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A novemberi
szám tartalmából:

Életkép az  (on-
line) iskolából

2. old.

„Én gyorsan 
érzek” 
1. old.

Visszhangocska tanácsa 

számotokra a következő: le-

gyetek minél produktívabbak 

és hozzátok ki a legtöbbet 

ebből az időszakból ! 

„Van, ki gyorsan fut. 
Van, ki gyorsan olvas, ír.
Én gyorsan érzek.”

Fodor Ákos

László Abigél

Reggel
Talán van értelme újra és újra
verset írni.
Lelkemet már nem marja
bûntudat. 
Talán értelme van még 
egy utolsó szót szólni,
ha szívünkben szép a jelen pillanat,
álmokkal, csillagokkal táncolni,
aztán áttörni majd a kõfalat.
Kicsit még sötét az ég,
s lassan a csillagok tüze
kihûlni kezd. Majd hirtelen minden
világosabb lesz!
Egy kiáltás hangzik fel a némaságban.
Távoli alakok látsznak
a homályban, még ott húzódnak
a magas sziklák,
utamba tévedt sós folyók,
szépnek látszók … mulandók.
Lassan jön föl a Nap, a dombok
közé belát.
Nem látni sûrû ködnek nyomát,
mert tündöklõ a varázs,
árad a fény, szivárványt húz ki
a föld felszínén.

Citius, altius, fortius!

Gólyáinkról 
gólyáinkkal

3. old.

Szabadidős 
tevékenységek

4. old.

,,Gyorsabban! Magasabbra! Erõsebben!’’ 
– szól a latin közmondás. Gyorsabban, gyor-
sabban, leggyorsabban… De van ennél még 
gyorsabb is?

Emberi mivoltunk érzelmek sokféleségén 
alapszik. Az, hogy milyen gondolatokat és érzé-
seket vált ki belõlünk egy helyzet, egy bizonyos 
állapot – meghatározza a jellemünket, képet 
mutat rólunk a külvilágnak. De sokszor ezek az 
érzelmek, vagy akár indulatok oly erõteljes, in-
tenzív impaktussal jelentkeznek, hogy fiatalok-
ként nem igazán tudjuk, mit kezdjünk velük.

Az elmúlt idõszakban feltûnt számomra 
két olyan fogalom, amely az ilyen típusú 
személyekre vonatkozik: „to overfeel” és „to 
overthink”. Ezek az angol kifejezések arra 
utalnak, hogy az érzelmek és a gondolatok 
olyan nyomást gyakorolnak ránk, hogy teherré 
válnak, és túlságosan analitikusan vizsgálódó 
gondolatmenetet alakítanak ki elménkben, 

mely szerint minden lehetséges változatot mu-
száj átgondolnunk annak érdekében, hogy ne 
érjen meglepetés.

Fodor Ákos, a költõ szavai is részben erre 
reflektálnak: ,,Én gyorsan érzek.” Egy olyan 
világban élünk, ahol az információtöbblet 
folytonosan áramlik felénk, intenzív érzések, 
érzelmek sorozatát váltja ki belõlünk, melyek 
fõképp a fiatalnak, aki ebben a közegben nõtt fel 
és gyermekkorától kezdõdõen ebben szociali-
zálódott, ebben vált társas lénnyé – megterhelõ 
lehet. A technológián keresztül, de a plusz 
órákkal, vagy különbözõ más elfoglaltságok 
által is egy intenzív, rohanó életet élünk már 
fiatalokként, melyben nincs lehetõségünk a nap 
folyamán a kapott impulzusokat megvizsgálni 
önmagunkban, csak egy szikravillanás idejéig 
remeg bele a testünk a szomorúságot, vagy 
akár a boldogságot kiváltó érzelem hatására. 
Mindezek a helyzetek, amelyekkel például 

esti óráinkban, az ágyunkon elcsendesedve, 
pihenés közben szembesülünk, akkor bizony 
oly erõteljesen zúdulnak ránk, hogy azt ne-
hézséggel tudjuk felfogni, és még nehezebben 
értelmezni. 

