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A májusi
szám tartalmából:

László Abigél

Madárének
Már eltûnõdtem: ég és föld
között hány álmot látott rólam
e világ. Hatalmas csodának vél
az Isten, keserû pornak vél
a föld fia.
Mi lesz, ha egyszer megvalósulok,
s árnyalatok, mozdulatok tétovasága
leszek,
aztán két harangkondulás,
utána meg néma gyász …
Ez az álom a tiéd, csakis a tiéd,
ez a végtelen mozdulatlanság,
a mélybe szivárgó idõ, s a végtelen
remény, szeretet.
Tudom, hogy legalább mint
kövületre, egyszer még
rám találsz.
De mi lesz, ha kiderül, hogy
nincs is idõ, s egy újabb megtévesztõ
emberi találmány örök szomorúságot
biztosít az ember fiának?
Tükörbe mondja, elárulja,
de már arcuk sincs a szavaknak.
Nem áldottak, nem is átkozottak,
csak vannak,
zuhannak.
Onnan jöttem, hol ég és föld
találkozik, hol napfény kel és
nyugszik. Ismert a hely, de
mégis titokzatos … egy világ,
mely párhuzamos.
Már eltûnt a szemekbõl a kíváncsiság,
elszédített mindenkit a mulandóság,
manapság.
Itt-ott piheg még egy-két
madárka, aki a szabadulást
már nagyon várja …

Online oktatás
2. old.

Vélemények a kialakult
helyzetről + felmérés

3. old.

Hogyan üsd el az időt
otthon
4. old.

Felismerésnek álcázott felidézés

Régi kazetták, ismeretlen, pedig rólam szóló videófelvételek, emlékfoszlányok, pillanatok,
amelyek meghatározták további életemet.
Ezek azok a kulcsszavak, amelyek leginkább
jellemzik az elmúlt napokat. Olyan régi filmezések és emlékképek kerültek elõ a lakásunkban
rejtõzködõ jelentéktelen dobozokból, melyek
makacs és titkolozó módon már évek óta
beékelõdtek elménk legismeretlenebb zúgába,
és most színesebbé tették az amúgy többé vagy
kevésbé, de mégis elfásult napjainkat.
Az ilyen alkalmakkor valahogy a könnyeken
– akár örömteliek azok, akár nem –, illetve
a széles mosolyokon kívül nem igazán akad
szó, ami kifejezné azt, amit érzel. A hallgatás
a legkézenfekvõbb és legkényelmesebb megoldás, hisz ezáltál csak élhetsz a pillanatban,
nincs lehetõséged rá, hogy elrontsd bármilyen
elcsépelt szöveggel vagy szavak sokaságával. Úgy
élsz a jelenben, hogy a múltat reflektálod önmagadban. Azok az emlékek, amiket talán akkor
nem értékeltél úgy, ahogy kellett volna, nem
jöttél rá, milyen kiváltság is egy ölelés, érezni a

melegségét valaki közelinek. A nosztalgia még
a legtágabb elképzelésünk szereplõje sem volt,
létezésünk nem volt semmihez és senkihez

sem kötve. Gyönyörû mosolyok, elsõ
tapasztalatok adott tevékenységekben, események, szavak, mondatok
szeretteink részérõl, melyek akkor
oly „nekünk járónak”, normalitásnak
tûntek, most pedig csak sóvároghatunk utánuk.
Ezek az árnyak, kirajzolódott
személyek és képek, mint egy reveláció, úgy hasítottak belém. Miért nem
vagyunk képesek akkor, ott értékelni
és megbecsülni azt, amink van? Hogy
lehetünk oly egocentrikusak, hogy
úgy gondoljuk, mindezek nekünk
járnak? A választ ezekre a kérdésekre
Amy Harmon így összegzi: „Az életet
nem szabad teljes sebességgel élni,
hanem meg kell tanulni vágyakozni, és értékelni azt, amit a sorstól kapunk.”

Visszhangocska már nehezen, de produktívan tölti
a karantén utolsó napjait.
Tegyél hasonlóan te is!

