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2 Fazekas-évkönyv

Készítették:
a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

pedagógusai és diákjai

Szerkesztő és lektor:
Petz György tanár

Kép- és tördelőszerkesztő:
Garamvölgyi Béla vezetőtanár
Mészáros Zsuzska vezetőtanár

Póczos Valéria vezetőtanár

Felelős kiadó:
Pásztor Attila igazgató

Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola

és Gimnázium
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Kedves Olvasó!

A 2017/2018-as tanév eseményeit és eredményeit megörökí-
tő Évkönyvünket ajánlom figyelmébe és szeretetébe.

A Fazekasos tanévek során megszámlálhatatlan élményben
van részünk, és sokszor nem is gondoljuk, hogy ezek milyen
je lentős hatással lehetnek életünkre. Amikor évtizedek múl-
tával megpróbáljuk felidézni ezeket, akkor szembesülünk az -
zal, hogy megkoptak az emlékek, elfelejtettük a nagyszerű pil-
 lanatokat. Ilyenkor válik hatalmas kinccsé egy olyan kiad-
vány, amelyet most tart kezében az Olvasó.

Ebben a tanévben is tettük a dolgunkat valamennyien. Ta ní -
tottunk és tanultunk, versenyekre készítettünk és készültünk.
Táboroztunk, kirándultunk, sportoltunk, zenéltünk, ün nepel-
tünk, lelkesedtünk, izgultunk, búcsúztattunk és búcsúztunk.
Az Évkönyv készítői arra vállalkoztak, hogy megörökítsék azt,
ami túlmutat az osztályzatokon: versenytanulmányok részle-
tei, cserediák-kapcsolatok beszámolói, gondolatébresztő be -
szé dek, a kirándulások és táborok élményei, alkotókörök mun-
 kái. Ebben a kiadványban ismét közreadjuk tanáraink és mun-
 katársaink fényképét.

Minden Kedves Olvasónknak azt kívánom, hogy legalább any-
 nyi öröme teljék Évkönyvünk olvasásában, mint nekünk az el -
készítésében.

Pásztor Attila
igazgató

Fazekas-évkönyv   3

Előszó a 2017/18-as évkönyvhöz
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Angebrandt Dominika
munkaügyi ügyintéző

4 Fazekas-évkönyv

Ádámné Laczkó Melinda
osztályfőnök (6.b)

erkölcstan, történelem

Albert Attila
biológia - egészségtan, kémia

Balázsné Kerek Marianna
osztályfőnök (8.b)

kémia

Antalné Popp Krisztina
testnevelés

Bakuczné Szabó Gabriella
német nyelv
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Bartha Gabriella
francia nyelv

Barati Krisztina
igazgatóhelyettes

testnevelés

Bartek Dániel
osztályfőnök (5.a)

magyar nyelv- és irodalom, dráma és tánc

Bicsák Timea
napközis tanító

Becsák Viktória
orosz nyelv

Benkő Zsuzsanna
osztályfőnök (2.a)

tanító
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Czene Zsuzsanna
angol nyelv

6 Fazekas-évkönyv

Bihari Péter
osztályfőnök (11.a)

történelem

Bolesza-Váradi Andrea
angol nyelv, ének-zene

Csefkó Zoltán
fizika

Csájiné Knézics Anikó
osztályfőnök (2.b)

tanító

Csath Judit Katalin
osztályfőnök (10.c)

angol nyelv
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Damakné Kertész Nóra Emese
napközis tanító

Csendom Tímea
ügyviteli dolgozó

Csepregi-Horváth Dániel
rendszergazda

Dunay Zoltán
matematika

dr. Dobos Sándor
matematika

Ducsai Barnabás
testnevelés
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Erős-Honti Julianna
osztályfőnök (2018.c)
biológia-egészségtan

8 Fazekas-évkönyv

Eperjesi Ágnes
technika és életvitel

Erdősiné Gondos Judit
osztályfőnök (3.b)

tanító

Fabók Ágnes
angol nyelv

dr. Erős-Honti Zsolt
igazgatóhelyettes

biológia-egészségtan

F. Tóth Zoltán
osztályfőnök (10.a)

történelem
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Foki Tamás
igazgatóhelyettes

történelem

Fazakas Tünde
matematika

Fehérvári Zoltánné
napközis tanító

Gilányi Magdolna
magyar nyelv- és irodalom,

dráma és tánc

Gálné Domoszlai Erika
biológia-egészségtan, földrajz,

természetismeret

Garamvölgyi Béla
osztályfőnök (2018.d)

művészettörténet, vizuális kultúra
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Horváth Gabriella
napközis tanító
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Gyenes Zoltán
matematika

Hittig László
logopédus

Jakucs Erika
matematika

Horváth-Szabóné Tamás Andrea
osztályfőnök (4.b)

tanító

Hujter Bálint
matematika
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Józsa Márton
rendszergazda

Jencsikné Végh Adrienn
osztályfőnök (1.a)

tanító

Jilly Viktor
angol nyelv

Kántorné Ágh Edit
napközis tanító

Kádárné Szalay Eszter
osztályfőnök (5.b)

biológia- egészségtan, földrajz,
természetismeret

Kálmán Katalin
osztályfőnök (4.a)

tanító
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Kisgyörgy Erika
napközis tanító

12 Fazekas-évkönyv

Karsai Zsuzsanna
technika és életvitel

Keglevich Kristóf
osztályfőnök (2018.b)

kémia, történelem

dr. Kiss Géza
matematika

Kiss Bíborka
napközis tanító

Kiss Gergely
matematika
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Kocsis Szilveszter
osztályfőnök (10.b)

matematika

Kivovics Judit
angol nyelv

Koczka Anikó
osztályfőnök (8.a)

testnevelés

Kovács András
rendszergazda

Koren Balázs
matematika

Kotormánné Erdei Erika
osztályfőnök (1.b)

tanító
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Láng Marcellné
erkölcstan

14 Fazekas-évkönyv

Laczkó Ágnes
angol nyelv

Lak Erzsébet
testnevelés

Majoros Éva Andrea
ügyviteli dolgozó

László Nikolett Viktória
informatika

Magyary Gyula
informatika
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Mészáros Zsuzsanna
osztályfőnök (8.c)

vizuális kultúra

Markó Zoltán
matematika

Marx András
biológia-egészségtan

Nagy Péter
biológia-egészségtan

Metálné Gál Annamária
napközis tanító

Nagy Pálné
testnevelés
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Novák Ágnes
napközis tanító

16 Fazekas-évkönyv

dr. Nagy Piroska Mária
fizika

Németh Sándor
osztályfőnök (11.c)

ének-zene

dr. Osztovits Szabolcs
osztályfőnök (2018.a)

magyar nyelv- és irodalom

dr. Oláh Tibor
osztályfőnök (8.d)

magyar nyelv- és irodalom

Orosz Gyula
matematika
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Pásztorné Csörgei Andrea
könyvtáros

Pásztiné Markella Eszter
német nyelv

Pásztor Attila
intézményvezető

informatika

Pereczes Marianna
osztályfőnök (7.a)

matematika

dr. Pék Johanna
ábrázoló geometria

Péli Ágota
latin nyelv
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Póczos Valéria
vizuális kultúra

18 Fazekas-évkönyv

Petz György
magyar nyelv- és irodalom

Pintér Géza István
osztályfőnök (7.d)

fizika

Rakota Edina
kémia

Rábayné Füzesséry Anikó
osztályfőnök (11.b)

olasz nyelv

Radácsiné Lados Andrea
könyvtáros
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Rubóczky György
osztályfőnök (7.b)

matematika

Repárszky Ildikó
történelem

Rózsahegyi Krisztina
titkárságvezető

Seres Fanny
francia nyelv

Schlepp Viktória
napközis tanító

Schramek Anikó
osztályfőnök (9.b)

fizika
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Studinger Józsefné
osztályfőnök (10.d)

magyar nyelv- és irodalom, dráma és tánc

20 Fazekas-évkönyv

Solti Edit
matematika

Sólyom Viktória
napközis tanító

Szabó Márta
osztályfőnök (9.c)

német nyelv, történelem

Svobodáné Nemes Krisztina
napközis tanító

Szabó Katalin
osztályfőnök (7.c)

angol nyelv
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Szili Melinda
angol nyelv

Számadóné Biró Alice Anikó
osztályfőnök (9.d)

angol nyelv

Szigeti Rita
napközis tanító

Szövényi-Luxné Szabó Teréz Ágnes
angol nyelv

Szklenár Roberta
ének-zene

Szoldatics József
informatika, matematika
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Temesvári Eszter
iskolapszichológus

22 Fazekas-évkönyv

Takács Márta Éva
etika, filozófia,

magyar nyelv és irodalom

Tar-Pálfi Nikoletta
német nyelv

Tollár Tamara
magyar nyelv- és irodalom,

dráma és tánc

Temesvári Miklós
osztályfőnök (3.a)

tanító

Tokár Gábor
osztályfőnök (11.d)

angol nyelv, történelem
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Tóti Brigitta
ügyviteli dolgozó

Tóth Imre
testnevelés

Tóthné Horváth Gabriella
testnevelés

Visontai Miklós
testnevelés

Turcsányi Márta
osztályfőnök (9.a)

magyar nyelv- és irodalom, dráma és tánc

Ungor Andrea
osztályfőnök (6.e)

angol nyelv
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Vizy Zsolt
osztályfőnök (6.a)

földrajz, természetismeret

Zanatiné Szántai Ildikó
angol nyelv
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Fehérvári Zoltánné
Fazekasért kitüntetés

