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Az áprilisi
szám tartalmából:

Szabadság

1. old.

Húsvét

2. old.

Szabad ajtó: előtt vagy mögött?

Az emberi mentalitás egyik
alappillére, hogy mindig, minden
körülmény között a szabadságra vágyunk. Szabadságra, mely mindenki
szemében máshogy teljesedik ki, de
egy jellemzõje közös: nem korlátoz
semmi és senki álmaink, vágyaink
megvalósításában, önmagunk kiteljesedésében.
Ilyen gondolatokkal léptem át
én is az Áprily Lajos Fõgimnázium
kapuit középiskolás éveim kezdetekor. Egy vágyam volt, hogy szabad
lehessek, szabadon kimondhassam
a véleményemet, és e szabadság által,
emberként és a közösségem tagjaként nõni, fejlõdni tudjak. A kezdõ
évfolyam során úgy éreztem, hogy
ezek a dolgok megvalósulnak, bár
zûrzavar jellemzett mindent, ami körülöttem volt, nem találtam a helyem
igazán, tengtem-lengtem az iskola
folyosóin, különbözõ emberekkel
léptem kapcsolatba. Ez érdekesnek
tûnt, és valahogyan betöltötte a káosz
által keltett ûrt. A következõ évben
céltudatosan érkeztem az évnyitóra,
tudtam, hogy itt az ideje eredmények
sorozatával büszkévé tenni iskolám
közösségét, valamint a brassói ma-

gyar közösséget, amely csakis a szabadság és a kreativitás jegyében valósulhatott meg. Különbözõ ötletekkel
rukkoltunk elõ, melyek felkeltették
úgy a brassóiak, mint az erdélyiek
figyelmét, és így, a szabad elv gyakorlásával, munkánknak gyümölcse
beérett.
Elérkezett az a pillanat is, amikor féktelen erõk mozgatták meg a
mindeddig naiv énem munkáját, és
rájöttem, szabadnak lenni nem azt
jelenti, hogy azt tehetsz, amit akarsz,
csak éppen annyit, hogy úgy érzed,
azt tehetsz, amit tenni szeretnél.
De iskolás éveink folytatódtak, és
újból korlátozva éreztük a szabad
akaratot és a szabadságunkat. Az
online tanítás hálójába kerültünk.
Nem csak a diákok, de tanáraink
számára is mindez egy igazi kihívást
jelentett. Leéltünk az életünkbõl lassan egy és fél évet, amely során a
legjobb barátunk a telefonunk lett, és
a legnagyobb ,,ellenségünk” a valós,
iskolai oktatás …
Az elmúlt idõszak mély heget
hagyott mindannyiunkban. Sokan
közülünk a 18. életévünket teljes
karantén és bezártság közepette él-

Kicsengetés előtt,
vakáció

3. old.

Változások,
remény

4. old.

Hamvas Béla

tük meg. Ez nem szabadság. Bár
akként van tálalva, mindannyian
tudjuk, hogy nagy mértékben korlátozva vagyunk. Szüleink, de még
nagyszüleink is évekkel ezelõtt egy
hasonló rendszer ellen harcoltak. És
íme, ugyancsak itt tartunk mi is. De
mi nem harcolunk. Mi elfogadjuk,
fejet hajtunk és beállunk a sorba,
mert végül is így kell, nem? A társadalom erre nevelt, és itt állunk a
gyermekkor peremén és a felnõttkor
küszöbén, alkalmazva a tanultakat.
Mégis reménykedem, hogy a
következõ generáció meg fogja érezni
az iskola édes ízét, a tanulás örömét
és az emberi kapcsolatok által nyújtott lelki elégedettséget. Tegyetek a
szabadságotokért, tegyetek azért,
hogy akaratotok érvényesüljön, úgy
az iskolában, mint a való életben.
Harcoljatok azért, akik vagytok, és
akik lenni akartok, mert senki más
nem fogja ezt értetek megtenni. Ne
engedjetek az erõnek, a nyomásnak,
a csábításnak, maradjatok hûek gyermeki lelketekhez, hiszen az az egyetlen, amely kiránthat a káoszból, ami
a jelenben van.
És mindenek fölött arra bátorítalak benneteket, hogy merjetek
tenni, elõre lépni és kimondani, ha
valami fáj, ha valami nem jó, ha
valami nincs rendben. Számomra az
írás volt a menedék, amely kirántott
a káosz és a bizonytalanság ördögi
körébõl és e „csúnya világ” hétköznapjaiból.
Köszönöm, hogy négy évig veletek lehettem a Visszhang lapjain keresztül. A legközelebbi viszontlátásra!
Barbi

Egyszer. Mindig csak
egyszer.
Egyszer.
Mindig csak egyszer.
Mindig elõször, mindig utoljára.
Nem törvényt keresni.
Szabadnak lenni.
Nem alkalmazkodni.
Elhatározni.
Nem megszokás.
A váratlan.
A kaland.
A veszély.
A kockázat.
A bátorság...
A küszöbön állni.
Folytonos átlépésben lenni.
Élve meghalni, meghalva élni.
Aki ezt elérte, szabad.
És ha szabad, belátja, hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet.