Barbi

Maradj otthon, nézzél
Teams-et!
Az online tanítás remek megoldás rengeteg
szempontból. Nem csak a
show-business-ben felnõtt
gyerekeknek nyújt biztonságot és oktatást, hanem a
karanténban otthon ragadt
gyermekeknek is segítségére van.
A mi iskolánk fõként a
Microsoft Teams alkalmazást használja tanítási platformnak, ahol elsõsorban
videóhívások formájában válnak
lehetségessé a mindennapi óráink.
Ezenkívül lehet tananyagokat küldeni, hisz a videóhívások közben
nem könnyû jegyzetelni, mert az
órák idõtartama csak 25 perc. Házi
feladatok beküldése és ellenõrzése,
órarendek elõállítása és a tanár–diák
kommunikáció mind viszonylag egyszerûen megoldható néhány gombnyomás által. Microsoft Office 365
megvásárlásával tették lehetõvé
nekünk a Microsoft alkalmazások
használatát. A Google Classroom

Versenyek,
eredmények
Filozófiai esszéverseny
A kolozsvári BBTE Történelem és Filozófia Kara
által középiskolásoknak újra meghirdetett filozófiai
esszépályázaton kimagasló helyezést értek el a XII.A
diákjai: Józsa Kriszta – I. díjat, Vencz Balázs – II. díjat szerzett, Ferencz-Nagy Zoltán pedig dicséretben
részesült. Irányító tanáruk: Petki Pál.

ebben is van jó és rossz is.
Mindenkinek nehéz ez a helyzet,
nemcsak pénzügyi és fizikai szempontból, hanem lelkileg is. Igen, így
is láthatjuk egymást, viszont nem
ugyanaz, mint amikor szemben
állunk egymással és úgy beszélgetünk. Akármennyire is akarjuk, egy
képernyõn keresztül nem adódik át
ugyanaz a tapasztalat. Akármennyire
is próbálkozunk pozitívak maradni,
nem könnyû tettetni magunkat, hogy
kényelmes kiszakadni a mindennapjainkból és otthon ülni elkülönülve
barátainktól, iskolatársainktól. Ta-

Erdélyi Magyar Matematika Verseny
E rangos szakmai és tanulmányi verseny országos és Kárpát-medencei döntõje a járványhelyzet
miatt elmaradt, de a Brassó megyei döntõt sikerült
tetõ alá hozni és lebonyolítani még a szükségállapot
beállta elõtt. Íme az eredmények: I. díjas Róth Anita
(VIII.) – felkészítõ tanára: Fülöp Edith; II. díjasok:
Józsa Vivien (IX.A) – felkészítõ tanára: dr. Bencze
Mihály; Gheorghiþã Timea (VIII.B) – felkészítõ
tanára: Fülöp Edith; Köpe Eduárd (V.B) – felkészítõ
tanára: Papp Ilonka; III. díjasok: Bencze Edina és
Ráduly Zsombor (VI.) – felkészítõ tanáruk: Fülöp
Edith.

és Kiss Andor (IV.B), tanítóik: Keresztes Zsófia és
Soós Annamária.

Herman Ottó Kárpátmedencei Biológia Verseny
– Erdélyi forduló
Negyedik alkalommal szervezete meg az erdélyi
fordulót a Magyar Természettudományi Társulat,
a Sapientia EMTE, valamint az RMPSZ március
7.-én. Iskolánkat a VIII.B-bõl Medgyesi Beatrix és
Málnai Beáta képviselte. A versenyfeladatok kitöltése után az egyetem épületének meglátogatása,
majd ebéd következett, ezt követõen pedig egy
rövid szabadprogramon lazíthattak a diákok és
kísérõik. Délután a díjazás eseménye következett,
ahol Medgyesi Beatrix eredményes munkáját különdíjjal jutalmazták és Málnai Beáta is magas
pontszámot ért el.
A versenyen a 2-es számú Diaconu Coresi
Általános Iskola diákja, Fülöp Izabella is részt vett,
aki a II. helyezést érte el, így továbbjutott a Kárpátmedencei döntõre, amelyre az õsszel kerül majd
sor. Felkészítõ tanáruk: Papp Edith.