Gyenes Zoltán
Junior Varga Tamás-díj

Horváth Gábor
Tehetséggondozásért kitüntetés

Jakucs Erika
Beke Manó Emlékdíj
Kocsis Szilveszter

Graphisoft-díj
Nagy Péter

Kiváló versenyfelkészítő-díj
dr. Osztovits Szabolcs

Tehetséggondozásért kitüntetés
Szokolai Tibor

Fazekasért kitüntetés
Szokolai Tibor

Németh László-díj

Hámori Veronika
Prima Primissima

Ádámné Laczkó Melinda
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezüst emlékérme

Csefkó Zoltán
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

Nagy Péter
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

Dvorák Cecília
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

Takács Márta
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

Vizy Zsolt
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

Fazakas Tünde
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

dr. Kiss Géza
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

dr. Dobos Sándor
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

Albert Attila
Magyar Természettudományi Társulat

Bugát Pál – Szentágotai János emlékérme

Kitüntetések, díjak, jubileumok
2016/17 2017/18
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25 éves közalkalmazotti jubileum: Dobos Sándor
Fabók Ágnes
Kádárné Szalai Eszter
Rakota Edina

30 éves közalkalmazotti jubileum: Garamvölgyi Béla
Szabó Márta

40 éves közalkalmazotti jubileum: Dunay Zoltán
Eperjesi Ágnes
Studinger Józsefné

26 Fazekas-évkönyv

15 éve a Fazekasban: Ádámné Laczkó Melinda
Egri Gyula
Foki Tamás
Jencsikné Végh Adrienn
Kollár Gyula
Novák András

20 éve a Fazekasban: Albert Attila
Csájiné Knézics Anikó
Garamvölgyi Béla
Hittig László
Seres Fanny

25 éve a Fazekasban: Fabók Ágnes
Repárszky Ildikó
Szövényi-Luxné Szabó Teréz
Visontai Miklós

35 éve a Fazekasban: Antalné Popp Krisztina
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Thiry Imréné 
1930 – 2017
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Thiry Gabi búcsúztatása

28 Fazekas-évkönyv

Thiry Imréné, Gabi néni 1930-ban született. Több, mint
50 évig volt a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium matematika-vezetőtanára.

Nevéhez fűződik az iskola legendás matematika tagoza-
tán végzett, országhatáron belül és kívül ismert és elismert
tudósok egész sorának nevelése, elindítása a siker útján. Ta -
nít ványai közül százas nagyságrendű azok száma, akik Arany
Dániel Matematikaversenyeken, Országos Középiskolai Ta -
nul mányi Versenyeken és Nemzetközi Diákolimpiákon öreg-
 bítették az iskola és az ország hírnevét.

Félévszázados tanári pályája során módszertani cikkeket
írt, és könyveket lektorált. Jelentős szerepet vállalt a mate-
matika tagozatos anyag összeállításában és a tanterv elkészí-
tésében.

Az emberi problémák iránti fogékonysága, emberszere-
tete, empátiája, erkölcsi tartása, értékrendje következtében
az iskola köztiszteletben álló, közszeretetnek örvendő, meg-
határozó személyisége volt. Tanítványai és kollégái problé-
máinak megoldásában segítő barátként vállalt önfeláldozó,
fáradtságot nem ismerő munkát.

Matematikusok és matematikatanárok egész generációit
ne velte, órái és szakköri foglalkozásai maradandó élményt
nyúj tottak azoknak is, akik későbbi életük során a matematika
tárgyi ismereteit nem használták fel. Gabi néni az ő számukra
is közvetítette a gondolkodás tiszta logikáját és a rend szere-
zés iránti igényt, a munkaszeretetet, a matematika művelésé-
nek közösségformáló erejét.

Thiry Imréné elévülhetetlen érdemeket szerzett a min-
denkori tantestületi egység megteremtésében. Nagy szerepe
volt abban is, hogy a matematika a más tudományágak iránt
elkötelezett felnőtt kollégák és a szülők körében is a fontos, a
tudható, tanulható és szerethető tárgyak közé került isko-
lánkban.

Foki Tamás

Drága Gabika, Gabi néni, ahogy Te is hívtad magad min-
dig, akkor is, amikor még nem voltál „néni” korban.

Nálad jobb, érzékenyebb, segítőkészebb, empatikusabb,
figyelmesebb, szeretnivalóbb embert nem ismertem, és ezzel
így vannak mindenkori kollégáid, tanítványaid és szüleik is.

Kevés embert ismerünk, akit Nálad többen szerettek, tisz-
teltek volna. Sugárzó bizalmad, jóhiszeműséged, figyelmes-
séged fényében mindenki fontos embernek érezte magát, és
ezért nagyon hálás volt/nagyon hálásak voltunk Neked, és
mindenki megpróbált egy kicsit olyan értékessé, jóvá, tehet-
ségessé, ügyessé, okossá válni, amilyennek Te láttad.

Kiváló tanár, pedagógus voltál. Képes voltál tanítványa-
idba átsugározni a matematika szeretetét, a logikus gondol-
kodás, a pontos munkavégzés, a szorgalom, a másik ember –
legyen az felnőtt vagy gyerek – tiszteletét, az önfegyelem és
a segíteni akarás igényét. Kristálytiszta gondolatmenetedet a
feladatok megoldása során minden gyerek megértette. Aki
nem, annak külön, tanórán kívül segítettél. Türelmed végte-
len volt. A tehetséges gyerekek számára megmutattad a si -
ker hez vezető utat, és szakmai segítséggel, edzéssel, bizta-
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tással elindítottad őket az úton. Amikor a várva várt siker
bekövetkezett, megtanítottad őket együtt élni a sikerrel, és
akinek munkája ellenére elmaradt a várt eredmény, segítettél
elviselni és feldolgozni a kudarcot. Soha nem hazudtál tanít-
ványaidnak képességeikre vonatkozóan, de mindig az érté-
keiket, a jövőben legígéretesebben kibontakoztatható tehet-
ségmorzsákat hangsúlyoztad, tudatosítottad. 

Félelmetes memóriád valamennyi tanítványodat megő -
riz te, nemcsak a nevüket, az érettségi évét, a matematika tan-
tárgyhoz való hajdani viszonyukat, hanem karrierjük állomá-
sait, sikereiket, kudarcaikat, magánéletük Veled megosztott
örömeit és gondjait is. Lehetetlen még megbecsülni is azon
tanítványaid számát, akik felnőtt korukban is kapcsolatot tar-
tottak veled, felkerestek tanácsért, biztató szóért, vagy azért,
hogy beszámoljanak életük alakulásáról.

Értő figyelmed előtt nem maradhattak titokban kollégá-
id gondjai, problémái sem, hiába próbáltuk azokat eltitkolni a
külvilág előtt. Egy-egy nehéz, problémákkal terhelt napunk
vé gén, este megcsörrent a telefon. Te hívtál, mert aggódtál
értünk, láttad, hogy valami nincs rendben körülöttünk, ben-
nünk. És akkor mindent el kellett mondani neked őszintén.
Megnyugtató szavaid, bölcs tanácsaid nyomán elvonultak a
viharfelhők a fejünk fölül, mert minden szavadból optimiz-
mus, életszeretet, a problémák megoldhatóságába és önma-
gunk erejébe és képességeibe vetett hit sugárzott. Ettől kezd-
 ve a probléma megoldásáig, a beteg családtagunk  gyógyu-
lásáig, magánéleti vagy iskolai problémánk rendeződéséig
mellettünk voltál, fogtad a kezünket.

Te azonban nem engedted meg, hogy segítsünk neked.
A „hogy vagy” kérdésünkre mindig ugyanaz, a csillogó szem-
mel mondott válasz érkezett: „Pompásan vagyok”. Akkor is,
amikor örömben vagy sikerben volt részed, és akkor is, ami-
kor problémákkal küzdöttél, amikor már nehéz volt számod-
ra az élet. Végtelen szerénységed nem engedte meg, hogy
má sokat terhelj a magad problémáival.  

Nem kényeztetett el az élet. Imádott férjed korai elveszí-
tésétől kezdve a tanítás, az iskola, a tanítványok, a kollégák és
a matematika töltötte ki az életedet, és Te így éltél teljes éle -
tet. Nyaranta, amikor nem az iskola foglalta el a napjaidat,
má sodik otthonod, Balatonakarattya, a Balaton, az úszás, régi
ta nítványok és kollégák látogatásai, és a fennmaradó időben
a „példázgatás” töltötte ki az életedet, és tartott meg nyu-
godt, derűs embernek.

Drága Gabika! A matematika munkaközösség azon sze-
rencsés tagjai, akik részesei lehettek, nem felejtik az akaraty-
tyai közös bográcsozásokat, az általad gondosan megterve-
zett közös játékot, a szomszédok irigységét is kiváltó nagy
nevetéseket, a nagy beszélgetéseket. Köszönjük, hogy olyan
„Gabi nénis” egyszerűséggel és természetességgel, sugárzó
jósággal próbáltad mindvégig  közösséggé formálni ezt a
sokszínű, zabolátlanságra hajlamos csapatot.

Azon kevés kollégák egyike voltál, akit a Fazekas minden
dolgozója tisztelt és szeretett. Soha nem bántottál meg sen-
kit, és soha nem felejtettél el osztozni mások örömében, elis-
merni mások munkáját, teljesítményét, sikereit. Fi gyel mes sé -
geddel sok kellemes percet tudtál szerezni másoknak.

Kísérjen utolsó utadon mindenkori tanítványaidnak, még
aktív, és már nyugdíjas Fazekasos, vagy volt Fazekasos kollé-
gáidnak, az iskola minden dolgozójának soha el nem múló
szeretete, hálája, tisztelete.