Visszhangocska mindenkinek
kellemes húsvéti ünnepeket kíván.

A húsvét

Raffaello golyók házilag
Ha egy egyszerû, de annál finomabb édességgel szeretnéd családtagjaidat megkínálni, akkor ez lesz számodra is az ideális recept. Elkészítése
nem vesz fel sok idõt, és egy kellemes, könnyed desszert a végeredmény.
Tökéletesen talál a húsvéti díszes asztalra, hisz mind illatra, mind külalakra vonzza az édességre éhes szájakat.
Hozzávalók
(kb. 20 golyócskához):
A tésztához:
250 g vaníliás nápolyi szelet
50 g pirított mandula
120 g sûrített tej
20 g kókuszreszelék
1 evk. tej
A bevonathoz:
80 g kókuszreszelék

A húsvét az egyik nagyon fontos
és szép ünnepe a keresztényeknek.
Jézus feltámadását ünnepeljük a
tavasz ezen szakaszán. Hamvazószerdától húsvét napjáig tart a negyven
napos böjt, ilyenkor felkészülünk lelkileg és testileg is húsvét ünnepére. A
húsvétnak a szokásaihoz helyenként
még hozzáadtak az emberek néhány
szép újat.
A katolikus egyház ételszenteléssel kezdi az ünnepet. Ilyenkor
egy kosárba ételeket tesznek, amit
húsvétvasárnap a hajnali misén megszentelnek, és ebbõl eszik együtt az
egész család. Nem akármilyen ételeket tesznek az emberek a kosarukba,
hanem bárányhúst, kalácsot, tojást,
sonkát és bort. Mindegyiknek külön
jelképe van: a bárányhús Jézus áldo-

zatának jelképe, a bor Jézus vérének
jelképe, a tojás meg az újjászületésé.
A magyar néphagyomány szerint a
húsvéti tojásokat a család együtt kell
elfogyassza, azért, hogy ha valaki
eltévedne az élet nagy útján, eszébe
jusson, hogy kivel ette meg a húsvéti
ételeket, és mindig visszataláljon.
Székelyföldön a húsvéti ebéd
után nem áll meg az ünnep, hisz
itt a székely gazda szenteltvizes barkával (virágvasárnap megszentelt
fûzfarügy) körbemegy a háza tájékán,
megszentelve udvarát és állatait is.
Ezek után következik húsvéthétfõ.
Ezen a napon is folytatódnak az olyan
szép hagyományok, mint a locsolás.
Vízbevetõ, vízbehányó hétfõnek is
nevezték, hisz régen egy nagy veder
vízzel locsolták meg a nõket. Ju-

talmul a legények hímes tojásokat
kaptak, amiket már nagyszombaton
elkészítettek.
Régen a hímes tojásokat száraz
hagymahéjjal színezték be, ami egy
bordós színt adott a tojásoknak. A
mintákat vagy gyantával rajzolták rájuk, vagy kisebb növényeket tettek egy
harisnyába a tojás mellé, amiknek
festés után megmaradt a formájuk.
Szépségükért szalonnával is bekenték
festés után, hogy csillogásuk odacsalogasson minden locsolót.
„Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek õsi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad.” (Ady Endre)

Elkészítése:
1. A nápolyi szeleteket apróra õröljük.
2. Öntsük a sûrített tejet az õrölt nápolyira, majd keverjük össze.
3. Adjunk hozzá 20 g kókuszreszeléket és egy evõkanál tejet.
4. A bevonathoz szükséges kókuszreszeléket helyezzük egy tálba.
5. Egy kicsi olajjal bekenve kezünket (a golyók ragadásmentes
csongolygatásához szükséges), egy evõkanálnyi adagot mérjünk ki a
masszából és lapítsuk ki a tenyerünkben.
6. A kilapított tészta közepébe helyezzük el a mandulát.
7. Csongolygassuk össze és forgassuk bele a kókuszreszelékbe.
A kívánt finomságot ajánlott egy éjszakát hidegben pihentetni, és
máris fogyasztható. Jó étvágyat hozzá!
Petra