Angol nyelvű tantárgyverZrínyi Ilona Matematika
seny
Verseny

és más Google platformok is meg
tudják csinálni ugyanezt ingyenesen,
viszont azokhoz kell internet, míg a
Microsoft alkalmazások legnagyobb
részéhez nem kell. Ezek mellett napjaink technológiája megengedi, hogy
sok más platformon folytathassuk
tanulmányainkat még ilyen nehéz
helyzetben is.
Habár az online oktatás segít
folytatni a tanítást és lehetõvé teszi
a kapcsolattartást egymás közt,
mégsem mondhatjuk, hogy ez egy
tökéletes megoldás. Akár a jin-jang,

II.

náraink pedig persze próbálkoznak felvidítani, segíteni, viszont nem
könnyû átállni az online formátumra, hiszen nekik is új még ez az egész.
Országunk jelenlegi helyzete nem
kifogás arra, hogy megálljon minden
és mindenki. Továbbra is kell próbálkozzunk, tanuljunk és álmodozzunk
egy jobb jövõrõl. Viszont, talán az
segítene, ha legalább addig, míg mindenki összeszedi magát, a tanárok
is kicsit megértõbbek lennének, egy
kicsit kevesebb házi feladat lenne és
lassabban haladnánk a tananyaggal.
Nehéz vagy sem, a pozitív hozzáállás még mindig (most fõleg)
kulcsa ennek a helyzetnek. Most
fontosabb, mint bármikor, hogy
együttmûködjünk. Maradj otthon, és
nézd pozitívan a dolgokat. Hajrá!
B. Timi

Február 21.-én került sor a verseny megyei
döntõjére, melynek házigazdái a 15-ös Általános
Iskola és az Áprily Lajos Fõgimnázium voltak. Az
egyéni teljesítmények kategóriában a következõ
helyezéseket érték el diákjaink: I. díjasok: Józsa
Kriszta (XII.A), Enache Bruno (XI.C), Berszán
Örs (X.A) és Sándor Dávid Zsolt (IX.B, szakközépkategóriában) – felkészítõ tanáraik: Papp Ilonka,
Szõts Ildikó és Bencze Mihály; II. díjasok: Kincses
Zsuzsa (XI.A), Balázs Zoltán (X.A), Ráduly Gyopár
(IX.A), Gheorghita Timea (VIII.B), Köpe Eduárd
(V.B) – felkészítõ tanáraik: Papp Ilonka, Bencze
Mihály, Fülöp Edith; III. díjasok: Csabai Anita
(XII.A), Sãpãtaru Márk (XI.A), Deák Anikó (IX.C)
– felkészítõ tanáraik: Szõts Ildikó és Papp Ilonka.
Dicséretben részesült: Balázs Örs és Máthé József
Tibor (VIII.A), mindketten Papp Ilonka tanítványai.
Az országos döntõre Enache Bruno, Papp Ilonka
tanítványa kapott meghívót. Csapatversenyben I.
díjat szereztek: a VIII., a X., a XI. és a XII. osztályosok
csapata.
Az elemisek közül II. díjas Pál Jonathán (III.B)
– felkészítette: Keresztes Zsófia; III. díjas Constantin
Róbert (II.A) – felkészítette: Sándor Hajnalka; dicséretben részesültek: Tóásó Arnold Tamás (III.B)

Március 7.-én iskolánk volt az angol tantárgyverseny megyei döntõjének házigazdája. A versenyen Brassó megye 319 diákja mérte össze tudását,
felkészültségét. Iskolánkat 15 diák képviselte, és
közülük a legjobb eredményeket a következõk érték
el: Józsa Kriszta (XII.A) – III. helyezés, felkészítõ
tanára: Dobolyi Ildikó; dicséretben részesültek:
Nyegró Dávid (X.A), Antal Tímea (IX.A) – felkészítõ
tanár: Antal Annamária; Antal Viktória és Bartos
Rebeka (IX.D) – felkészítõ tanár: Dobolyi Ildikó;
Kolcsár Panna Zsuzsa (VII.) – felkészítõ tanára:
Ugron Judith.

Román nyelv és irodalom
tantárgyverseny
Szép eredmények születtek a tantárgyverseny
megyei döntõjén román nyelv és irodalomból is. A
VIII. osztályosok mezõnyében az elsõ három helyezett áprilys diák, mindhárman a VIII.A-ból: Gãitan
Karina – I. díj, Antal Zita Melánia – II. díj, Lukács
Lóránd – III. díj. Felkészítõ tanáruk: dr. Molnár
Stefánia Mária. További eredmények: Kolcsár Panna
(VII.) – III. díj, felkészítette: Moise Mihaela; Szilágyi
Márk(V.B) – III. díj és Köpe Eduárd (V.B) – dicséret,
felkészítõ tanáruk: Köpe Andreea.

