehezen felkeltem, és elvánszorogtam az ajtóig, 
majd bekopogtam. Az ajtót egy középkorú, magas asszony nyította ki.

-Miben segíthetek, kicsikém? – kérdezte aggodalmaskodó arccal. 

Próbáltam valamit mondani, de nem tudtam kinyögni egy szót sem, és csak kérőn néztem az 
asszony szemébe.

-Gyorsan gyertek be, ne hogy megfázzatok! – terelt be minket kedvesen.

Ahogy beléptünk az előszobába, egy tükörrel találtam szembe magamat, ahol megláttam zilált 
tükörképemet, és megértettem, miért nézett rám ilyen aggodalmasan a néni. Kijött felénk egy 
alacsony köpcös bácsi is, aki kedvesen ránk mosolygot, átvette tőlem Gabet, és megmutatta, 
hol található a fürdőszoba, hogy lefürödjek, ameddig a felesége vacsorát készít. Ameddig 
én mosakodtam, a házaspár gondjaiba vette Gabet. Amikor végre lemostam magamról a sok 
piszkot, mindjárt jobban éreztem magamat, de azért egy kicsit ideges is voltam, mert nem 
tudtam, hogy mi fog velünk történni. Kaptam friss ruhákat is, amik egy kicsit szorítottak, de 
jobbak voltak a régi szakadt ruháimtól. Amikor beléptem a konyhába, megéreztem az étel finom 
illatát, és korogni kezdett a gyomrom. A néni kedvesen asztalhoz hívott, ahol már Gabe, a 
mosolygós férfi és két kb. velem idős lány ült. Nagyon meglepett, hogy a két lány teljesen 
egyforma volt. Nagyot bámulhattam, mert az egyik furcsán nézett rám. Pár perc múlva kész 
volt a vacsora, és én mindjárt falni kezdtem az ételt, mint aki több napja nem evett volna, 
ami mellesleg igaz is volt. Amikor degeszre ettem magamat, mind bemutatkoztunk egymásnak. 
Megtudtam, hogy a házaspár neve Filip és Sally, a két lány neve pedig Tina és Lily, az utóbbi 
hallatán hangos zokogásban törtem ki. Mindenki aggodalmas arccal nézett rám, én pedig sírós 
hangon elmagyaráztam nekik, hogy az én testvéremnek is Lily volt a neve, és hogy mennyire 
hiányzik a családom. Filip és Sally megkértek, hogy meséljem el, hogy honnan jövünk, és mi 
történt velünk. Így aztán elkezdtem mesélni. Elmondtam, hogy nálunk a szülők csak gondviselők, 
s a Döntéshozók Bizottsága ítéli oda az újgyerekeket a családegységekhez. Egy ilyen egységben 
egy A-  és egy B-nemű gyermek lehet. A családegységek mind egyforma házban élnek. A lakók 
nem látnak színeket, és nem éreznek fájdalmat. Nincs havazás és nincs napfény, ezeket én 
mindig is hiányoltam. De nincs is bűncselekmény, egyenlőtlenség, megkülönböztetés, éhezés, 
erőszak, lopások... Ezek a jó dolgok, de szerintem túl nagy áruk volt. Nagyon sok szabály szerint 
élünk, például nem szabadott senkit sem megdicsérni, senki sem kapott harmadik esélyt, aki 
szabályokat szegett, azt elbocsájtották, ami annyit jelent, hogy megölték. Az érzéseinket ki 
kellett mondanunk, bolydulás eleni tablettákat szedtünk... 

-Miért szöktél el? – kérdezte tőlem Lily.

-Azért, mert a 12-es ceremónián őrzőnek választottak ki, ami nagyon ritka volt. A kiválasztás 
után nagyon megváltozott addigi életem.  Az őrzői kiképzésemkor megismertem a világunkat 
és annak hátterét. Az őrző átadta nekem az emlékeket a régebbi időkből. Megéreztem sok 
kellemes és fájdalmas emléket.  Rájöttem, hogy mindenkinek tudnia kéne róluk, és ezt csak úgy 
lehetett elérni, hogy elhagyom a lakótelepet. Amint elmentem, a lakók lassan visszakapták az 
emlékeket, és most megpróbálnak majd javítani az életükön – feleltem.