Bogi

Filmajánló:

Sodródás
A járványhelyzet több mindentõl
megfosztott, ami azelõtt megszokott
volt számunkra. Ezek közé sorolható
az utazás, kalandok és élmények
szerzése. A ,,Sodródás” címû film
egy nagyszerû lehetõség a monoton
hétköznapokból való kiszakadásra,
és trópusi illetve óceáni kalandok
megélésére.
A ,,Sodródás’’ amerikai kalandfilm és filmdráma, 2018-ban vetítették elõször. Igaz történet alapján
készült: 1983-ban történt ugyanis,

II.

hogy a Raymond Hurrikán végigsöpört a Csendes-óceánon. Szereplõi:
a 23 éves Tami Oldham Ashcraft és
Richard Sharp, egy jegyespár.
A filmbeli történet két szálon
fut: az egyik a szerelmes pár megismerkedésének és kapcsolatuk
elmélyülésének története, a másik
pedig a túlélésért való küzdelmük az

óceánon.
Tami és Richard azt a megbízást
kapják, hogy egy jachtot Tahitibõl Kaliforniába juttassanak. Azonban nem
számítanak arra, hogy az óceán közepén egy hatalmas pusztító hurrikán
csap le rájuk. Amikor Tami magához
tér, szerelmét súlyos sérülésekkel,
a hajót pedig alaposan megrongálva

találja. Ilyen körülmények
között kell boldogulnia
a fiatal nõnek, minden
bátorságát és lelkierejét
összeszedve, hogy életben
maradjanak. A folyamatos bizonytalanság, hogy
elérik-e a legközelebbi
szigetet, marad-e elegendõ vizük és ételük, hány
napjuk van még hátra a
sodródásból és összességében az életükbõl – végigkíséri mindennapjait. Elképesztõ
végig követni, ahogy Tami 41 napon
keresztül mindent megtesz a túlélésért...
A ,,Sodródás’’ izgalmas, ugyanakkor érzelmekkel átitatott film.
Átérezhetõ a szerelmespár közti erõs kötelék és a sok nehézség,
amiket az óceán közepén megélnek.

Nagyon megérintett a történet, hiszen
szívfacsaró belegondolni, hogy ennek
valaki elejétõl a végéig, a mélységtõl
a magasságig minden percében
részese volt.
Mivel a filmet a nyílt óceánon
forgatták, annyira valóságosan tudták
megjeleníteni az eseményeket, mintha valójában akkor és ott történtek
volna, éppen ezért nagyon magával
ragadó és átélhetõ.
Azoknak ajánlom a filmet, akik
kedvelik a kalandról, a túlélésrõl és a
szerelemrõl szóló filmeket. Érdemes
elgondolkodnunk, hogy mekkora
értékkel bír földi életünk, és milyen
hálásak lehetünk, hogy nem kell
mindentõl távol, segítség nélkül nap
mint nap az életben maradásért
küzdenünk. 		
Júlia

Kicsengetés előtt, a ballagásról
Azon tûnõdöm, hogy vajon
milyen lesz az idén a mi kicsengetésünk. Lesz-e egyáltalán? Elképzelem a járvány elõtti kicsengetéseket, a ballagásokat … Amikor
az egész iskola ünneplõbe öltözött,
és lélekben is ünnepelt egy lezárult idõszakot, valamint egy új
életszakasz kezdetét. Egy élettel
teli hangulat költözött a diákok,
a tanári kar és a szülõk lelkébe,
hiszen a látvány csodálatos volt: az
alkalomhoz illõen méltóságosan
ünneplõ, jókedvû, vidám diáksereg, büszke tanárok, boldog, meghatódott szülõk és virág minden

mennyiségben, sok szép búcsúztató beszéd útravalóként, díjkiosztás,
taps, örömkiáltások... De jó volna
mindezt nekünk is átélni!
Ám a tavaly óta tartó járványhelyzet miatti felemás, online
kicsengetésbõl kiindulva erre nem
sok lehetõséget látok. A tavalyival
éppen az volt a baj, hogy a diákok,
éppen az ünnepeltek nem lehettek
jelen. Milyen szomorú látvány volt
az ürességtõl kongó osztálytermek
képe! Jobb esetben egy-egy szál
virág volt a padokon, de végzõs,
ballagó, búcsúzó diák sehol.
Minden elismerés ugyanakkor