Hogyan töltöd a napjaidat
a karantén idején?

Mit tennék először,
miután vége lesz
a házi fogságnak?
Már türelmetlenül számolom a napokat, hogy mikor lesz vége a karanténnak, azaz a házi fogságnak. Annyi minden hiányzott, hogy szinte fel se tudnám
sorolni. De mégis megpróbálok egy párat megemlíteni.
Hát elõször is kimennék az utcára. Õ a régi barátom, hiszen hozzá köt
sok gyerekkori emlékem. De új ismerõsöm is, hisz olyan rég nem találkozhattunk. Õ mindig tudja, mi a fontos nekem s merre vigyen. Akárcsak a fa
szerteágazó ágai, õ is elvezet azokra a helyekre, amelyek érzelmileg fontosak
nekem. Elmennék szeretett nagymamámhoz, aki mindig ölelõ karokkal
fogad. Nagyon hiányoznak a vidám beszélgetéseink, az okos tanácsai, az örömteli együttléteink. Az út tovább a Fekete templomhoz vezetne, ahol önkéntes
idegenvezetõként tevékenykedem. Itt sok jó barátommal találkoznék, akik
már nagyon hiányoznak, mert jól megértjük egymást. A hiányérzetem az iskola felé vezetne, ahol tanáraimmal és diáktársaimmal találkozhatnék, akiket
már alig várom, hogy újra láthassak. Most örömmel ülnék be az iskolapadba,
ahonnan hol érdeklõdéssel, hol pedig unalommal követtem az órák menetét.
Külön öröm lenne a Grimasz-próbákra újra eljárni, ahol annyi felejthetetlen
pillanatot töltöttem. Mielõtt még az utam véget érne, szívem szerint elkalandoznék egyet a Hétforráshoz, ahova gyerekkoromban gyakran elmentem
édesapámmal egy jót sétálni a kutyánkkal. Sajnos ez már lehetetlen, mert az
én édesapám égi ösvényeken jár. Ezért most már csak annyit tehetek, hogy
kimegyek a temetõbe, és a sírjára egy szál virágot helyezek.
Az utam még vinne tovább, mert sok hely vár még rám, de itt most megállok, mert ebben a kényszerszünidõben ezek a dolgok hiányoztak a legjobban.
De amikor vége lesz, megpróbálom az összes vágyamat megvalósítani. Remélem, az út akkor is hû társam lesz.

Az Áprily Lajos Főgimnazium diákjai a következőket válaszolták:

Zsuzsa

L. Szidi

Vírus a hétköznapokban

A koronavírus mindenki életébe
változásokat hozott, átalakultak eddigi rutinos szokásaink, átértékelõdött
a kapcsolati hálónk. Diákok és tanárok világa egyaránt a feje tetejére állt.
Ezért iskolánk tanárai és diákjai közül néhánynak a véleményét kértem
a jelenlegi világjárványról s annak
megélésérõl.
Dombay Júlia kérdéseimre a
következõt válaszolta: „Jelenlegi életemben a legnagyobb pozitívum,
hogy több idõt tölthetek a családommal, jobban odafigyelek önmagamra
és többet foglalkozhatok azzal, ami

számomra hobby. A korlátozások
lejártával, csökkentésével úgy vélem,
még jobban oda kell figyeljünk, még
óvatosabbak kell legyünk.”
Reiff Zsuzsa tanárnõ ezeket fogalmazta meg: „A hirtelen jött karantén lelassította a talán túl felgyorsult életem annyira, hogy eleinte
nem is tudtam, mit tegyek a sok
»szabadidõmmel«. Pozitívumként
élem meg azt, hogy több idõm volt
szeretteimre és magamra, ugyanakkor olyasmivel tudtam foglalkozni,
amivel addig nem volt idõm. Újra
elõkerültek a rég be nem fejezett