Drága Gabika! Te, aki angyal voltál itt a földön, vigyázz
ránk onnan fentről, és mi ígérjük, hogy igyekszünk méltók
lenni a belénk vetett bizalmadra.
Nyugodj békében.

2018. január
Hámori Veronika
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Fazekas-érdemérem 2017
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Al-Farman Petra

Bottlik Olívia
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Iskolánk 4 évfolyamos társadalomtudományi jellegű osz-
tályának humán csoportjába járt; kiemelkedő tanulmányi
ered ményéért minden évben kitűnő bizonyítványban része-
sült, tantárgyi dicséretekkel. Angolból már megszerezte
nyelv vizsgáját, a francia nyelvi folyamatban van.

Kilencedikes korától kitűnt művészeti területeken muta-
tott tehetségével, az irodalom és a színház iránti érdeklődé-
sével és fogékonyságával; a Katona József Színház ifjúsági
alkotócsoportjának tagja; zeneiskolai keretek között magán-
énekesi tanulmányokat folytat. Nem csupán az országos nép-
daléneklési versenyen elért ezüst minősítése jelzi kivételes
énektudását, de ezt iskolai rendezvényeken is bizonyította;
két évig az iskolai kórus énekeseként is szerepelt.

Tagja volt az Orosz klasszikusok nyomában elnevezésű
nemzetközi csapatversenyen 1. helyezést elért, valamint a
Nem zeti Színház színháztörténeti vetélkedőn országos 1. he -

lye zett „Nightingale” csapatnak; a Nemzeti Színház felkérte a
2017-es versenysorozat döntőjében a zsűrizés felelősségtel-
jes fela datára is. 

Irodalomból évfolyamának legeredményesebb diákja
lett: az Arany János Irodalmi Verseny döntőjében 2015-ben
bronz minősítést kapott; az irodalom OKTV-n 4. helyezést ért
el 2016-ban, 2017-ben pedig a 11. helyre rangsorolták. A drá -
ma OKTV-n 2. helyezett lett 2017-ben. 

Kitűnő érettségi bizonyítványának megszerzése után
tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar
szakán folytatja, színházi stúdiumokkal.

Iskolánk természettudományos tagozatának egyik legam-
biciózusabb, legkitartóbb és legnagyobb munkabírással rendel-
kező tanulója volt. Mindezeket nemcsak egyenletesen kiemel-
kedő ta nulmányi eredménye támasztja alá, hanem 9. osztályban
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Dér Levente Kovács Benedek
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el ért 16. helyezése az Árokszállásy Zoltán biológiaverse nyen, il -
letve a biológia OKTV-n szerzett 9. helyezése is, melyben 12. év -
folyamos korában nyújtott teljesítményéért részesült.

Tanulmányai mellett végig aktívan vett részt mind az isko-
lai, mind az osztályszintű közösségi munkákban is; sokat tett a
sza lagavató, a tablófotózás, illetve különféle versenyek színvo-
nalas megszervezéséért, lebonyolításáéért. 

Bizonyos, hogy lendülete, kitartása továbbra is segíteni fogja
őt céljai elérésében. 2017 őszétől tanulmányait a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Karán folytatja.

10. helyen. A sportban is jeleskedik: a Budapest Nyílt Röplab -
da baj nok ság 5., a Budapest Zárt Röplabdabajnokság 18. he -
lye zését tudhatja magáénak.

Számos teendője mellett a közösségért is lelkesen dolgo-
zott: aktív résztvevője volt a gólyatáboroknak, 4 évig a stúdió-
ban végzett munkát, valamint szervezője volt a Fazekas Feszt i -
válok színvonalas programjainak. A Fazekas egykori DÖK elnö-
ke a BME VIK mérnökinformatikus képzésének keretében foly-
tatja további tanulmányait.

Sokoldalúságát számos különféle versenyen való remek
helyezése, illetve aktív közösségi tevékenysége is bizonyítja a
természettudományi tagozaton.

9. osztályos korában a Lóczy Lajos Országos Földrajz ver -
se nyen 22. helyezést ért el, és még ugyanebben a tanévben
a Curie Országos  Matematikaversenyen 3. lett. 

12. évfolyamos korában az orosz nyelvi OKTV-n végzett a

Hat évig volt iskolánk c osztályának tanulója. Tanulmányi
eredménye – képességeinek, szorgalmának és érdeklődésé-
nek köszönhetően – kitűnő volt. Kitartásával, szorgalmával és
segítőkészségével kivívta osztálytársai elismerését.

Kiemelkedő eredményeket elsősorban a matematika és
az informatika versenyeken ért el, de döntős volt angolból,
fizikából, kémiából is különböző korosztályos versenyeken.
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Hat évig járt a speciális matematika tagozatos osztályba.
Középiskolai tanulmányi eredménye végig kitűnő, illetve je -
les volt. Színes személyiség; a matematika mellett intenzíven
foglalkozott a francia nyelvvel és a nyelvészettel is. Fran ciá -
ból felsőfokú, angolból középfokú nyelvvizsgát szerzett.

Eredményesen sportol: a Százhalombattai Kosárlabda Sport -
egyesület junior csapatának egyik legeredményesebb tagja;
2017-ben az országos bajnokságot nyert frizbicsapat tagja volt.

Matematikából a Varga Tamás Versenyen kétszer is di csé  re-
tet kapott; 12.-ben az OKTV-n döntős volt.

Nyolcadikosként csapatával 4. helyezett lett a Bolyai
Anyanyelvi Csapatver se nyen.

Francia nyelvből 11. osztályos korában az OKTV-n a 4. he -
lyen végzett, 12.-ben pedig a Francia Intézet tollbamondási ver-
senyét nyerte meg. Kétszer képviselte hazánkat a Nemzetközi
Nyelvészeti Diákolimpián; 11.-ben bronzérmet szerzett, 2017
nyarán Dublinban kiemelt dicséretben részesült.

Szeptembertől Budapesti Corvinus Egyetemen tanul al -
kal mazott közgazdaságtant.

34 Fazekas-évkönyv

Mazzag Bálint Németh Hanna

7. osztályban a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, 8.-ban
a Varga Tamás Versenyen ért el 1. helyezést. 9.-esként a Kö -
mal B jelű pontversenyén 7. helyezett lett. 10. osztályban az
Arany Dániel Versenyen dicséretet kapott, az Olasz Nemzeti
Ma tematika Olimpiáról aranyéremmel tért haza. 2015-ben
osz tálytársával a Szegedi Tudomány egyetem Bolyai Intéze té -
nek pályázatán 3. díjat kaptak. 2016-ban a Sin gapore Inter -
national Mathematics Challange alkalmazott ma tematikai és
informatikai versenyen csapattársaival együtt díjazott lett.
11. és 12. osztályosan is döntős volt az OKTV-n matematiká-
ból, mindkét alkalommal az első 10 között végzett. A Kür -
schák József Matematikaversenyen 2015-ben és 2016-ban is
dicséretet kapott. A Közép-európai Nemzetközi Diák olimpián
2015-ben ezüstérmes lett, 2017 nyarán Rio de Jane iróban a
Nemzetközi Matematikai Diákolimpián dicséretben részesült.
Informatikából több korosztályos versenyen került az első tíz
közé; 12.-esként az OKTV-n 4. lett. 

Tanulmányait Cambridge-ben folytatja tovább, matema-
tikus szakon.
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Iskolánk B osztályában végezte tanulmányait; a természet-
tudományos pályára való rátermettségét kiemelkedő iskolai
teljesítménye mellett számos elismerés, kiváló versenyered-
mény igazolja. 

9. osztályban a Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny 8.
helyezettje, az Irinyi János Kémiaverseny 10. helyezettje lett. 10.-
ben szintén az Árokszállásy Zoltán Biológiaversenyen ért el im -
már 2. helyet, illetve ugyanebben a tanévben a Kökél Ké mi a -
versenyen 4., a Kitaibel Pál Biológiai és Környezet vé del mi Ver -
senyen pedig szintén 2. helyet szerzett. 11.-esként 3. he lyezett
lett a biológia OKTV-n, az IBO válogatón pedig 5. Végzősként a
kémia OKTV-n 4. helyezett lett, a biológia OKTV-n 3., az IBO-n
pedig (2. helyezettként) a csapat tagja lett. 2017 nyarán az IBO-n,
a Nemzetközi Biológiai Diákolim pián War wickban aranyéremmel
jutalmazták teljesítményét. Nem csak tanulmányaiban, hanem
szabadidejében is fontos számára a természet, az élővilág: szíve-
sen madarászik és tanulmányozza a hazai orchidea-fajokat.

2017-től tanulmányait Skóciában, a St. Andrews Egyetem
molekuláris biológia szakán folytatja.
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Általános iskolai tanulmányait iskolánkban kezdte, a he -
tedik évfolyamtól a speciális matematika tagozatos osztályba
járt. Tanulmányi eredménye kiegyensúlyozott: majdnem
végig kitűnő, kétszer jeles volt. Angolból felsőfokú, franciából
középfokú nyelvvizsgája van.

Hetedikesként a Varga Tamás Versenyen döntős, a Med -
ve csapatversenyen 1. helyezett volt. Nyolcadikosként részt
vett a Varga Tamás Verseny döntőjében, a Bolyai Csapat ver -
seny nyertes csapatának tagja volt, a Bolyai Anyanyelvi Csa -
pat versenyen 4. helyezést ért el.  A Bolyai Csapatversenyen
10. osztályban a 2. helyet szerezték meg.

Fokozatosan egyre hangsúlyosabb lett számára a sport
is; az iskola futballcsapata mindig számíthatott rá: a Pesti Srác
Kupát kétszer megnyerték, a diákolimpián másodikak lettek.
Évek óta tagja a magyar női ifjúsági futballválogatottnak.