-Látom, sok nehézséget éltél át, és most pihenésre van szükséged. Ha nincs ellenedre, te is 
Gabriel nálunk lakhattok – mondta Filip. Ezért nagyon hálás voltam.

Aznap, amikor lefeküdtem, arra gondoltam, hogy most kaptam egy második esélyt egy szép, 
szeretetteljes életre. 

Treiber Maja, 9. a
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 Nagyon fáradtak voltunk Gabriellel. Egy másik közös-
ségbe értünk. Hasonlított a miénkre, viszont az épüle-
tek másabbak voltak. Az út, amelyen beértünk ebbe a 
közösségbe, két irányba vezetett. Jobbra kockás, fehér 
házak álltak egymás után olyan hosszú sorban, hogy 
még a végére sem láttam. Balra pedig különböző ala-
kú épületek sorakoztak. Holtfáradtan Gabriellel jobbra 
vettük az utat, és a legközelebbi házhoz ballagtunk. 
Bekopogtam az ajtón.

Belőlről zajok hallatszottak, aztán valaki kinyitotta az 
ajtót. Egy fiú állt az ajtóban. Körülbelül olyan idős mint 
én, rövid barna hajjal. Kicsit magasabb volt nálam. El-
csodálkozva rám pillantott, aztán Gabrielre, majd elki-
áltotta magát:
-Anya, két ismeretlen fiú áll az ajtónk előtt! Szépen kérem, 
idejönnél? 
Aztán a fiú kedves hangon megkérdezte tőlem:
-Te és a kis társad honnan jöttetek?
Aztán pedig megjelent anya. Hosszú barna hajú nő 
volt, egy picit idősebbnek nézett ki, mint az én anyám. 
Aztán a nő kedves és meleg hangon kérdés nélkül be-
hívott a házba. A házban kellemes meleg volt. A falak 
fehérek voltak, a padlót barna parkett takarta. Szép, 
elegáns bútorral volt bebútorozva. Első benyomásra 
nagyon tetszett. Aztán a nő intett, hogy vetkőzzem le,  
és lépjek be a nappaliba. 
Leültem az asztalhoz, aztán a nő megkérdezett:
-Hogy hívnak titeket? 
-Én Jonas vagyok, őt pedig Gabrielnek hívják – feleltem.
-És honnan jöttetek, melyik közösségből, hiszen a miénk-
ből nem vagytok? – kérdezte az anya.
-Mi egy szomszéd közösségből menekültünk. Bocsánat, 
hogy zavarunk titeket, de holt fáradtak vagyunk Gabriel-
lel, és nagyon éhesek – feleltem.
A nő kedves volt, és adott nekünk inni és enni, aztán 
lefeküdhettünk aludni. Ahogy lefeküdtünk, mindjárt 
elaludtunk.

Reggel ébredtem fel. Nap sütött be az ablakon. Ez fur-
csa volt, hiszen a mi közösségünkben ilyen nem volt. 
Gabriel még aludt, ezért csendben kiléptem a szobá-
ból, és elindultam megkeresni a többieket. Lent voltak 
a nappaliban. Jó reggelt kívántam, aztán bemutatkoz-
tam. Elmondtam, hogy honnan származom, és miért 
szöktem meg. Anya, a fiú és az apa, akit még csak most 
vettem észre, el voltak csodálkozva, hogy a mi közös-
ségünk nem lát színeket. Aztán a fiú bocsánatot kért, 
hogy még nem mutatkozott be, aztán ezt mondta:

-Jonas, az én nevem Leo, örülök hogy megismertelek. 
Aztán bemutatkozott még apa is, azután pedig mind az 
öten Gabriellel együtt leültünk az asztalhoz reggelire. 
Reggeli után a családból mindenki elment a foglalko-
zását végezni. Leo azt mondta, hogy apa, aki a dajkálók 
egyike volt, elviszi Gabrielt, és vigyáz rá. Aztán elmen-
tem Leoval, hogy bejelentsenek engemet, és eldöntsék 
a sorsomat. Útközben Leoval a mi közösségünkről be-
széltünk. Megtudtam, hogy Leo közösségében látnak 
színeket és van napsütés. Aztán elmeséltem neki, hogy 
nálunk az öregeket, a felesleg gyermekeket és azokat, 
akik háromszor megszegték a fontosabb szabályokat, 
elbocsátják, és azok a másholba mennek. Erre Leo 
döbbenten megnézett, és azt mondta, hogy náluk nem 
szoknak gyermekeket elbocsátani. Azt mondta, hogy 
náluk minden újgyermeket megőriznek, viszont nincs 
minden éven egyforma újgyermek szám. Aztán meg-
kérdeztem még, hogy ha náluk is biciklikkel közleked-
nek-e, ha náluk is minden szabálysértésért nyilvános 
figyelmeztetés jár-e, és azután kötelező bocsánatot 
kérni, ha náluk is csak három könyvet ismernek, a csa-
ládegységekről és még másról is. Erre mind Leo  azt 
válaszolta, hogy náluk  egyforma. Ezután még meg-
kérdeztem tőle, hogy neki milyen foglalkozást osztot-
tak be. Azt mondta, hogy az öregek házában dolgozik. 
Mindjárt Fiona jutott az eszembe. Azután pedig Leo 
is megkérdezte a foglalkozásom. Megmondtam neki, 
hogy én emlékek őre voltam, aztán elmeséltem neki, 
hogy milyen volt a tizenkettő ceremóniája, amikor ki-
hagytak engem, aztán a végén elmondták, hogy mi is 
leszek. Leo ezt nagyon érdekesnek találta. Kiderült, 
hogy náluk is hasonlóan folytak a ceremóniák, csak ná-
luk a gyermekek betűrendben voltak felsorakoztatva, 
és náluk a gyermekek nem számmal voltak megjelölve. 
Lassan kezdett összeállni, hogy a két közösség között 
nem volt sok különbség, mégis Leo közössége szebb 
életet élt, mint a miénk. Ők sokkal szabadabbak voltak, 
mint mi, viszont első látásra épp olyan jól működtek.

Este megérkezett anya és apa is. Elmondták, hogy 
Gabriel a többi gyermekkel együtt fog lenni, én pedig 
az őrző szerepét fogom átvenni, hiszen már van ta-
pasztalatom, e mellett pedig Leo közössége őrzője már 
nagyon idős. Vacsora után mindenki lefeküdt aludni. 
Még így feküdtem az ágyban, elgondolkodtam, hogy 
mi is történhet a közösségemben. Nagyon érdekelt, mi 
van most a családegységemmel, az őrzővel és Fioná-
val.

Magyar Miha, 8. a

Ez történik, ha az emberiség a szabadság 
helyett a biztonságot választja
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tudok, de mivel a közösségem legnagyobb borzalmát 
csak most tudtam meg, úgy látszik tévedtem. Hiába 
mentettem meg ismerőseimet, családomat, hiába 
adtam a közösségnek át az emlékeimet, ha most az 
igazi világ elveszi a többi embertől is. Ezt nem tehetik 
meg! Így szóltam:
−Én egy különös helyről jöttem. Mindig tudtam, hogy az 
én világom végén van valami más, de arra, hogy igazából 
az én világom csak próba, és a kinti az igazi, soha nem 
gondoltam. Persze azt nem tudtam, hogy klón vagyok. A 
közösségem külső kinézésre tökéletes. Az emberek állandó 
megfigyelés alatt vannak, hogy megkaphassák a nekik 
szánt legjobb munkát, partnert, gyereket. Szabályszegők 
szinte nincsenek, és ezzel se konfliktusok, se háború. 

Mégis rossz titkokat tartogattak az emberektől, 
melyeket szerencsére én megtudtam. A 
közösségemtől elvették az érzelmeket, a színek látását, 
a szeretetet. Mégis kellett valaki, aki magában tartja 
az emlékeket, ezért kiválasztottak egy őrzőt, aki az 
emlékeket magában tudja viselni, és tanácsolhat a 
döntéshozóknak, hogy ne tegyék meg ugyanazokat a 
hibákat, mint a múltban. Mivel a mostani őrző már túl 
öreg a munkája elvégzéséhez, újat kerestek.

A válogatásnál engem vettek észre, a túlralátás 
képességem miatt, hiszen a közösségben csak én 
láttam a színeket. Én lettem az új őrző. Az öreg őrző 
átadta nekem emlékeit, és ezzel a közösségem hirtelen 
a tökéletesből egy színtelen világgá vált. 