könyvek, feléledtek a virágaim, rend
lett a polcaimon, és helyére került
sok dolog a fejemben is. Igyekeztem
az elsõ perctõl tudatosan betartani
a javasolt egészségügyi és higiéniai
szabályokat, fõleg mert édesanyám
és nagynéném már nem a fiatal korosztály, és felelõséggel tartozom az
õ állapotukért is, nemcsak a sajátomért. Ezért fokozottabban odafigyeltem a kézmosásra, fertõtlenítésre
és a kijárási tilalmat is szigorúan
betartottam, bár ez nagyon nehéz
volt eleinte, hisz azelõtt sokszor csak
aludni értem haza, és az életem
mindig társaságban zajlott. Magamból is kiindulva, úgy gondolom, bár
szigorúnak és kegyetlennek tûntek
az intézkedések elsõ látásra, mégis
szükségesek voltak.”
Bokor Tünde véleménye a helyzetrõl: „A karantén ideje alatt egy
olyan szemszögbõl ismertem meg
az életet, melyre másképp nem lett
volna lehetõségem. Az óvintézkedéseket akarva akaratlanul is be kell,
hogy tartsam, nincs sok választási
lehetõségem. Reménykedem ellenben, hogy ha együttesen mindenki

betartja, hamarabb vége lesz ennek
a nehéz idõszaknak. Nagyjából egyetértek az intézkedésekkel, sõt úgy
gondolom, hamarabb is behozhatták
volna õket.”
Lemhényi Elemér tanár úr szerint: „Számomra pozitívnak minõsíthetõ az a tény, hogy több idõt
szánhattam az olvasásra. Ugyanakkor úgy érzem, több idõm van a friss
levegõn, a szabadban tartózkodni,
még akkor is, ha az »onlájn tanítás«
eléggé idõigényes aktivitásnak bizonyult. Az elején azt is élveztem, hogy
minden lelassult, volt idõ megszus�szanni, nem hiányzott a rohanás.
Ami viszont hiányzott, és most is
nagyon hiányzik, az a diákokkal való
találkozás. Igyekszem betartani a
hatóságok által elõírt szabályokat. Ritkán hagyom el az otthonomat, és akkor is csak konkrét céllal teszem ezt
meg: vásárlás, kutyasétáltatás vagy
sportolás, mozgás. A higéniáról nem
is kell szólnom, hiszen ez egy természetes dolog számomra, a karantén
elõtt is rendszeresen odafigyeltem
erre, ezután is így fogok tenni.
Úgy vélem, szükségesek voltak

ezek az intézkedések, szigorítások.
Szerintem helyesen cselekedtek a
hatóságok, hiszen csak így lehetett
valamelyest megfékezni, lassítani a
kór tömeges terjedését. Arra is kell
gondolnunk, hogy ha nem lettek
volna ezek a korlátozások, ma sokkal rosszabb helyzetben lennénk,
és nem beszélhetnénk lazításokról,
enyhített óvintézkedésekrõl.”
Valljuk be, sokunk titkolt vágya,
az otthon kényelmébõl való tanulás, teljesült. Mégis, a kapcsolatok
élõben, testközelben való ápolása
interneten keresztül lehetetlen. Marad a kérdés, megéri az iskolás életet
felcserélni az online-ra, és melyek
lesznek a hosszú távú következményei az elszigeteltségnek, mozgáskorlátozásnak, érintkezési tilalmaknak a
testi-lelki és szellemi egészségünkre.
Petra
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JAVASLATAINK
Motiváció vesztegzár idején is

FILMAJÁNLÓ				

Ha maradnék
A ,,Ha maradnék’’ címû film,
amit Gayle Forman írt, egy szívhez
szóló, megható és fantáziadús drámai történet. Fõszereplõje Mia Hall,
egy fiatal lány, aki nagy döntések
elõtt áll a jövõjével, a továbbtanulásával kapcsolatban, ám egy tragikus
baleset után teljesen megváltozik az
élete.
Mia egy zenész családba született,
így már kicsi kora óta jelentõs szerepet játszik az életében a zene. Rocker
szüleivel és öccsével ellentétben õ a
klasszikus zene iránt érez szenvedélyt: elismert szinten csellózik, de
ez mégsem befolyásolja a kapcsolatukat. A zene által ismeri meg Adam
nevû szerelmét is, aki egy rockbanda
frontembere.
Egy szabadnapon elmegy a családjával a barátaikhoz látogatóba. A
zord téli idõ miatt útjukat egy tragikus autóbaleset szakítja meg, amely
miatt kómába esik. Ezután már csak
kívülállóként szemléli a történéseket.
Figyelemmel kíséri végig családja és
saját maga állapotának a fejleményeit, szerettei kitartását a kórházi
váróteremben, ugyanakkor emlékezni is tud az élete legfontosabb
mozzanataira.
Hatalmas döntés nehezedik