Jelenleg az amerikai Indiana University hallgatója.

Semperger Zsolt
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Székely Zsófia

Iskolánk speciális matematika tagozatos tanulója volt hat
évig. Érdeklődése minden tantárgyra kiterjedt, tanulmányi
eredménye végig kitűnő volt.

Szép eredményekkel vett részt kémiából, informatikából
és matematikából a korosztályos versenyeken. A Hevesy
Versenyen hetedikben 4., nyolcadikban 7.; az Irinyi Versenyen
10. osztályban 11. lett. A Nemes Tihamér Országos Progra -
mo zói Verseny 12. helyezettje volt 2013-ban.

Mate matikából több ízben volt döntős, 2015-ben a Nem -
zetközi Magyar Matematika Versenyen 3. díjat kapott. Kiváló
csapatjátékos: a Bolyai Matematika Csapatversenyt négyszer
megnyerték, s a nemzetközi fordulón aranyérmet kaptak.
2015-ben osztálytársával a Szegedi Tudományegyetem Bo -
lyai Intézetének pályázatán 3. helyezett lett. 2016-ban csapa-
tával díjat nyert a Singapore International Mathematics Chal -
lange alkalmazott matematikai és informatikai versenyen.

Iskolánk általános tantervű hat évfolyamos D osztály-
ában érettségizett. Kiegyensúlyozott, szorgalmas diák volt,

Szakács Lili Kata 2017 nyarán a Bolyai Nemzetközi Matematika Csa pat ver -
senyen 1. helyen végzett csapatnak is tagja volt.

Tanulmányi munkája mellett az osztályközösség kialakí-
tásában is kulcsszerepet játszott. Minden szervezési munkát
önként vállalt, átlátta a feladatot, de nem feledkezett meg a
részletekről sem. Lelkiismeretesen szervezte a felkészülést a
szalagavatóra, előkészítette az osztály tablóját, ballagását és
érettségi bankettjét. Az osztály értékrendjét formálta; derűs,
in telligens személyisége is alakította környezetét. Pél da mu -
tató közösségi ember. 

Az ELTE TTK matematikus szakán tanul tovább.
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Szépkúti Fanni
Szurop Máté

Kiváló tanulmányi eredménnyel végezte el iskolánk ter-
mészettudományos tagozatát, és emellett a művészetek, a
rajz- és vizuális kultúra, valamint az idegen nyelvek elsajátítá-
sa terén is kimagaslóan teljesített.

Sokszínűség, nyitottság és rendkívüli munkabírás jellem-
zi. Osztályának meghatározó egyénisége volt; kreatív ötleteit
ma gas színvonalon valósította meg. Aktív résztvevője volt a
gólyatáborokat szervező csapatnak is. 11. osztályos korában a
rajz és vizuális kultúra OKTV-n 21. helyezést ért el, míg 12.-
ben az angol OKTV-n 33. lett. Nagy elszántsággal és tudato-
san készült a továbbtanulásra is; Cambridge-ben, mérnök
szakon folytatja tanulmányait.

ta nulmányait kitűnő eredménnyel végezte; érdeklődési köré-
be a humán és reál tárgyak egyaránt beletartoztak. Osztály -
társai példamutató hozzáállása, kitartó munkája, kedvessége
és segítőkészsége miatt egyaránt nagyra értékelték. 

Kitűnő nyelvérzékkel rendelkezik, angol és francia nyelv-
ből középfokú állami nyelvvizsgát szerzett. Sokoldalú érdek-
lődését mutatja, hogy iskolai tanulmányai mellett fuvolázni
és zongorázni is tanult.

8. évfolyamosként az Öveges József Fizikaversenyen
bronzérmet kapott. Az Arany János Irodalmi Verseny orszá-
gos döntőjében kiemelkedő teljesítményét ezüst diplomával
jutalmazták. A magyar irodalom OKTV-n 22., a francia nyelvi
OKTV-n 29. helyezést ért el. 

Tanulmányait a BME villamosmérnöki karán folytatja.

02_erdemermesek_m_Layout 1  2018. 05. 24.  4:57  Page 37



38 Fazekas-évkönyv

Török Péter István

Iskolánk 4 évfolyamos társadalomtudományi jellegű osz-
tályának humán csoportjába járt; mindig kiemelkedő eredmé-
nyekkel végzett tanulmányi munkája mellett a közösségi
programok, osztálykirándulások főszervezője és irányítója
volt. Lelkiismeretes, megbízható feladatellátása, érett gondol-
kodásmódja, felelősségteljes magatartása mindenki számára
példaértékű.

Nyelvvizsgázott angol nyelvből, és zenei területeken is
bizonyította tehetségét: a fővárosi népdaléneklési versenyen
ezüst minősítést szerzett; a Központi Református Kórus aktív
énekese, és kiváló orgonista. 

Kimagasló eredményeket ért el az érdeklődési körének
megfelelő versenyeken: tagja volt a Nemzetiszínház-történeti
vetélkedőn országos 1. helyezett csapatnak, az Orosz klasszi-
kusok nyomában elnevezésű, nemzetközi kulturális verse-
nyen 1. helyezést elért „Nightingale” csapatnak, valamint a
Túl az első X-en országos vetélkedősorozatot megnyert csa-
patnak is, ezekért moszkvai és strasbourgi jutalomutazások-
ban is részesült. 2017-ben az irodalom OKTV-n 5. helyezést

Nyolc éven át tanult iskolánkban, hetedik osztálytól a
speciális matematika tagozaton. Érdeklődése a természettu-
dományok minden területére kiterjedt, egyaránt eredmé-
nyes volt fizikából, kémiából és biológiából.

Mindig jutott ideje a zenére: tagja volt az énekkarnak, a
Fazekas Klezmer Bandnek és a Blue Elephant zenekarnak is.
Ifiként rendszeresen részt vett a matematikatáborokban,
ahol felelősséggel irányította a kisebbek szakmai munkáját
és szabadidős tevékenységét.

A Varga Tamás Versenyen kétszer, az Öveges Versenyen

Tikász Ábel

ért el. Elhivatottságának megfelelően felsőfokú tanulmánya-
it a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán,
valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatja.

Iskolánk tanulója volt 12 éven keresztül, az általános tan-
tervű D osztályban érettségizett.

Minden tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott,
bi zonyítványa mindvégig kitűnő volt, számtalan tantárgyi di -
csérettel. Angol nyelvből közép- és felsőfokú állami nyelv-
vizsgát szerzett.

Kivételes tehetségű, rendkívül tájékozott tanuló. Kiváló
ér velő tehetsége és angol nyelvtudása eredményeként a Pub -
lic Speaking versenyen 8. évfolyamon bronz minősítést ka -
pott. 9. évfolyamos korában bronz diplomával jutalmazták tu -
dását Arany János Országos Irodalomversenyen. Az Irinyi Já -
nos Kémiaversenyen 35. helyezést ért el 9.-ben, és 7. helyezést
a tizedik évfolyamon. A kémia OKTV-n 28. helyezést szerzett
tizenegyedikesként, majd 9. helyezést a következő tanévben. 

Az osztályközösség meghatározó, vezető egyénisége volt;
részt vett az iskola DÖK munkájában 6 éven át, és ehhez a 11.
és 12. évfolyamon tanácsadói szerepkör is társult. Aktívan dol-
gozott a gólyatáborok lebonyolításában, és szervezői minő-
ségben nagymértékben hozzájárult a Fazekas+Fesztivál sike-
réhez.

Tanulmányait az USA-ban, Sewanee-ben folytatja.
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Végh Dóra

egyszer volt döntős. Kémiából a Hevesy Versenyen egyszer a
nyolcadik, egyszer a hatodik helyen végzett. A Mikola Ver -
senyt a 21. helyen, az Irinyi Versenyt a 14. helyen zárta.
2015-ben az Eötvös Loránd fizikaversenyen a 7-20. helyen
vég zett, dicséretet kapott. 11.-ben az OKTV-n kémiából, fizi-
kából és biológiából volt döntős. Tizenkettedikben kémiából
22., fizikából 10. lett.

Felsőfokú tanulmányait a London Imperial College
gépészmérnöki szakán folytatja.

Iskolánknak 12 éven át volt kimagasló tanulmányi ered-
ményű és példamutató szorgalmú diákja; mindvégig kitűnő
bizonyítványai mellett rengeteg dicséretben is részesült. 

Gimnáziumi évei alatt a 4 évfolyamos társadalomtudo-
mányi jellegű osztály humán csoportjában tanult; német

nyelv ből nyelvvizsgát szerzett. Általános iskolás kora óta fo -
lyamatosan aktív tagja az iskolai kórus életének. 

Érdeklődési körének és továbbtanulási irányának megfe-
lelő versenyeken szerepelt kiemelkedő eredményességgel:
tag ja volt a Nemzetiszínház-történeti vetélkedőn országos 1.
he lyezett, illetve az Orosz klasszikusok nyomában elnevezésű,
nemzetközi kulturális csapatversenyen 1. helyezést elért, 4
fős „Nightingale” csoportnak. 2017-ben a Nemzeti Választási
Iroda és az Európai Parlament Választási Irodája által Túl az el -
ső X-en címmel indított országos vetélkedősorozatot is meg-
nyerte ugyanezzel a csapattal (e versenyek jutalmaként
moszkvai és strasbourgi utazásban is részesült). 

Az Arany János Irodalmi Verseny döntőjében ezüst minő-
sítést kapott 2015-ben, az irodalom OKTV-n 7. helyezést ért el
2016-ban.