Az elmúlt évben megismertem az emberiség 
legmélyebb titkait a közösségemben, éppúgy pedig a 
„Másholban” is , azaz most tudom, a ti világotokban. 
A világotokhoz képest megismertem, hogy a miénk 
értelmetlen és üres, ahol nincs szeretet, öröm és mély 
érzelmek.

Mindennek a teteje akkor volt, amikor az elbocsátás 
igazi jelentését ismertem meg. Az elbocsátás az öreg 
ember vagy egy újszülött gyilkolását jelenti. Ekkor úgy 
döntöttem, hogy az őrző segítségével megszököm, és 
megkeresem a „Másholt”, ezt a világot...

Most tudom, hogy mi a következő célom: megállítani 
ezt a kísérletezést.

Halász Lúcia, 9. a

Az ajtónál egy idősebb nő jelent meg. Döbbenten 
nézett rám és Gabrielre.
− Mi történt veletek? Endre, talán nem vesztetek el 
Petivel? Merre vannak a szüleid? − kérdezte a nő, engem 
bámulva. Ez nagyon megzavart:
−Bocsánatot kérek, de én Jonas vagyok, és ez itt Gabriel. 
Nagy út áll mögöttünk. Mindent elmesélek, de először 
engedjen be minket. Nagyon hideg van itt kint.
−Persze hogy beengedlek titeked, de hát ne hülyéskedj 
Endre, milyen Jonasról beszélsz?

A szoba mesebeli volt. Úgy, mint az emlékekben, most 
is éreztem a jó illatot és a melegséget. A nő forró teát 
készített, ami a hosszú út után nagyon kellemes volt. 
Gabrielt, aki elaludt, betakarta, és a kanapéra fektette. 

Egy másik szobába lépett, ahol a telefonjához nyúlt, 
aztán várt, ameddig valaki meg nem szólalt a másik 
oldalon. A beszélgetést nem hallottam, de az arcáról 
leolvashattam, hogy valami nem volt rendben. Amikor 
a beszélgetés véget ért, újra hozzám lépett. Így szólt:
− Szóval, Jonas, bocsáss meg, hogy Endrének hívtalak. 
Endre egy fiú, aki a közelben lakik. Van egy kistestvére, 
Peti. Most beszéltem az anyjával. Endre és Peti otthon 
vannak. Biztosan magzavartalak, hiszen talán magad is 
láthatod, még nem vagyok olyan öreg, hogy ne tudnám 
megkülönböztetni az embereket. De most nem az 
történt... Jonas, te egy klón vagy. Endre klónja. És Gabriel 
Peti klónja.

Hallottam már a klónokról. Iskolában tanultam, hogy a 
klón egy élőlény másolata. De hiszen ez nem lehet. Én 
egy klón vagyok?
−Gondolom nem érted miről beszélek, és hogy honnan 
tudom. Ez számodra valami új, de bízzál bennem. Ha 
igazam van, és tényleg nem én hallucinálok, akkor te egy 
próba klón vagy, akit bezárva tartottak a közösségedben. 
Ott állandó megfigyelés alatt voltatok, hogy különböző 
kísérleteket csinálhassanak rajtatok, tudtotok nélkül. 
Ezt azért tudom, mert mi, az igazi emberek itt várunk, 
hogy a tudósok különböző változásokat csináljanak 
az életünkben, melyeket már rajtatok kipróbáltak, és 
sikeresnek bizonyultak. Egyedül azt nem értem, hogyan 
kerültél ide. Tudtom szerint nagy felügyelet alatt tartottak 
titeket. Hogyan jutottál ki? Tudtad, hogy klón vagy?

Csak ültem szótlanul. Az elmúlt évben rengeteget 
tanultam. Azt hittem, az emberiség minden titkáról 

Az emlékek őre
(a történet folytatása)
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Gabriellel leszánkóztam a hegyről, s 
halk zenét hallottam. Teljesen kime-
rülten és átfázva közelítettük meg 
a hangot, ami egyre hangosabb és 
hangosabb volt. Egy bokor mögül ki-
kukucskálva figyeltük az embereket, 
ahogy a hangos zenére ugrálnak. Ek-
kor tudatosult bennem a tánc szó. 