Visszhang
Az Áprily Lajos Főgimnázium
diáklapja,
Brassó, După Ziduri 3. szám
visszhang@yahoo.com
Főszerkesztők:
Sándor Barbara-Cintia,
Vencz Balázs
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IV.

rá: éljen tovább a fájdalommal és a
veszteségeivel, vagy örökre hagyja ott
a földi létet és szeretteit?
Kifejezetten érdekes belegondolni, mit érzünk, amikor eszméletlenül fekszünk, mégis valamilyen
szinten a tudatunknál vagyunk, és
érzékeljük az, ami körülöttünk történik, halljuk, ha hozzánk szólnak.
Milyen az, amikor az egyik percben
még nagyszerûen alakul minden, a
másikban pedig teljesen szétesik az
életünk, és elveszítünk számunkra
valami nagyon fontosat. Mekkora
felelõsség arról dönteni, hogy folytatjuk-e életünket, vagy örökre lemondunk róla!
Nagyon megfogott ez a történet,
hiszen egy nehéz, olykor sok embert
foglalkoztató témát dolgoz fel. Egy
olyan érzést próbál megfogalmazni
és elképzeltetni, amely sokak által
ismeretlen.
A ,,Ha maradnék’’ egy tanulságos, mély érzelmeket kiváltó,
elgondolkodtató, illetve megható
film. Fõképp fiataloknak ajánlom,
hiszen könnyen azonosulhatnak a
fõszereplõvel, ám felnõtteknek is
érdekes lehet, hiszen ráébreszt az
emberi élet jelentõségére, de rövidségére is, ugyanakkor hogy mennyi
mindenért hálásak lehetünk, amit
megszokottnak és hétköznapinak
könyvelünk el, valamint jó példakép
lehet számunkra Mia erõs, kitartó,
szeretõ és küzdõ személyisége.
Júlia

A karantén idõszakában igazán jól el tud rejtõzni elõlünk a motiváció
és a produktivitás fogalma. Néha azon kapjuk magunkat, hogy egész nap
sorozatozunk és alszunk, nem számítván, hogy éppen hétfõ vagy szombat
van, mivel már úgyse tartjuk számon az ilyen kis apróságokat, mint a hét
napjainak a megnevezését, nem is beszélve a köznyelvbõl már rég nyugdíjba vonult dátumokról. Vannak azonban olyanok, akiket ez a helyzet
különösképpen motivál. Sánta Nándor Vilmossal, beszélgettünk el, aki profi
teniszezõ középiskolás, és igazán érdekes programot talált ki az Áprily Lajos
Fõgimnázium diákjai számára.
Tündike: Honnan jött az ötlet,
hogy online fitnesz órákat tarts az
Áprily diákjainak, és mennyire volt
ezt nehéz megvalósítani? Milyen
lépéseket kellett megtenned ahhoz,
hogy ezt megvalósítsd?
Vilmos: Minden nap, kivéve a
szombati napot, a fitnesz edzõm által
pontra tett rutin szerint 2,5-3 órás
edzést bonyolítok le otthon, leggyakrabban a szobámban. Gondoltam,
hogy mindenkinek érdekesebb lenne, ha többen összegyûlnénk és
együtt csinálnánk. Emellett, mivel az
évek során nagyon sok órát töltöttem
edzésben, abban reménykedtem,
hogy talán segíthetek más, kevésbé
tapasztalt barátnak is, hogy elkezdjen
egy ilyen napi rutint, ami csodákat
tud mûvelni ebben a néhány hétben
is, amit otthon töltünk. Innen már
csak egy pár lépés volt még hátra,
kerestem egy olyan programot, amelyik mindenkinek kézenfekvõ legyen (besegített a fizikai képzésre
szakosodott edzõm is), létrehoztam a
Teams csoportokat, és meghirdettem
a naptáron keresztül az edzéseket.
Tündike: Hogyan is folyik le egy
ilyen fitnesz alkalom?
Vilmos: A Teams-naptáron keresztül be lehet lépni az online fitneszórára. Egyelõre egy telefonos

applikációt osztok meg, gondoltam,
hogy könnyen letöltheti bárki a telefonjára. Gyakorlatok között, vagy akár
a gyakorlatok közben is megvitathatjuk, amit csinálunk. Ha többen vagyunk, könnyebben is motiválhatjuk
egymást , valahogy rendszeresebben
sikerül beütemezzük az edzést is.
Személyes tapasztalatból kiindulva
azt tervezem, hogy a háttérként feltöltsek motivációs szövegeket is. Ki
kell még találnom, hogyan mûködne
ez a legjobban. Az órát 30 percesre
terveztem, de ezen még alakíthatunk
a visszajelzések alapján.