Eredeti célkitűzéseit, terveit követve felsőfokú tanulmá-
nyait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatja.
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Biciklivel Selmecbányára: a 12.b
kerékpártúrája

40 Fazekas-évkönyv

2017. június 22-én napos reggelre kelt a még szétszóró-
dott 11.b (az idei tanévben már 12.b). A megelőző napok és a
hajnali előkészületek után indultunk útnak otthonról, ki bicik-
livel, mások autóval a megbeszélt találkozóhely felé, a Margit
híd budai hídfőjéhez. Már 8 óra körül erősen sütött a nap, ami-
korra a találkozó ki volt hirdetve, bár az osztályból hét ember
ért oda időre, tudva azt, hogyha az ember nem késik le sem-
mit, az olyan, mintha nem is késne el. Így az izgatott, bol dog,
a kihívástól kissé tartó 19 diák, Keglevich tanár úr és a túrán
készségesen segítő kísérő, a 2014B-ben végzett Sár kö zi Bálint
szállt nyeregbe, hogy útnak eredjen Esztergomba. A korai me -
leg nagy megpróbáltatásokat sejtetett a későbbi úton, ami a
nap teltével beigazolódni látszott. A helyzetet nehezítette,
hogy célunk elérése érdekében föl kellett tekernünk a Pilisbe,
a 600 m magas Két-bükkfa-nyeregbe. A több kilométeren át
tartó kaptató véget nem érő kanyarjai megviselték az osztályt
már az első napon, de végül megérkeztünk Esztergomba, ahol
a vasútállomáson találkoztunk öt, előreho zott érettségijük mi -
att csak délután utánunk vonatozó osztálytársunkkal, akik
meg ér tés sel nevettek aznapi fáradalmainkon. A csoport végre
elérte teljes létszámát. Aznapi szállásunk az esztergomi

Belvárosi Plébánia lett, ahol az osztály a nehéz nap után ha -
mar nyugovóra tért.

Másnapra az időjárás megváltozott, ugyanis a tűző napot
felváltotta az erős szembeszél, ráadásul még az előző nap is
ott hagyta nyomát sokakon izomláz formájában. Sajnos Pe ti -
től idejekorán kellett búcsúznunk betegség miatt. A Mária
Va léria hídon átkeltünk a Dunán. A bényi templom és rotun-
da szépsége felüdülés volt a nap közepén. A délutáni órák
kel lemes jelét adták a kezdeti nehézségek múlásának. Zselíz
Schubert-házával, templomával és Esterházy-kriptájával ön -

Nyár, tábor, kirándulás
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magában is sok érdekességet tartogatott kis csoportunknak,
amelyet a múzeum tulajdonosának különleges stílusa és hu -
mora, valamint Sacher-torta tetézett. Az út onnan következő
szálláshelyünkig, Léváig remekül telt. A szél alábbhagyott, a
nap is kisütött, de ezúttal éppen a megfelelő mértékben. Ké -
seire sikeredett az érkezésünk, és a szállás (tornaterem) is kis -
sé fülledt volt, azonban mindenki remekül érezte magát,
hiszen egy kis fáradtság nélkül nem is olyan jó a megérkezés,
nincs meg a teljesítmény nyújtotta teljesség érzése az
emberben. Sokan aludtak a szabad ég alatt, amely annyira jó
ötletnek bizonyult, hogy a későbbi napokon is többen válasz-

tottuk ezt a lehetőséget a tetőzet nyújtotta biztonság
helyett.

Sajnos 24-e, szombat reggel már második osztálytár-
sunktól kellett búcsút vennünk (Peti után Simontól), így a
csapat megfogyva bár, de törve nem indult a harmadik és
egyben legveszedelmesebb napnak, ahol Selmecbánya előtt
12 kilométer alatt kellett több mint 700 méter szintkülönbsé-
get leküzdenünk a teljes túra 1600 méteréből. Viszont figyel-
münk először a garamszentbenedeki bencés apátságra irá-
nyult, amely túránk egyik kiemelkedő kulturális műemléké-
nek bizonyult. Itt az idegenvezetés nem bizonyult túlzottan
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készségesnek, ez azonban mit sem vont le a templom meg-
kérdőjelezhetetlen művészi értékeiből. Mint mindenhonnan,
onnan is tovább kellett állnunk. Ekkor ért bennünket a túra
folyamán az első defekt (Kriszti) – a probléma elhárítása rutin-
szerű gyorsasággal történt. Az idegességgel vegyes félelem-
be forduló izgalom tapintható volt a következő pihenőknél,
amíg el nem értünk a hágó aljába. Hosszú volt és nehéz,
mégis legtöbben a vártnál könnyebben leküzdötték a kihí-
vást. Meglepetésünkre az emelkedő közepén minket biztatva
elhagyó motorosokról később kiderült, hogy a régebbi tábo-
rainkban segítő Majoros Péter (2014B) és Takács Gergő (2014B)
voltak, akik így a már hegytetőre ért osztálytársakkal együtt
támogatták fel a még emelkedőn maradottakat. A 890 m
magas hágó tetejére érve gyönyörű kép tárult elénk, és csak-
hamar megpillantottuk Selmecbányát is. Az ottani kollégi-
um ban szálltunk meg aznap. A vacsorát egy kellemes városi
séta előzte meg, és az estére az étterem, a kifejezetten ízle-
tesnek bizonyuló étel rakta fel a koronát.

Napos időre ébredtünk, és a délelőttöt egy sétával kezd-
tük a városban. Nemsokára el kellett hagynunk Sel mec bá -
nyát. Rövid emelkedő után megálltunk fürdeni egy bányató-
nál. A dél szomorkás hangulatban telt, mivel Péternek és Ger -
gőnek el kellett hagynia társaságunkat, viszont a vigasz sem
maradt el, mivel az előző napon teljesített emelkedőt most
egy lejtő követte, amely rövidebbnek tetszett, mint korábbi

testvére. Útközben Ricsi biciklije felmondta a szolgálatot,
egyik kerekének tengelye kettétört. A probléma orvosolha-
tatlannak bizonyult, emiatt a néhány főből álló szerelőcsapat
két óra késéssel érkezett meg bakabányai szállásunkra, a
roncs kerékpár szállításához stoppolni kellett. A helyi szlovák
Alapiskolában aludtunk. Újfent csökkent csapatunk létszáma,
ezúttal Rebit, Krisztit, Annát és Jucit búcsúztattuk. Bakabánya
gótikus temploma szárnyasoltárain kívül csontokat is rejtett
egy föld alatti, az oroszok által 1944-45-ben feldúlt kriptában,
biológiát szerető társaink legnagyobb örömére. A bakabá-
nyai étteremben kritikusként sem találhattunk volna kifogá-
solnivalót.

Az ötödik napon nagyon kellemes időnk volt, és a táj is
ekkor tűnt a legszebbnek. A századi templom és tájház meg-
látogatását követően a délutáni órákban érkeztünk meg
Ipoly ságra, ahol a szállást adó Szondy György Magyar Gim -
názium labdarúgócsapatával mérkőztek meg az osztályunk-
ban focizni tudó fiúk. Az utolsó nap már csak egy rövidebb
dom  bos utat tartogatott, és az osztályon is megjelent az a
csön des hangulat, amely a tábor végét szokta jelezni. Csupán
pá rat tekertünk pedáljainkon, és már ott is voltunk a szobi
vasútállomáson. 2017. június 27-én a 6 napos 285 kilométer
hosszú felvidéki biciklitúránkat sikeresen teljesítettük.

Tatár Marcell 12.b
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Tavaly immár harmadik alkalommal került megrendezésre
a Fazekas biológiatábora 41 diák részvételével. A táborozók
megismerkedhettek a hagyományos tájhasználattal. A már
megszokott madárgyűrűzésen és rovarászáson kívül ta lajvizs-
gálatot is végezhettek mozgó minilabor segítségével. A fajis-
mereti kirándulások és előadások mellett a résztvevők szóra-
koztató feladatokkal, játékokkal pihenhettek a lelkes és kreatív
ificsapatnak köszönhetően. A táborban az idei évben is mókás
és gyönyörű fotók készültek. Jókedvű nézegetést kívánunk!

A szervezők: Erős-Honti Julianna és dr. Erős-Honti Zsolt
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Az idei táborban filmes műfajokkal foglalkoztunk, min-
den napnak más-más tematikája volt (western, kalandfilm,
fantasy, sci-fi és vígjáték) ezek köré épültek a feladatsorok, a
délutáni játékok (pl. szóháború: gonoszok a hősök ellen) és
egyéb programok. A tábori élménybeszámoló is ezek szelle-
mében íródott, megpróbáltuk vele érzékeltetni a tábor han-
gulatát.

WESTERN
The heat is deadly, just like in the Wild West. Two throngs of
furious men are staring at each other with parlous weapons
in their hands in dead silence. A reckless man is sitting in the
middle of the battlefield trying to make truce, but of course
it’s impossible. The two troops start running towards each
other, shouting war-cries, hitting the others with mop sticks.

From the shouts we can find out what the casus belli was: the
members of one house made the other house’s belongings
fragrant by putting soap all over them. One gang will win the
fight, but who will win the war?

ADVENTURE
The temperature is rising, and half a hundred young, coura-

geous men and women start their quest for something that
can save them from being burnt alive. There’s a big, refres-
hing lake near them, but the road hides mortal dangers. It’s
steep and slippery and if you take a wrong step, you fall into
certain death. The path is full of sharp-edged rocks and spiky
plants, which can lethally injure you if you carelessly touch
them. The adventurers can already see their final destination,
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but they know that not everyone can reach the end of the
journey.