a tanárainknak és a búcsúztató
diáktársainknak, akik az adott
lehetõségek közepette is megtalálták a módját, hogy éreztessék a
végzõs diákokkal, hogy fontosak,
és bátorították õket.
De nem ilyen kicsengetésrõl
álmodom, hanem a hagyományosra, a valóságosra, az élettelire
vágyom, hogy büszke, boldog és
elégedett lehessek a többi végzõs
diáktársammal együtt. Akárhogyan is nézem, a tény az, hogy pont
kerül a diákéveink végére, sajnos.
Ezt ahányan vagyunk végzõsök,
annyiféleképpen éljük meg. Azok,

László Abigél
akik örvendenek, hogy vége, nem
igazán tudják értékelni ezeket az
éveket, és mindazt, amit az alma
matertõl kaptak. Azoknak pedig,
akik sajnálják, hogy vége a diákéveknek, legyen vigasz az az ismert
mondás, hogy amikor becsukódik
egy ajtó, kinyílik elõttük egy másik.
Elõttünk a jövõ!
Fel a fejjel, és sok sikert mindnyájunknak, bármilyen úton is
indulnánk tovább!
Csáka Zsuzsa

Hasznos elfoglaltságok, melyekkel
elütheted az időt a vakációban
Nemrégiben új korlátozások léptek életbe, illetve közeledik a húsvéti
vakáció is. Ha esetleg úgy éreznéd,
hogy nincs mivel eltöltened az idõt,
vagy azt szeretnéd, hogy hasznosan
teljenek a napjaid, íme néhány tipp.

lesz, elmegyek egy nagyot sétálni
a parkba, maszk nélkül), vagy nagyobb jelentõségû elfoglaltság (pl.
a nyári vakációban felfedezek egy
új kontinenst). A lényeg, hogy ne
félj álmodozni és higgy abban, hogy

az adott kultúra, mert csak ekkor
leszel képes fenntartani a motivációd.
Ne az legyen a célod, hogy tökéletesen
megtanuld az adott nyelvet, hanem
hogy jól szórakozz, és hasznosan
töltsd az idõd!
3. Állítsd magad kihívások
elé!
Változtass valamin a napi rutinodban! Lehet ez akár annak a
megfogadása, hogy egy hónapig egy
órával a megszokottnál elõbb kelsz
fel minden nap, vagy éppen a reggeli
kávédat teára cseréled le egészséged
megõrzése érdekében. Nem számít,
milyen apró az adott változtatás, csak
kezdd el! Az elsõ napok valószínûleg
nehezebbek lesznek, de gondolj arra,
hogy milyen nagyszerû érzés fog

eltölteni a kihívás befejezésekor. Próbálj produktív
maradni és fejlõdni!
4. Társasozz a szüleiddel!
A mindennapi rohanásban hajlamosak vagyunk elfelejteni, mennyire
remek érzés a családunkkal minõségi idõt eltölteni.
Tartsatok egy társasjáték estet! Nagy valószínûséggel az
egész család élvezni fogja.
Néhány szuper társasjáték:
Dixit, Activity, Catan, Cluedo stb.
5. Tarts egy telefonmentes
napot!
Annyira hozzánõttünk az eszkö-

A Pillanat
A Föld felett s az Ég alatt
álltunk Ketten hûs lomb alatt.
A felhõk, mint
angyali szárnyak egymást
követték,
eggyé olvasztva az eget
a tájjal …
Néztük a csodás panorámát,
ahogy a Föld az Égnek
óvta álmát …
mert minden álomszerû
ragyogásban élt.
S ahogy hanyatlott a Nap
és búcsúzva a Földre nézett,
betöltötte valóját a végzet
a hegy tetején …
Te és Én … az Ég és a Fény …
Végül a Nap vörösen izzó korongja
igézõen aranyozta be
az ember szürke létét,
s érintése egy pillanatra
felolvasztotta a jeges Ûrt …
… taszította a világot karomba!
Mikor a táj felébredt a fénybõl,
s a meleget lefújta magáról,
az Est levette a kendõt
a szemérõl,
s a csillagok mosolya
kacsintva táncolt …
Sosem láttam még
ilyen szépet!
Ez több, mint amit
földi lény
remélhet.
zeinkhez, hogy el sem tudjuk nélkülük képzelni a mindennapjainkat.
Rengeteg pozitív hatása lehet annak,
ha képesek vagyunk kiszakadni az
online világból egy kis idõre. Megtanulunk jobban jelen lenni, nagyobb
figyelmet fordítani embertársainkra,
jobban beosztani az idõnket. Nem
muszáj rögtön egy napra letennünk
a különbözõ készülékeinket, bõven
elég pár óra szünet.
Remélem, hogy hasznosnak találtátok a tanácsokat, és megfogadtok
néhányat belõlük.