Tündike: Nehéz rávenni a diákokat ilyen idõkben, hogy sportoljanak? Hányan szoktatok összegyûlni
egy ilyen alkalomkor?
Vilmos: Sajnos egyelõre nagyon
kevesen vettek részt az edzéseken,
de remélem, hogy a közel jövõben
beszállnak többen is.
Tündike: Tervezed ennek a
programnak a karantén utáni
folytatását is?
Vilmos: A karantén után már
nem lesz módomban, hogy minden
napra beütemezzek egy ilyen edzést,
de megteszek mindent, hogy legalább
kétszer vagy háromszor egy héten betervezzem az eseményt. Fantasztikus
lenne, ha elindulna, szívesen szervezném együtt egy pár érdeklõdõvel,
biztos vagyok abban, hogy ha többen
vagyunk, érdekesebbé tehetjük az
eseményt, és talán megtarthatjuk a
napi programot a karantén után is.
Vagány lenne, ha az Áprilynek lenne
egy ilyen online klubja, tudnánk specifikus gyakorlatokat is beilleszteni,
például hajlékonyság növelésre, six
pack kiemelésére stb. Nem utolsó
sorban amellett, hogy a személyes tapasztalatainkat megoszthatjuk, meggyõzõdésem, hogy sokkal hatékonyabban tudnánk egymást támogatni, motiválni, hogy végigvigyük ezeket
a fitneszes projekteket. Meghívottjaink is lehetnének, fitnesz szakemberek, tornászok, sportolók, vagy
akár a táplálkozásban szakosodottak.
Érdekesen alakulhatna, ha sikerülne
minél több diákot bevonni ebbe a
projektbe.
Tündike: Sok sikert továbbra is!

És kész is van a joghurtos sütemény. Persze, fel lehet tuningolni
olyan fûszerekkel, mint például
a fahéj. Vagy akár egy kisebb adag
masszát félretehetünk, ezt kakaóval

összekeverjük, és ezután belerakjuk
a tepsibe.
Írány a konyha, lepjük meg a
családot, illetve önmagunkat egy kis
finomsággal! Adrienn és S. Szidi

Natúr joghurtos sütemény
Amióta napjaink legnagyobb
részét a házban kell töltenünk, adódott idõnk és lehetõségünk, hogy
több téren is kipróbáljuk magunkat.
Az egyik tér, amelyet szerintünk az
emberek többsége már kipróbált, az
a sütés, hiszen ki nem örülne egy kis
finomságnak?
Aki pedig eddig még nem tette
meg, annak is eljött az idõ egy kis
sütésre, hiszen íme a tökéletes
recept, ami majd igazi konyhatündérré változtathatja: Natúr joghurtos
sütemény.
Fontos, hogy a joghurtos dobozt
ne dobjuk el, mivel ezzel fogjuk kimérni a hozzávalókat!
Hozzávalók:
– 1 pohár 140g natúr joghurt
–1+1/2 pohár cukor

– 3 tojás
–1/2 pohár olaj
– 3 pohár finomliszt
– 1 tasak sütõpor
– csipetnyi só
Elkészítés:
1) Kapcsoljuk be a sütõt 180 fokra, és készítsük elõ a kisebb méretû
tepsit sütõpapírral kibélelve.
2) A joghurtot, cukrot, olajat keverjük össze egy tálba.
3) Adjuk hozzá a három tojást.
4) A sütõport illetve a lisztet adagoljuk hozzá.
5) A kikevert tésztamasszát öntsük át a tepsibe, és egyenletesen kenjük szét ebbe.
6) Ezt berakjuk a sütõbe, és felhúzzuk az idõzítõt 20 percre, persze
közben figyelve, nehogy odaégjen.