A mai világ felfordult értékrendje, amelyben 
a ,,Még gyorsabban!”-szlogen vezérel, komoly 
lelki fáradalmakat okozhat. A túlterhelés, amely 
által érzelmeink pillanatnyilag eltûnnek, és 
csak késõbb találnak újra ránk, nem engedé-
lyezi azt, hogy igazán átéljük a történteket, majd 
higgadt fejjel értelmezzük a bennünk kialakuló 
lelki folyamatokat. És akkor érkezik az a kérdés, 
ami mindenki fejében eddig motoszkálhatott: 
,,Hogyan ismerhetjük meg jobban önmagukat, 
ha még arra sincs lehetõségünk, hogy idõnként 
lelassuljunk és érzéseinket megvizsgáljuk?”

Tudjuk mi egyáltalán, hogy kik is vagyunk 
valójában?

Barbi



II.

Óvintézkedések az iskolánkban

Hogyan tovább? Szép nyári élmény 
a Fekete templom körül

A koronavírus alaposan felfor-
gatta mindenki életét. Az idei évben 
olyan fordulatot vettek a minden-
napjaink, amit azelõtt soha nem 
gondoltunk volna. Középpontba 
került a saját egészségünk, illetve 
másoké, a kézmosás, fertõtlenítés és 
a távolságtartás is, amit olykor nehéz 
betartani, elviselni. 

Számos óvintézkedést vezettek 
be a hatóságok a megbetegedések 
elkerülése érdekében, és ez alól a 
tanügy sem képez kivételt. A tanévet 
az egész iskola egyszerre kezdte, 
néhány hétig minden osztály járt 
iskolába, ami nagyon üdítõ volt a két-
hónapos online tanítás után. Maszkot 
hordva, távolságot tartva egymástól és 
kezeinket sokszor fertõtlenítve teltek 
a napjaink. Fel volt osztva, hogy me-
lyik osztálynak mikor van szünete, 
hogy ne legyünk sokan egyszerre a 
folyósókon vagy az udvaron. A fo- 
lyósókra és lépcsõkre távolságtar- 
tást jelzõ szalagokat és közlekedési 
irányt mutató matricákat ragasztot-
tak, hogy elkerüljük a kontaktust má-
sokkal. Tehát meg volt szabva, melyik 
lépcsõn mehettünk fel és melyiken 
jöhettünk le. Reggel, mikor mentünk 
be az iskolába, az udvaron megmér-
ték a lázunkat, majd az épületbe 
beérve fertõtlenítettük a kezeinket. 

Az informatikalaborban kötelezõ volt 
a gumikesztyû használata. 

Amikor megjelent az elsõ fer- 
tõzött, úgynevezett hibrid módszerrel 
zajlott az oktatás, ami azt jelentette, 
hogy a XII. , X., VIII., VII. és V. osz-
tályok továbbra is jártak iskolába, a 
XI., IX., VI. és a fertõzésben érintett 
XII. osztályok online tanultak. Ekkor 
már mindenkinek 20-tól 30-percig 
volt szünete. Ez a felállás egy hétig 
tartott. Amint az iskola elérte a három 
fertõzöttet, minden osztály két hétig 
online tanításban vett részt, ahol az 
órák 40 percet, a szünetek pedig 5 
percet tartottak. A két hét elteltével 
újra járhattak iskolába a XII., XI., IX., 
VIII. és VI. osztályok, a többi osztály 
online folytatta. Idõközben a betegek 
száma nõtt megye- és városszinten 
is, ezért a hatóságok Brassót is vörös 
zónának nyilvánították. Ez azt jelen-
ti, hogy a maszk viselése kötelezõ 
mind nyitott, mind zárt terekben, 
az éttermek, kávézók, múzeumok 
és különbözõ szórakozóhelyek benti 
mûködése tiltott, és az iskolák csak 
online térben folytathatják tevékeny-
ségüket. Így két hétig ismét online 
tanul minden diák. 

Számos intézkedést vezettek 
be a vírus megjelenése óta, amit az 
alapján szigorítanak vagy éppen eny-

hítenek, hogy milyen arányban növe-
kedik a betegek száma. Folyamatos 
bizonytalanság vesz körül mindenkit, 
hiszen hirtelen, szinte egyik napról a 

másikra vezetnek be új törvényeket, 
így nehezen tud bárki is hosszútávra 
tervezni. Mindenekelõtt az egészség 
és a biztonság a legfontosabb, ezért 

figyelemmel kell kísérjük mind a 
magunk, mind a körülöttünk lévõk 
egészségi állapotát. 