1. Írj bakancslistát!
Mindenki türelmetlenül várja
már, hogy szabadon, félelem nélkül
utazhasson, dolgozhasson, kávézhasson... Írj magadnak egy listát,
melynek pontjait meg szeretnéd va/
lósítani a koronavírus utáni idõk
során. Ez lehet kis jelentésû dolgok
összessége (pl. amikor megengedett

ezeket a terveidet hamarosan meg is
valósíthatod.
2. Kezdj el tanulni egy új
nyelvet!
Rendkívül mókás belemerülni
egy ismeretlen, különleges nyelv
tanulásába. Válaszd azt, amelyik a
legjobban leköt, és õszintén érdekel

Soporean Ana

III.

Légy nyitott, légy bátor!

A remény nemzeti
hónapja
2018-ban április ki lett nevezve
a remény nemzeti hónapjának.
Ez egy nonprofit csoport nemzeti
tudatosságnövelõ kampányának
részeként valósult meg. Céljuk az
volt, hogy bátorítsák, segítsék a családokat a drogmentes életben. Ez a
reménykampány nõtt, és erõteljes
mozgalommá vált.
Szinte minden nyelvben van szó
a reményre, és a remény minden
kultúrában megtalálható. Az ókori
mûvészetben, az irodalomban és
évezredek óta minden vallásban
ábrázolták. Ennek ellenére gyakran
nehezen tudjuk meghatározni és
megérteni a reményt. Most már
tudjuk, hogy a remény érzelem, és

Visszhang

– Interjú Soporean Anaval –

hogy egyénileg van meghatározva. Az
egyik hasznos definíció az, hogy „a
remény a gondolkodás, az érzés és a
cselekvés módja”.
Április a tökéletes hónap a Remény Nemzeti Hónapjának, hiszen a
tavasz az újjászületés és az új kezdetek szezonja, így hát, ha szeretnénk,
a természetben könnyedén megtalálhatjuk a remény jelképét.
Úgy gondolom, hogy 2020 óta
más jelentést is nyert ez a hónap,
hiszen már egy éve várunk arra,
hogy ez a vírus eltûnjön. Most,
hogy ilyen nagy a koronavírus által
megfertõzöttek száma, igazán szükségünk van a reményre és a pozitivitásra. Úgyhogy én mindenkit arra
biztatok, hogy nézze a dolgok pozitív
oldalát, használja ki még ezt a kis idõt
önfejlesztésre, illetve töltsön sok idõt
a családjával.
S. Szidi

Egy hozzám közelálló különleges személyiséggel, egy
csodálatra méltó, tehetséges
lánnyal beszélgettem el arról,
hogy a változás nem mindig
jelent rosszat, sõt rengeteg pozitívumot rejteget.
– Mesélj egy picit magadról!
– Soporean Ana vagyok, a brassói
Áprily Lajos Fõgimnázium 11.C osztályos tanulója. Nagyon érdekel a környezetvédelem, a fenntartható divat,
a politika és az emberi jogok, illetve a
fotózás. Szeretnék változást teremteni
a világban, és nyitott személyiségnek
tartom magam, aki mindig szeretne
újat tanulni.
– Miért pont Brassó? Miért pont
az Áprily? Miért pont a C osztály?
– Brassóba azért jöttünk vis�sza, mert anyukáméknak itt volt a
legmegfelelõbb új céget alapítani, mi
amúgy Sepsiszentgyörgyön laktunk,
mielõtt kiköltöztünk volna Magyaror-

Az Áprily Lajos
Főgimnázium diáklapja,
Brassó,
După Ziduri 3. szám
visszhang@yahoo.com
Főszerkesztők:
Sándor Barbara-Cintia,
Sándor Szidónia
Szerkesztők:
Bács Anita,
Csáka Zsuzsa,
Dombay Júlia,
Fekete Boglárka,
László Abigél,
Pál-Jakab Petra,
Soporean Ana,
az Érted csapata

Egyedi lehetőség minden alkotni vágyó fiatal
számára!