FANTASY
The most evil mythical creature attacked the camp. The cam-
pers were frightened. The faba pulmenti wanted to eat the
kids, because he had insatiable appetite. Chaos broke out,
everyone started panicking and running for their lives. But

there came a Cockatrice, a rooster with wings, a Succubus, a
female demon who devoted her life to protect those kids.
The monster was about to win, but there came Frodo, the
most intelligent counselor and he challenged the monster to
a riddle-fight. After some easy questions Frodo asked this: he
wakes up early, bakes bread but not a baker, who is this? The
faba pulmenti didn’t know the answer and exploded. Frodo
saved the day and the camp.

SCI-FI
One day the campers had a great idea. They collected a lot of
camp currency, paperclips, so they decided to buy a spaces-
hip. Everyone took a seat and they headed to Pluto. They tra-
velled at the speed of light. When the ship landed, they reali-
zed they weren’t wearing the right clothes, because it was
very cold, but the kids stepped out anyways, because back
on Earth it was so freaking hot. They wanted to enjoy the cold
weather for a bit. After that, the vehicle turned back and
went home. When the rocket reached the planet, they flew
above Lake Balaton and they jumped right into it to have a
cold, refreshing bath. It was a long and interesting day.

COMEDY
This camp is funny. Do you need proof? OK, there are some
wisecrack:
Andy: Why don’t you want to become a journalist?
Verka: Because I don’t want to write about people, I want
people to write about ME.
– How are you?
– I’m fine thanks.
– And your mother?
(It was a cute fifth grader)

„I have an opinion, but I don’t agree with it.”

FINAL
The whole camp was such fun with hilarious moments. This
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was the 9th camp, but it’s never gonna be boring, the kids
love it just like the counselors. On study sessions, the stu-
dents learn new words and phrases. During the free time or
the team activities the kids make new friendships.
Everybody’s favourite programme is the beach, Lake Balaton
is so refreshing and we can play volleyball, eat hot-dogs,
French fries and pancakes, and our all-time favourite: crus-
hed ice with syrup.
This camp is the perfect example of learning while playing.

Szabó Lilianna, Király Dorottya

„In order to make a man or a boy covet a thing, it is only neces-

sary to make the thing difficult to attain. Work consists of wha-
tever a body is obliged to do and Play consists of whatever a
body is not obliged to do.”

The motto we have chosen for the camp was taken from
Mark Twain’s The Adventures of Tom Sawyer. On the first day
we studied a theatre adaptation of the famous
‘Whitewashing the Fence’ Scene. We discussed Tom’s persu-
asive techniques and drew similar conclusions to the motto
taken from Twain’s novel. 
We provided a wide variety of programmes and activities for
the campers and let them select the ones they were the most
interested in. They could choose to be involved in a theatre
performance, a radio play, the shooting of a film and they
could also write a magazine. One of the criteria was to inclu-
de the characteristics of each film genre we talked about
during the week. They could write their own stories, plays
and scripts.
Our campers also had the opportunity to choose from electi-
ve activities (crafts, game theory, basic Spanish, relay races
and board games). If they were daring enough, they could
show what they were good at during a Talent Show or A
Minute to Win game. We played with Bang! and several other
card games and sang a lot of Campfire Songs during recess.
We believe, choice is the key to success and success begins
with adopting the right attitude. 

Ungor Andrea
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2018. január 17-én a 11.-es és 12.-es OKTV-sek és érettsé-
gizők közt átlagos tizedikesként elvegyülve elindultam Kata -
lin pusztára, hogy felkutassam sikerük titkát. A kémiatábor-
ban már érkezésünk napján megkezdődött a kiképzés, majd
min den nap kétszer négy órát foglalkoztunk OKTV-feladatok-

kal, aztán jött az esti (természetesen kémiával kapcsolatos)
fejtágítás. Az első napi pH-számítás gyerekjáték volt a Casio
má sodfokú egyenletmegoldó funkcióval rendelkezőknek, de
mi többiek vért izzadva körmöltünk órákon keresztül. A heti
kb. 40 kémiaóra alatt foglalkoztunk termokémiával, egyensú-
lyi reakciókkal, elektrokémiával és egyéb finomságokkal. Ha
már a finomságoknál tartunk, a pihenőidőt nagyrészt evéssel
vagy sétával töltöttük. Ha nem találtunk egyéb elfoglaltsá-
got, egyszerűen csak a szállás mellett élő szarvasokat és muf-
lonokat figyeltük.

Elsőre egy szerves kémiai ismeretekkel nemigen rendel-
kező személy tévesen vélhet rejtett jeleket felfedezni az egyes
feladatokban, de utólagos tanulmányaim és többszöri átgon-
dolás után kijelenthetem, hogy a fazekasos tanulók eredmé-
nyei csakis az eszüktől, a szorgalmuktól, illetve az elfogyasz-
tott tea, kávé és Balaton-szelet mennyiségétől függenek.

Molnár Sára 10.b
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Tanuljunk egymástól!! Ebben az évben az egyéni ötletekből
származó projektek voltak a nagy kedvencek. A lányok (Flóra,
Lilla, Luca, Hanna és Veronika) lovas projektjének bemutató-
ja teljesen  elbűvölte a társaikat, óriási sikert aratott.

Raulról kiderült, hogy Titanic-szakértő.
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Idén az alsósok mellett néhány felsős és gimnáziumi osztályt
is megörvendeztettünk a lucázással, de amint a képen látszik,
mi is jól mulattunk.

Sokak kedvence a foci, de a sportág történetét csak kevesen
is merik. A 2.a-sok már kivételek, Botinak és Gyuszinak kö -
szön hetően.

„Itt a farsang, áll a bál!”

Húsvéti asztaldíszek készülnek példás együttműködéssel.

Ki ne szeretné a legót? A közkedvelt játékról osztotta meg is -
me reteit Bernát, Csabi, Marci és András.

Szentendrén az oskolában kipróbáltuk, milyen is lehetett a
ré gi időkben kisdiáknak lenni.
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A nagy kirándulás

Ebben a tanévben az osztállyal ötnapos erdei iskolában
voltunk Kétbodonyban.

Az egyetlen tantárgyunk a környezetismeret volt. Jártunk
vadasparkban, kisállatkertben, fociztunk, szóháborúztunk, és
kétszer is fürödtünk a közeli medencében. Nekem legjobban
a szóháború tetszett, amikor szám helyett minden játékos
fején egy szó állt. A háborúban sok gyereket sikerült kiejte-
nem. 

Boldogan és fáradtan érkeztem haza.
(Vörös Bendegúz 3.a)

A tábortűz

A tábortűz nagyon szép volt.
Nagyon jól éreztem magam, amikor körbeültük a tábor-

tüzet, és együtt énekeltünk. Szép lassan besötétedett, de
nem vettem észre. Nagyon jó, hogy sok dalt tudunk, közöttük
van német és angol. Az éneklés közben lassan egyre kisebb
lett a tűz, de ugyanolyan meleg és fénylő volt.

Nekem ez volt az egyik legjobb az erdei iskolában.

(Góbor Jázmin 3.a)
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Kétbodonyi névháború

Az osztállyal Kétbodonyban voltunk erdei iskolában.
Sok érdekes program volt. Mindegyik nagyon tetszett, de

a kedvencem a névháború volt. Én a zöld csapatot erősítet-
tem. Először „illatos akác”, másodszor „alpaka” volt a nevem.
A játékban a pirosak után a zöldek nyertek. 

Remélem, máskor is tudunk ilyet játszani!
(Lévai Rozi 3.a)

A kétbodonyi kisállatparkban

Nagyon megörültem, amikor egy napon azt mondták az
erdei iskolában, hogy el fogunk menni az ottani állatparkba.

Örömöm csak akkor volt nagyobb, amikor megérkez-
tünk. Nagyon sokféle állatot láttunk, kengurukat, nyulakat,
mosómedvéket, alpakákat, baromfikat és pávákat. Közülük a
kedvenceim a pávák. Belőlük volt fehér és színes is, de nekem
a fehérek tetszettek jobban.

A látogatás után visszamentünk a táborhelyre. Később
nagyon jó volt visszagondolni erre az izgalmas napra.

(Pásztorka Petra 3.a)

Kétbodonyi kisállatkert

Csütörtökön a Kétbodonyi kisállatkertbe látogattunk.
Ott sok érdekes állat volt. Megtekinthettük a pávákat, a

g alambokat, a házi kecskéket, emukat, pulykákat, kacsákat és
még sok más állatot. Volt ott egy róka is, aki csapdába esett.
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Az állatkert kacsáit pusztította, de elkapták és most örökös
lakója az állatkertnek. Felültünk egy álló lovas hintóra, és vic-
ces fotókat készítettünk. 

Sok emlékkel tértünk haza. Mindig jó lesz visszaemlékez-
ni erre a csodás napra.

(Gáspár Janka 3.a)

A Nógrádi Vadaspark

A Nógrádi Vadasparkban sok érdekes állatot láttunk.
Egy nagy régi teherautóról figyeltük őket. Voltak ott szarva-
sok, őzek, muflonok, emuk, vadkanok. A szarvasnak több faj-
táját megfigyelhettük. Voltak dámszarvasok és gímszarvasok.
Míg a dámszarvasnak lapátszerű, a gímszarvasnak elágazó
agancsa van. Nagyon tetszettek!

Olyan jó volt visszaemlékezni, amikor hazaértem!
(Wagner András 3.a)

A Nógrádi Vadaspark

Egy szép reggel felkerekedett az osztály és elmentünk a
Nógrádi Vadasparkba.