Júlia

COVID19! Ez az ellenség férkõzött 

be a mindennapi életünkbe, amelyet 

gyökerestõl megváltoztatott. Nem 

kímélte a nyarunkat és vele együtt a 

turizmust sem. Így a Fekete templom 

látogatottsága is 98%-kal esett vissza. 

Azért érint ez a jelenség engem is, 

mert a tavaly nyárhoz hasonlóan az 

idén is önkéntes idegenvezetõként 

lehettem volna jelen a nyári gyakor-

laton, a hazai és a külföldi turisták 

fogadására, útbaigazítására, tájékoz-

tatására.

Ez sajnos nem valósulhatott 

meg, viszont örömömre szolgált, 

hogy a templom gondnoksága, rend-

hagyó módon ugyan, de megszer-

vezte az orgonakoncerteket, ezúttal 

a templom udvarán, szabadtéren. A 

nézõteret tehát az udvaron rendezték 

be a Honterus szobor körül úgy, hogy 

a résztvevõk hangszórón kihangosítva 

tudták meghallgatni az orgonajátékot 

és a templom falára kihúzott óriási 

vetítõvásznon láthatták az orgonát és 

az elõadómûvészt.

Tizenkét szombaton át, július 

4.-tõl kezdõdõen szeptember 19.-ig 

hazai és külföldi orgonamûvészek 

örömzenéltek, elbûvölve a nézõket 

olyan zeneszerzõk, nagy klasszi-

kusok zenemûveivel, mint: Bach, 

Beethoven vagy éppen Mozart. 

Egy-két zenemû elhangzása után a 

nézõközönség a kivetítõn megtekint-

hette a Fekete templom nagy gonddal 

õrzött mûkincseit is. Lenyûgözõ 

látvány volt így is… Azok, akik nem 

voltak jelen a nézõtéren, nem marad-

tak ki az élménybõl, mert az online 

közvetítés segítségével nézhették 

otthonról is.

Az orgonakoncert-sorozatot záró 

est külön élmény volt, ugyanis az 

egyházközség és a templom gond-

noksága, vezetõsége hálás köszönetet 

mondott az orgonamûvészeknek, 

de az önkénteseknek is, valamint a 

mûszaki személyzetnek áldozatos 

és példaértékû munkájukért. És 

nem utolsó sorban a hálás közön-

ségnek, aki estérõl estére végigkísér- 

te az orgonakoncert minden egyes 

mozzanatát. Ugyanakkor viszont a 

szervezõk is megérdemlik a hálás 

köszönetünket, mert lehetõvé tették, 

hogy részesüljünk ebbõl a csodából. 

Sikeresnek mondható tehát az idei 

orgonakoncert-sorozat is, mert ma- 

radandó élménnyel gazdagította 

az orgonamuzsika kedvelõit és ra- 

jongóit egyaránt. Köszönet érte a 

Fekete templom gondnokságának és 

vezetõinek!
 Zsuzsa

Nehéz idõket élünk mindany-
nyian, mind a tanárok, mind a 
diákok, de valószínûleg a szülõk, 
nagyszülõk is. Pár héttel ezelõtt 
Brassó néhány iskolája áttért az 
online tanításra, többek között az Áp-
rily Lajos Fõgimnázium is, mostanra 
pedig már az összes brassói oktatási 
intézmény az interneten keresztüli 
tanítást alkalmazza. Mivel iskolánk 
biztosította az online tanuláshoz 
szükséges felületeket már a múlt 
tanévben is, a Teams alkalmazáson 
keresztül teremtettük meg a kapcso-
latot tanárainkkal és osztálytársaink-
kal, nem volt idegen számunkra ez az 
oktatási forma. A hirtelen jött változás 
mégis ismét megviselt bennünket.

Úgy informáltak minket, hogy 
két hétig otthonról tanulunk, majd 

ha minden jól alakul, vissza fogunk 
térni iskolánkba. Reménykedtünk a 
visszatérésben, de ahogy telt az idõ, 
figyelve a koronavírusos betegek 
számát, feltettük magunknak a 
kérdést: „Mégis mikor lesz ennek az 
idõszaknak vége?” Tanáraink is szo-
morú hangvételû, ámbár reményteli 
válasszal nyugtázták kérdéseinket, de 
mi mégis kissé elbizonytalanodtunk. 
Ezek a bizonytalan idõk növelik a 
már bennünk lévõ feszültséget, érzé-
seinket nehéz kordában tartani. 