Olvasószerkesztő:
Ambrus Melinda,
Bokor Katalin
A kabalát tervezte:
Bartha Ádám

Elindul az Éter új projektje, a Mûhely. A projekt célja, hogy olyan fiatalok
eredeti alkotásait tegyük közzé, akiknek eddig még nem volt lehetõségük
sehol sem megjelentetni mûveiket. Fõleg rövid írásokat (novellát, verset),
festményeket vagy zenei alkotásokat várunk.
A beküldött alkotásokat minden kategóriában egy szakértõkbõl álló
bizottság értékeli. Mûveiteket a muveszet@erted.ro ímélcímre várjuk!
IV.
Néha olyan úton találod magad, amilyenre soha nem számítottál. Ez nem azt jelenti, hogy az nem vezethet egy szép
helyre. 					
Outlander

szágra. Azért választottam a C osztályt,
mert érdekelt a biológia, valamint
a kémia, és orvos szerettem volna
lenni. Az Áprily Lajos Fõgimnáziumra azért esett a választásom, mert ez
volt az egyetlen magyar nyelvû líceum
Brassóban és a megyében egyaránt.
– A reál vagy inkább a humán
tantárgyak szimpatikusabbak
számodra?
– Régen egyértelmûen azt mondtam volna, hogy a humán tantárgyak
a kedvenceim, hiszen nagyon szeretem a nyelveket, de most már a reál
tantárgyakkal is megbarátkoztam,
például egészen megkedveltem a
matekot. Ezért én mindkét „kategóriát” kedvelem, nem tudnék
választani.
– Szerinted mi a legnagyobb
különbség a magyarországi és a
romániai iskolarendszer között?
Hogyan élted meg ezt az átállást,
miután a gyõri gimnázium tanulójaként hazatértél?
– A gimnáziumok terén egészen
nagy különbségnek mondanám,
hogy Magyarországon nincsenek
tantárgyak szerint specializálódott
osztályok, hanem X. osztály végén
mindenki tantárgyakat választ, amibõl két évig fakultációra jár, ami azt
jelenti, hogy intenzívebben tanulja
azokat a bizonyos tantárgyakat. Még
egy lényeges eltérésnek mondanám,
hogy nem minden intézményben
kötelezõ a nyolcadikos vizsga, hanem
a jegyek, az átlag alapján be lehet
jutni úgynevezett kisgimnáziumba,
ennek köszönhetõen nem kell részt
venni a nyolcadik év végi megmérettetésen. Én például nem írtam meg
a nyolcadikos felvételi vizsgát, mert
a jegyeim alapján automatikusan
felvettek a gimnáziumomba.
– Az új osztályod hogyan fogadott? Meglepõdtek, hogy Magyaror-

szágról érkeztél?
– Kissé szorongva, bizonytalanul
éltem meg, hogy hogyan fognak
fogadni az új osztálytársaim, de az
elsõ napon, sõt már az évnyitón megismertem a mostani legjobb barátnõmet, és mindenki nagyon kedvesen, nyitottsággal fordult felém,
aminek elmondhatatlanul örültem.
Igen, meglepõdtek, hogy hazajöttem
Magyarországról, hiszen én voltam
az egyetlen ilyen ,,eset”, akivel találkoztak, mert általánosan jellemzõbb,
hogy inkább Magyarországra telepednek át többen is az erdélyi magyarok
közül, minthogy vissza.
– Tudtál románul, amikor
idejöttél?
– Kiskoromban folyékonyan beszéltem a román nyelvet, de a Magyarországon töltött kilenc év alatt
sokat felejtettem, hiszen nem használtam napi szinten. Amikor visszajöttem, a tanárok nagyon segítõkészen fordultak hozzám, ezért hamar
visszarázódtam, így most már elmondhatom, hogy visszanyertem a
korábbi nyelvtudásom.
– Mit tanácsolnál azoknak,
akik iskolaváltás/osztályváltás elõtt
állnak?
– Az elsõ dolog, ami mindenképp
eszembe jut, az a nyitottság. Nagyon
fontos, hogy érdeklõdjünk a másság,
a másképp gondolkodók iránt is,
és hajlandóak legyünk az eszmecserére, hiszen abból mind a két
fél tanulhat, illetve fejlõdhet általa.
Ne álljunk negatívan a változáshoz,
hiszen soha nem tudhatjuk, milyen
csodálatos lehetõségekre tehetünk
szert. Továbbá azt javasolnám, hogy
legyünk segítõkészek, befogadóak és
legfõképpen kedvesek!
Kérdezett és lejegyezte:
Anita