Amikor megérkeztünk, egy ottani ember beszélt a vadas-
parkban élő állatok érdekességeiről. Felszálltunk egy régi, va -
lamikor katonákat szállító nagy teherautóra, hogy megnéz-
zük, mit rejt az erdő. Először a gímszarvasokat és az emukat

néz tük meg, ahol egy szarvasgím követni kezdett bennünket.
Következtek a dámvadak. Tőlünk nem messze egy hatalmas
dámszarvascsordát láttunk elmenni. A vaddisznókat is meg-
néztük. Vagy egy tucat malaca volt a kocáknak. Aztán jöttek a
muflonok. Nagyon érdekes volt a csavaros szarvuk. Végül
átvágtunk az erdőn, és visszatértünk a vadaspark elejére.

Nagyon jó volt a vadasparkban.
(Máté Marcell 3.a)

Máté Marcell: Hazatértem

Elutaztam Kétbodonyba,
Egy szép nógrádi kis faluba.
Láttam ott sok csodát,
Kétbodony, viszlát!

Visszaértünk Budapestre,
Édesanyám örömére.
Minden dolgot elmeséltem,
Ez volt a legjobb, mit átéltem!
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Képzeletbeli utazás

Ez év novemberétől az iskola 3.b osztálya arra vállalko-
zott, hogy a Föld különböző országaival, a miénktől eltérő
kultúrákkal kezd megismerkedni.

Hónapról hónapra a gyerekek által választott országokba
„kalandoztunk”, így ismertük meg közelebbről Spanyol or -

szág, Franciaország, Monaco, Oroszország, Horvátország, O -
lasz ország, Németország, Románia, valamint Indonézia, Vi et -
nám, Kína, Jordánia, Izrael kultúráját, nevezetességeit.

Könyvek és az internet segítségével a gyerekek érdekes
in formációkat gyűjtöttek az adott országokról. Az összegyűj-

tött ismereteket színes tablókra rendezték, vagy számítógé-
pes prezentációt készítve mutatták be. Szót ejtettek az élővi-
lág, képzőművészet, építészet, zene, gasztronómia, sport, öl -
tözködés érdekességeiről és a mindennapok szokásairól,
hagyományairól, ünnepeiről.

A szülők jóvoltából egy-egy délután alkalmával megkós-
tol hattuk az említett országok néhány jellegzetes ételét, kéz -
be vehettünk különleges tárgyakat, magunkra ölthettük az
adott népviseletet, és megtanulhattunk egy-egy játékot, tán-
cot is. 

Úgy érezzük, hogy számtalan élménnyel és ismerettel
lettünk gazdagabbak, miközben jól szórakoztunk.

Erdősiné Gondos Judit
Novák Ágnes
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Mit rendezett Lóci a Fazekas+Fesztiválon?

Az idén is megrendezésre került a Fazekas + Fesztivál.
Har madik napján, pontosabban 2018.03.14-én, szerdán lé -
pett fel Herke Miklós Lóránd (becenevén Lóci) 10.d-s diák , aki
már nem először szervezett fantasztikus és ötletes rendez-
vényt az ötödik és a hatodik évfolyam tanulói számára.

Először egy nagyon érdekes és információkban gazdag
elő adást hallgattunk meg az aulában, amely 9 óráig tartott.
Itt Lóci ismertette a globális problémákat, és a környezetvé-
delemmel kapcsolatos teendőket.

Ezután kezdődött a vetélkedő. Minden osztályból 4 csa-
pat indulhatott, melyek egy időben más-más területen, más-
más játékokban mérték össze tudásukat a kétfordulós játék-
ban. Az első forduló 9-10 óráig tartott.

Ez idő alatt folyt a műveltségi vetélkedő, a pódium, ahol
kör nyezetvédelemmel, természetismerettel, történelemmel
kap csolatos kérdésekre kellett válaszolni. A teafilter-kézmű-
ves foglalkozáson teafilterekből, egy darab WC gurigából és
rengeteg ragasztóból készítettek a gyerekek fenyőfát. Ez idő
alatt volt a Magyarország szeretlek című televíziós vetélkedő-
höz hasonló Szóbeszéd nevű program. Itt a memória számí-
tott igazán. Végül, de semmiképp sem utolsó sorban volt a
filmes játék, amely abból állt, hogy természetfilmekből kivá-
gott részletekhez kapcsolódóan kérdésekre kellett válaszol-
niuk a résztvevőknek.

Ezen szórakoztató vetélkedők után következett a 10-11
órá ig tartó megemlékezés – központi program.

Ezután kezdetét vette a második forduló, ahol három já -
ték várta a diákokat: a PET-palack építős, ahol a csapat az álta-

luk gyűjtött palackokból minél erősebb hidat kellett, hogy
építsen; ott volt a Honfoglaló is, amely egy ,,papír alapú” hon-
foglalót jelentett; a harmadik program pedig a Kahoot volt,
amit csak telefonnal játszhattak a diákok egy alkalmazáson, a
Kahoot-on.

Amíg az eredményeket egyeztették senki sem unatko-
zott: Lóci egy szuper Just Dance programot is szervezett az
aulában. Aki azonban nem szeretett volna táncolni az, kitölt-
hetett egy kvízt, aminek ha a felére jól válaszolt a diák, akkor
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ka pott valamilyen ajándékot.
Ez a külön foglalkozás félórás volt, mert ezután hirdettek

ere dményeket. A hatodik évfolyamosok közül harmadikak
let tek a B-osztályosok, másodikak az A-osztályosok, és elsők
idén is mi, vagyis az E-osztályosok lettek.

Szerintem ez nagyon jó élmény volt mindenki számára.
A cso dás vetélkedőt a tizedik évfolyamos tanulóknak köszön-
hetjük, de most kiemelem Herke Miklós Lóránd nevét, aki az
egész programot megszervezte, igazgatta és emellett segí-
tett azoknak, akiknek volt kérdésük vagy problémájuk bármi-
vel kapcsolatban.

Azt hiszem, hogy Lócinak nagyon sok mindenért hálásak

lehetünk, pont ezért köszönöm meg neki az osztályom és a
résztvevők nevében is ezt a fantasztikus napot! 

Lazányi Lili, 6.e
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KALMÁr LÁSZLó MATeMATIKAVerSeNy

1. Gyetvai Miklós 8.c
felkészítő tanár: Rubóczky György

4. Füredi erik 8.c
felkészítő tanár: Rubóczky György

4. hegedűs Dániel 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde

6. Márton Kristóf 8.c
felkészítő tanár: Rubóczky György

6. Tóth-rohonyi Iván 8.c
felkészítő tanár: Rubóczky György

8. Tóth Ábel 8.c
felkészítő tanár: Rubóczky György

9. Velich Nóra 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde

13. Kószó Máté 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde

14. hervay Bence 8.c
felkészítő tanár: Rubóczky György

15. Le julianna 8.c
felkészítő tanár: Rubóczky György

16. Tiszay Dávid 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde

18. Bukva Dávid 8.c
felkészítő tanár: Rubóczky György

BOLyAI NeMZeTKöZI MATeMATIKAI CSAPATVerSeNy

7. évfolyam
1. TÁTÁÁÁÁÁ

Bán-Szabó Áron, Bencsik Ádám, Kovács Tamás Mihály 
Terjék András józsef 7.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint

8. évfolyam
1. ABSZOLÚT ÉRTÉKESEK

Tóth-rohonyi Iván, Gyetvai Miklós, Kószó Máté 8.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Rubóczky György

9. évfolyam
1. Kolbászlé

Molnár Bálint, Tóth Balázs, Sokvári Olivér,
Nguyen Thac Bach 9.c
felkészítő tanár: dr. Kiss Géza

10. évfolyam
1. Négyfarkú Kutya Párt

Fuisz Gábor, Győrffy Ágoston, Saár Patrik,
Szabó Dávid 10.c
felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Kiss Gergely

11. évfolyam
2. Májmedence

Imolay András, Molnár-Sáska Zoltán, Záhorský Ákos 11.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán,
Szűcs Gábor, Pósa Lajos

12. évfolyam Matematika
1. Felső határ

Bege Áron, Csitári Nóra, Bosits Balázs,
Szakács Lili Kata 2017c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, dr. Dobos Sándor,
Pósa Lajos

MeTrOPOLISZOK DIÁKOLIMPIÁjA

3. hely csapatban
Máth Benedek, Kondákor Márk, Steinsits Dániel 11.b,
Matolcsi Dávid, Szabó Dávid, Besenyi Tibor,
Kiss Gergely, Vári-Kakas Andor 11.c

Budapestet képviselte csapatunk. Blitz contest: 8. hely.