Hiányzik, hogy találkozhassunk 
diáktársainkkal, kedvelt tanáraink-
kal, de még a kapus bácsi félmosolya 
is igazán felvidítana bennünket. Mind 
örvendenénk, ha visszatérhetnénk, 
hisz így, online nem érezzük azt, 
hogy egy igazi közösséghez tartozunk, 
és már-már a tanulástól is eltávolo-
dunk, ki többé, ki kevésbé, hiszen 
sok pozitív visszajelzés is érkezik ez-
zel kapcsolatban. Türelmesen várjuk 
a további döntéseket, azzal a gondo-
lattal a fejünkben: „Hogyan tovább?”

Bogi



III.

Gólyatábor 2020 egy kicsit másként 

Meghatározó döntések
Hogyan vélekednek az 
Áprily Lajos Főgimnázium 
diákjai az iskolát érintő 
intézkedésekről?
Felmérést végeztünk arról, hogy a diákok milyen arány-

ban választanák inkább az online vagy inkább a megszokott, 
iskolában történő tanulási lehetőséget. Az összesítés szerint a 
tanulók a következőképpen vélekednek:

Lehetetlen – ez a szó jelent 

meg mindenki elõtt, amikor a ne- 

bulóniások bejelentették, hogy bi- 

zony a 2020-as gólyagenerációról 

sem mondanak le, és megszervezik 

nekik a gólyatábort. Persze ez a rend-

hagyó év igazán egyedi gólyatábort 

tett lehetõvé. Ezúttal a járványügyi 

szabályok vezényelték a szervezést, 

a projektet pedig a Brassói Közös-

ségi Alapítvány „Egy jobb jövõért a 

közösségben” Alapja révén a LIDL 

elsõként a résztvevõket. Így történt, 
hogy a gólyatábor fõ programpontjai 
közé kerültek az óvintézkedések is. 

A kötelezõ jókedvet és lelkese-
dést azonban idén sem felejtették 
otthon a résztvevõk, sõt, dupla ada- 
got csomagoltak tarsolyukba. Csa-
patokra osztva vágtak neki a kitûzött 
programoknak, és csoportvezetõik 
segítségével ízlelték meg, milyen 
is az a Nebulónia-feeling. Egy kis 
lufitaposós bevezetõ után komoly 
dologba kezdtek a csapatok, ugyanis 
egy falusi esküvõ témájával kellett 
az elnökségnek bemutatkozzanak. 
Volt ott kabala, himnusz, gólyavõfély 
és gólyapár, gólyaanyós és gólyaapós, 
nagy „Lakodalom van a mi utcánk-
ban...”. A legkedveltebb játék címet 
a Falunapok témájú Gólyapoly nyerte 
el, melynek keretében különbözõ 
standoknál (alimentára, diszkotéka, 
templom, szántóföld stb.) kellett 
minél több gólyapénzt szerezni. Spe-
ciális effektusként egy kis esõ is csat-
lakozott a táborhoz, azonban a gólyák 
jó hangulata gyorsan el is ûzte azt. 

A sûrû programból a Gólyaflash- 

mob sem hiányzott, amely közös, 
távolságtartó tánc formájában szó-
rakoztatta a gólyákat. A megújult 
menetrendet egy teljesen új nagy-
játék is fûszerezte. A Gólyamisszó 
hõsökké varázsolta a kilencedikes 
résztvevõket, akik különbözõ logikai 
feladatok megoldásával és nyomok 
segítségével azon versenyeztek, hogy 
melyik csapat fejti meg legelõször a 
marslakók által kibocsájtott gonosz 
vírus ellenszerének nevét. 

Zárásképpen eredményhirdetés 
volt, a nyertes címet a Rózsaszín 
csapat kapta. A gólyák igazán hálásan 
és megújult életkedvvel hagyták el a 
tábor helyszínét. Mindenki épségben 
és egészségesen folytatta a minden-
napjait, az élményeink tárháza pedig 
egy újabb gyönyörû és mindenképp 
felejthetetlen emlékkel bõvült.

A gólyatábor sikere az eltö-
kélt nebulóniásoknak, a felügye- 
lõtanároknak és a résztvevõk buz-
góságának, valamint a járványügyi 
óvintézkedésekhez való megfelelõ 
hozzáállásának köszönhetõ.