Közelebb merészkedtünk a tömeg-
hez, és egyszere mindenki megállt. 
Egy kicsit féltem, hogy mit fognak 
tenni velünk. Az emberek kedvesek 
voltak, és megkérdezték, hogy hon-
nan jöttünk. Annyit válaszoltam, 
hogy a Másholból. Furán néztek 
ránk, de egy A-nemű és egy B-nemű 
meghívtak, hogy menjünk el hozzá-
juk és meséljük el, hogy kik vagyunk. 
Amikor távoztunk, a zene folytató-
dott, de lehetett érezni a feszültsé-
get a levegőben. Bementünk a há-
zukba, amit egy furcsa fém eszközzel 
nyitottak ki. Megkérdeztem, hogy mi 
is ez. Azt mondták, hogy ez a kulcs. 
A ház inkább az őrző lakosztályára 
hasonlított, mint a jól megszokott 

házra, ahol éltem. Volt könyvespolc, 
tele könyvekkel és egy csomó kütyü, 
amit nem tudtam, hogy mik lehet-
nek. Legjobban egy helyiség ragadt 
meg. Ott voltak a jól megszokott tá-
nyérok és evőeszközök, de még sok 
más is található volt benne. Bemu-
tatkoztam és bemutattam Gabet is. 
Az A-nemű és a B-nemű is bemutat-
koztak. Az egyiknek Dóra, a másik-
nak Máté volt a neve. Érdeklődtem 
néhány dolog iránt, és olyan szavak 
hangzottak el, hogy téve, telefon, 
fazék, serpenyő...Nagyon érdekelte 
őket, hogy honnan vagyunk, hogy 
ezeket a dolgokat nem ismerjük. 
Elmondtam nekik, hogy honnan jöt-
tünk és milyen szándékkal. Úgy tűnt, 
hogy nem hisznek nekem, és akkor 
úgy döntöttem, hogy elmondok ne-
kik néhány dolgot a mi közösségünk-
ről. 

Először a legalapvetőbb szabályok-
kal kezdtem, mint a kijárási tilalom, 
a tapintatosság. Azt is elmondtam, 
hogy nekünk ceremóniáink vannak, 

nem pedig születésnapjaink. Sze-
rencsére még sikerült néhány emlék 
maradványából összehasonlításokat 
találnom. Legjobban azon lepődtek 
meg, hogy az ennivalót házhoz szál-
lítják, hogy az életkor a Tizenkettő 
Ceremóniája után már nem számít, 
és a gyerekeknek a nevét a Döntés-
hozók Bizottsága dönti el. Persze azt 
is elmondtam, hogy az emberek nem 
látnak színeket, és az összes emléket 
EGY ember tárolja. Nagyon figyel-
mesen hallgattak engem, de nem ér-
tették tisztán, hogy honnan is tudok 
néhány dolgot az ő világukról. Akkor 
elmondtam, hogy hogyan választot-
tak ki az új őrzővé, és miért találtuk 
ki ezt a tervet az Örökítővel.

Szerencsére a társadalom a Máshol-
ból befogadott minket, és Gabriel is 
felnőtt. Most egy boldogabb életet 
élünk, de egy kicsit érdekel, mi is tör-
ténhetett a volt lakóhelyemen.

Tot Teodor, 8.a

(a történet folytatása)

LOIS
LOWRY:
Az
emlékek
őre
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befestheted.
lahko pobarvaš.
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„Legyen az életed utazás, haladj afelé, amire vágysz, hagyj magad mögött mindent, amit cipelni nehéz.” - M. Lawrence

„Stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh. V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.” - Goethe

Vse, kar je pomembno za uspešno, srečno in čudovito življenje, je poznavanje in uporaba preprostih osnovnih načel. - J. Allen

Vsakemu človeku je usojeno, da bo našel zaklad. A le tisti, ki posluša svoje srce, bo zaklad tudi v resnici našel. - Paolo Coelho

Minden pilllanat új kezdet lehet. Döntés kérdése. A döntés a tied. - Clearwater

Az élet olyan, amilyennek az ember alakítja, függetlenül attól, hogy a sors hová vetette, a logika
és a szabad akarat azt jelentette, hogy bármit kihozhatott belőle, amit csak akart. - J.R. Ward -