Tündike

Az, hogy milyen szakot válasz-
tunk 8. osztály végén, nem csak lí-
ceumi éveinkre van hatással, hanem 
a jövõnket is befolyásolhatja. Ahhoz, 
hogy megtudjuk, mi alapján dön-
töttek az Áprily Lajos Fõgimnázium 
gólyái, azaz a 2020–2021.-es tanév 
9.-es tanulói arról, hogy az Áprilyba 
jönnek, vagy az Áprilyban maradnak 
tovább tanulni – megkérdeztem kö- 
zülük néhányukat. És a következõ 
válaszokat kaptam:

Bea: A biológia-kémia szakot 
választottam, mivel nagyon érdekel 
a biológia. Több versenyen is részt 
vettem már. Líceum után, a jövõre 
nézve is ezen az úton szeretnék to-
vább haladni.

Eszter: A 8. osztály végén a 
matematika-informatika osztályba 
íratkoztam, mert mindig is szeret-
tem a matekot. Általános iskolában 
nem volt infó órám, úgyhogy ez egy 
teljesen új dolog volt számomra, de 
szerencsére tetszik, és nem bántam 
meg, hogy így döntöttem.

Tibor: Azért választottam az 

angol-magyar szakot, mert humán 
beállítottságú vagyok, és mert szere-
tem az irodalmat. 

Kamilla: Én egyértelmûen azért 
választottam a természettudomá-
nyok szakot, mert nagyon szeretem 
a biológiát, valamint érdekel az 
embertan, de úgy önmagában az élet 
tudománya. Ez az idõszak a tovább-
tanulás idõszaka számomra. Bizo-
nyára mindannyiunkban felmerül a 
kérdés, hogy hova tovább. Én jelenleg 
arra vágyok, hogy a késõbbiekben se-
gíteni tudjak embereken, az a célom, 
hogy életeket tudjak megmenteni, de 
ezt majd a jövõ dönti el.

Mátyás: Azért választottam a köz-
gazdaságtan osztályt, mivel itt amel-
lett, hogy érettségi diplomát kapok, 
egy szakmát is tanulok. Még ha nem 
is ebbõl fogok megélni, úgyis hasz-
nomra fog válni mindez a jövõben.

Brigi: Elsõsorban azért válasz-
tottam a biológia-kémia szakot, 
mivel úgy érzem hogy ez a szak a 
legmegfelelõbb számomra. Másod-
sorban, nagyon érdekel a biológia, 

mint tudomány, mivel bevezet az 
emberek, az állatok és a növények 
világába is.

Arni: Igazából azért választottam 
a természettudományok szakirányt, 
mert állatorvosként szeretnék majd 
érvényesülni. 

Evelyn: Azért választottam az 
angol-magyar szakirányt, mert a hu-
mán tantárgyak érdekelnek, ezekkel 
szeretnék a jövõben is foglalkozni, 
és mindennel, ami ehhez a ,,szak-
körhöz“ tartozik. És egyáltalán nem 
vagyok reálos beállítottságú.

 Erik: Azért esett a választás az 
A osztályra, mert szeretem az infor-
matikát. 

Szidi: Köszi szépen mindannyi- 
atoknak a válaszokat. További sok 
sikert!

Lejegyezte: Szidi

üzletlánc támogatta.

Melyek voltak az újdonságok? 

Mint még soha, le kellett mondani 

az ottalvásról, és nem egymással, 

hanem maszkokkal és kesztyûkkel 

érkezett mindenki kézenfogva a hely-

színre. Más években a nebulóniá- 

sok, idén a fertõtlenítõ köszöntötte 

Az összegzést Anita készítette 
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IV.

Nyári vakáció – másképp

Hova lehet, lehet-e egyáltalán utazni ebben az időszakban?

Könyvajánló 

Demény Péter: 
Korona-változatok 

Idén a nyári vakáció mindenki számára 
érdekes és különleges volt. Egyesek talán elõször 
töltötték otthon ezeket a hónapokat, míg má-
soknak talán életük egyik élményekben gazdag 
vakációja volt a legutóbbi.

Attól eltérõen, hogy utaztunk-e, vagy sem, 
idén sokkal több óvintézkedésre kellett figyelni, 
mint eddig bármikor.

A maszk, a távolságtartás, a folytonos kézmo-
sás és -fertõtlenítés, a publikus helyek kerülése 
mind-mind behatárolták szabad mozgástere-
inket és szórakozási lehetõségeinket. Elmond-
ható azonban, hogy a vírus ellenére is rengeteg 
szórakozási lehetõség volt felkínálva számunkra. 
Kirándulás az országban, eddig ismeretlenebb 
tájak, vidékek felkutatása, pancsolás a tenger-
parton, erdõszéli sátorozás, sütögetés két-három 
baráttal csendes helyeken, patakok mentén vagy 

tóparton. Mind remek lehetõségek és megol-
dások voltak ezek a kiruccanások a nyugodt 
körülmények közötti szórakozáshoz.

Idén rengeteg buli, fesztivál és szülinap 
maradt el, mivel nem szabadott tömegesen kül- 
illetve beltérben tartózkodni. Ám így  mindenki-
nek lehetõsége volt a családjával több idõt tölteni, 
s egymással közelebbi kapcsolatba kerülni.

Függetlenül attól, hogy ki merre utazott, 
vagy mivel foglalkozott, ez a nyár fárasztóbb és 
nehezebb volt mindenki számára a megszokott 
nagyobb közösségünktõl való tiltások és elhatá-
rolódások miatt. Mindenki a legbiztonságosabb 
módon akarta szabadidejét tölteni, ami azonban 
megpróbáltató lehetett sokak számára.

Ez a vakáció minden szempontból egy átla-
gos nyári vakáció volt. De másképp, mint eddig.

B. Timi

Hazai tájainkon az immár március óta 
regnáló koronavírus lassan, de biztosan bele-
ivódott a mindennapjainkba. Nem csoda, hogy 
a hosszú és ,,unalmas” karantén idején az írót 
megihlették a világjárvány körüli események, 
de legalább ennyire a magyar és a világiroda-
lom klasszikusainak, valamint az író kortár-
sainak alapszövegei is, ám ismerõs slágerszö-
vegek paródiái (Quimbisen, Szécsipálosan, 
Operettesen stb.), valamint ismerõs közéleti 
személyiségekrõl írt paródiák is megjelennek 
a kötetben.

Karinthy Így írtok ti, vagy éppen Székely 
Csaba Írók a ketrecben címû paródiakötetének 
szövegeihez hasonlóan Demény Péter szövegei 
is képesek a humor, de egy mélyebb bölcses-
ség, megértés erejével is hatni és jókedvre 
deríteni – még ebben a nehezen elviselhetõ 
koronavírusos helyzetben is.

A 10. Brassói Magyar Napok alatt létre-
jött találkozó és beszélgetés során az író így 
vélekedett a kötetrõl, a szövegekrõl: ,,Ezek 
mind saját versek és egyik se saját vers. Mind 
saját próza és egyik sem saját próza” – mely 
pontosan tükrözi, hogy bár az alaphangnem 
és a stílus, a ,,manír” más és más személyt  
képvisel, mégis mindenikben megszólal az író 
a saját hangján, amolyan közvetítõ szerepben 
a megidézett vers, próza drámarészlet, sláger-
szöveg, dalszöveg és az újraírt, új értelemmel 
és jelentéstöblettel felruházott paródiaszöveg 
között.

Ahogy be- 
leolvasunk a 
könyvbe, már 
szinte feleme- 
lõ érzés felis-
merni a sorok 
között egy-egy 
általunk már 
jól ismert és 
sajátunknak érzett klasszikus irodalmi szöve-
get, vagy annak részletét (ilyen a Mikesesen, 
a Csokonaisan, a Petõfisen, a Balassisan, az 
Áprilysan stb.) – immár tagadhatatlanul a 
kortárs író, Demény Péter (Ivan Karamazov) 
hangján.

,,Kicsit hahotáztam, kicsit gonoszkodtam: 
felpróbáltam bizonyos ruhákat, és élveztem, 
hogy nem jók nekem. De talán magamra is 
szabtam õket, amennyire tudtam.” – vallja az 
író a kötet fülszövegében. Hogy mennyire si-
került ez neki, álljon itt ízelítõként a következõ 
slágerszöveg-paródia: ,,Szeretném a járványo-
mat megállítani,/ szeretném a karanténom 
elfelejteni,/ de a karantén biz’ véget még nem 
ér,/ homlokomon megpattan egy ér.” (Ho-
mokórásan)

(A kötetet egyébként frappáns ,,koro-
nás” képek is tarkítják: Könczey Elemér 
grafikusmûvész és karikaturista alkotásai.) Jó 
olvasást és kellemes idõtöltést mindenkinek 
ehhez az egyedi és utánozhatatlan könyvhöz!

Berni 

Amióta ezt a vírusos idõszakot 
éljük és a határok le vannak zárva, 
egyre több „hazai turista” jelenik 
meg országunkban. 

Bár külföldre nem lehet utazni, 
még mindig van lehetõségünk világot 
látni, hisz akármerre indulnánk, itt, 
belföldön is van esélyünk szép helye-
ket találni. Csodás helyen élünk, amit 
a nagy rohanásban sokszor észre 
sem veszünk, pedig megannyi hely 
vár látogatásra. Igaz, manapság még 
ez is lehetetlennek tûnik a szabályo-
zások miatt, de megoldható, ha fel-
készülve, maszkkal és fertõtlenítõvel 
indulunk útnak, illetve betarjuk a 
törvényeket, és vigyázunk magunkra 
és a körülöttünk lévõkre. 

Így, õsszel az egyik lehetõség, 
amely talán a legbiztonságosabb, a 
hegyekben való túrázás, hisz ilyenkor 
a fák pompás színekbe öltöznek,  
Szemünk elé pedig lélegzetelállító táj 
kerül. A Erdélyi-medence minden 
apró és hatalmas sziklája egy törté-
netet mond el, amit akkor tudunk 
igazán átélni, amikor a helyszínen 
vagyunk. A Radnai-havasok a Keleti-
Kárpátok legmagasabb hegysége, al-
kalmas hely a kikapcsolódásra kezdõ 

és haladó túrázóknak egyaránt. A 
szintén a Keleti-Kárpátokban lévõ 
Kelemen-havasok is hasonló élményt 
nyújtanak, ahol hazánk egyik legna-
gyobb nemzeti parkja található, amin 
belül a Kolibica-tónál lehet pihenni, 
illetve kajakozásra és halászatra is 
van lehetõség.

De nemcsak keleten, hanem 

délen és dél-nyugaton is találunk 
helyeket, amelyek elvarázsolnak. 
Ilyen például a Déli-Kárpátokban 
elhelyezkedõ Cheile Grãdiştei, a Néra 
völgye, ami az Aninai-hegységben 
található. Elképesztõ vízesései és tür-

kiz tavai mindenkit elkápráztatnak. 
Kicsiknek és nagyoknak is megfelelõ 
kirándulóhely, mert izgalmas szikla-
alagutak vezetnek el az Ördög-tóhoz 
és a Bég szeme-tóhoz.

Nem messze a Néra-völgytõl 
meglátogatható országunk egyik 
legkülönlegesebb vízesése, a Bigéri-
vízesés (képünkön) és a mögötte 

lévõ rezervátum. Illetve nagyon szép 
turisztikai látványosság a Bâlea-tó is a 
Transzfogarason.

Északon, Szilágy megyében pedig 
a Sárkányok kertje az, ami mese-
beli képet tár elénk. A felszíni eró-

zióval létrejött sziklaképzõdmény 
különbözõ alakokat formált. Ott csak 
a képzeletünk szab határt. 9 km-re 
található Zsibó városa, ahol egy bota-
nikus kertbe is betévedhetünk.

Emellett országunk tavai és szo-
rosai is lenyûgözõ látványt nyújthat-
nak. Érdemes elmenni  Alsórákosra, 
a Smaragd-tóhoz, hasonlóan szép 
hely a Szent Anna-tó és a Békási-
szoros Gyilkos-tava is, mindegyik a 
maga legendájával és érdekességével 
tûnik ki.   

Gyönyörû városok vesznek körül, 
amelyeket érdemes meglátogatni. 
Közvetlen közelünkben található 
Segesvár, Nagyszeben, Székelyudvar-
hely. Ha pedig messzebb szeretnénk 
utazni, meglátogathatjuk Nagyvára-
dot, Nagykárolyt, Aradot vagy akár 
Máramarosszigetet.

Ebbõl a néhány példából is lát- 
szik, hogy még ebben a nehéz idõ- 
szakban is lehet megfelelõ helyet 
találni a kikapcsolódásra és az u- 
tazásra. Szívbõl ajánlom, hogy láto-
gassatok meg néhány úti célt a fent 
említettek közül, hiszen tényleg léleg-
zetelállító látványt nyújtanak!

Irisz