X. rMM (rOMANIAN MASTerS OF MATheMATICS)
aranyérem janzer Orsolya Lili 12.c
ezüstérem Matolcsi Dávid 11.c,

Molnár-Sáska Zoltán 12.c
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VII. eGMO (LÁNyOK euróPAI MATeMATIKAI DIÁKOLIMPIÁjA)
ezüstérem janzer Orsolya Lili 12.c

Kerekes Anna 11.c
bronzérem Vankó Miléna 12.c

OLASZ NeMZeTI MATeMATIKAI OLIMPIA

(a Fazekas meghívott vendégcsapatként vett részt)
aranyérem Győrffy Ágoston 11.c
ezüstérem Fuisz Gábor 11.c
Csapatverseny: 8. helyezés
(a Kavics Kupa 1. és 2. helyezett csapatából összeállított csapat)

Fuisz Gábor, Győrffy Ágoston, Kerekes Anna,
Matolcsi Dávid 11.c

XXVII. NeMZeTKöZI MAGyAr MATeMATIKAVerSeNy

1. díj Várkonyi Zsombor 9.c (abszolút győztes)
1. díj hegedűs Dániel 9.c
1. díj Szabó Kristóf 11.c (abszolút győztes és külön díjas)
3. díj Kántor András 10.c
dicséret Pap Benedek 12.c

NeMZeTKöZI FöLDrAjZI DIÁKOLIMPIA (IGeO)
ezüstérem Verkmann Zsombor 12.d

felkészítő tanárok: Vizy Zsolt, Gálné Domoszlai Erika,
Trócsányi András

jAKuCS LÁSZLó NeMZeTKöZI KöZéPISKOLAI FöLDrAjZVerSeNy

3. hely jávor Boróka 10.a (döntő)
Szmodits Luca 10.a

8. hely Árvay –Vass Iván 10.d (döntő)
Sipos Botond 10.d

16. hely Sándor Anna Viola 9.b (döntő)
Nagy Bernadett 9.b

XXVI. TeLeKI PÁL KÁrPÁT-MeDeNCeI FöLDrAjZ-FöLDTAN VerSeNy

2. hely Bognár András Károly 7.c (döntő)
4. hely Dánffy Ábel 7.c (döntő)

felkészítő tanár: Vizy Zsolt

LVIII. IMO (NeMZeTKöZI MATeMATIKAI DIÁKOLIMPIA)
dicséret Kovács Benedek 2017c
részt vett Matolcsi Dávid 11.c
dicséret Záhorský Ákos 12.c (Szlovákia csapatának tagja-
ként)

XI. MeMO (KöZéP-euróPAI MATeMATIKAI DIÁKOLIMPIA)
aranyérem Bukva Balázs 11.c
aranyérem Imolay András 11.c
ezüstérem janzer Orsolya Lili 11.c
bronzérem Molnár-Sáska Zoltán 11.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint,
dr. Dobos Sándor

A magyar csapat a 3. helyen végzett.

WAShINGTON FIrST GLOBAL ChALLeNGe

1. helyezett csapat
Molnár-Sáska Zsófia 10.c, Fey Mihály 9.c,
Martinák Zalán 10.c, umann Dávid 11.c,
hervay Bence 9.c, Kurucz Márton (külsős)
felkészítő tanárok: Karsai Zsuzsa, Koren Balázs, Bácsi Sándor

NeMZeTKöZI IFjúSÁGI FIZIKATOrNA

aranyérem Szakály Marcell 11.c (A magyar csapat tagja.)
felkészítő tanárok: Csefkó Zoltán, Dvorák Cecília

48. NeMZeTKöZI FIZIKAI DIÁKOLIMPIA

ezüstérem Németh Balázs 12.c (A magyar csapat tagja.)
felkészítő tanárok: Csefkó Zoltán, Dvorák Cecília

NeMZeTKöZI BIOLóGIA DIÁKOLIMPIA (IBO)
aranyérem Semperger Zsolt2017b (A magyar csapat tagja.)

felkészítő tanár: Nagy Péter

NeMZeTKöZI NyeLVéSZeTI DIÁKOLIMPIA

kiemelt dicséret
Mazzag Bálint 2017c (A magyar csapat tagja.)
felkészítő tanár: dr. Oláh Tibor

OrOSZ KLASSZIKuSOK NyOMÁBAN

1. hely Bálint Barbara Ning, Doktor rebeka,
Quayum Laura, Zemplényi Lili Naómi 12.a

felkészítő tanár: dr. Osztovits Szabolcs

XXVI.TeLeKI PÁL KÁrPÁT-MeDeNCeI FöLDrAjZ-FöLDTAN VerSeNy

1. hely Szabó Péter Levente 8.d
4. hely Csontos András 8.d

felkészítő tanár: Kádárné Szalay Eszter
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A NeMZeTKöZI FILOZóFIAI DIÁKOLIMPIA VÁLOGATó VerSeNy

1. Kovács Marcell Dorián 12.d
2. ujváry Szilvia 12.d
(A Nemzetközi Filozófia Diákolimpián képviselik hazánkat.)
4-5. rogers Mark Francis 12.d
6-10. Bíró-Markovics Dániel 11.a

huszár Natasa Mária, Móricz Benedek 12.a
(részt vettek a válogató versenyen)

felkészítő tanár: Takács Márta

IjSO NeMZeTKöZI juNIOr TerMéSZeTTuDOMÁNyI DIÁKOLIMPIA

ezüstérem Tóth-rohonyi Iván 9.c
felkészítő tanárok: Schramek Anikó, Rakota Edina,
Villányi Attila, Gyertyán Attila, Ács Zoltán

NeMZeTKöZI MeNGyeLejeV DIÁKOLIMPIA

bronzérem Boros Dániel 12.b
felkészítő tanár: Keglevich Kristóf

euSO, 16. NeMZeTKöZI TerMéSZeTTuDOMÁNyI DIÁKOLIMPIA

ezüstérem Fajszi Bulcsú 10.c
felkészítő tanárok: Keglevich Kristóf, Pálinkó István

BALTIC SeA PhILOSOPhy eSSAy eVeNT

ezüstérem ujváry Szilvia 12.d
dicséret Kovács Marcell Dorián 12.d

felkészítő tanár: Takács Márta

AuSTrIAN yOuNG PhySICSIST TOurMeNT (yP)
2. Szakály Marcell 12. c

felkészítő tanárok: Csefkó Zoltán, Dvorák Cecília

INTerNATIONAL yOuNG PhySICSIST TOurMeNT (IyPT)
arany Szakály Marcell 12. c

felkészítő tanárok: Csefkó Zoltán, Dvorák Cecília

FIrST LeGO LeAGue (BuDAPeSTI reGIONÁLIS FOrDuLó)
2. Gulyás Domokos Dániel, horváth András Máté 7.d,

Szabó Péter Levente, Szigeti Péter, Tóth Ambrus 8.d,
hervay Bence, Fey Mihály, Tóth-rohonyi Iván 9.c,
Martinák Zalán, umann Dávid 11.c,

Kurucz Márton (külsős)
felkészítő tanár: Karsai Zsuzsanna

FIrST LeGO LeAGue (KöZéP-euróPAI eLőDöNTő)
9. Gulyás Domokos Dániel, horváth András Máté 7.d,

Szabó Péter Levente, Szigeti Péter, Tóth Ambrus 8.d,
hervay Bence, Fey Mihály, Tóth-rohonyi Iván 9.c,
Martinák Zalán, umann Dávid 11.c,

Kurucz Márton (külsős)
felkészítő tanár: Karsai Zsuzsanna

24 Th CeNTrAL eurOPeAN OLyMPIAD IN INFOrMATICS

bronz janzer Orsolya Lili 12.c

IOI/ INTerNATIONAL OLyMPIAD IN INFOrMATICS

bronz janzer Orsolya Lili 12.c

ANGOL NyeLV

I. kategória
13. Tárkányi Damján Péter 12. c
23. Lakatos Ádám 12.c
25. Szakály Marcell 12.c

felkészítő tanár: Jilly Viktor
28. Balázs Bence 12.b

felkészítő tanár: Szabó Katalin

ANGOL NyeLV

II. kategória
2. Veres Dóra erzsébet 12.b

felkészítő tanár: Szabó Katalin

BIOLóGIA

I. kategória
2. Fülöp Anna Tácia 11.c

felkészítő tanárok: Erős-Honti Julianna, dr. Erős-Honti Zsolt,
Kocsi Attila, Nagy Péter

4. Tímár jasmine Anna 11.a
felkészítő tanárok: Kocsi Attila, Nagy Péter

19. Tárkányi Damján Péter  12.c
felkészítő tanárok: Erős-Honti Julianna, Tamasics Katalin
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BIOLóGIA

II. kategória
2. Striker Balázs 12.b
4. Tomcsányi Kinga 12.b

felkészítő tanárok: dr. Erős-Honti Zsolt, Erős-Honti Julianna
13. Zarándy Levente 12.d

felkészítő tanárok: dr. Erős-Honti Zsolt, Erős-Honti Julianna,
Kocsi Attila

17. Péter Dániel Mihály 11.b
felkészítő tanár: Nagy Péter

18. Csákai-Szőke Péter 12.d
felkészítő tanárok: dr. Erős-Honti Zsolt, Erős-Honti Julianna,

Kocsi Attila
26. Boros Dániel 12.b
34. Fricska Dorottya Ibolya 12.b

felkészítő tanárok: Erős-Honti Julianna, dr. Erős-Honti Zsolt
43. Pálya hanna 11.b

felkészítő tanár: Nagy Péter

DrÁMA

11. réder Ferenc 12.a
felkészítő tanár: dr. Osztovits Szabolcs

FILOZóFIA

3. huszár Natasa Mária 12.a
5. Kovács Marcell Dorián 12.d
8. Szőke Dániel 12.b
10. Biró-Markovics Dániel Máté 11.a
14. Fülöp Anna Tácia 11.c
15. rogers Mark Francis 12.d
19. Kiss Anna Boglárka 12.b
21. Bálint Barbara Ning 12.a
28. Szalka Sára Villő 12.a

felkészítő tanár: Takács Márta

FIZIKA

I. kategória
5. Kondákor Márk 11.b
20. Máth Benedek huba 11.b

felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Csefkó Zoltán,
dr. Nagy Piroska Mária

6. Balázs Bence 12.b
felkészítő tanárok: Dvorák Cecília,Csefkó Zoltán, Pintér Géza

II. kategória
1. Szakály Marcell 12.c

felkészítő tanárok: Dvorák Cecília,Csefkó Zoltán
11. Palánki Lajos 12.d

felkészítő tanárok: Schramek Anikó, dr. Nagy Piroska Mária,
Csefkó Zoltán

14. Németh Balázs 12.c
9. Zólomy Kristóf 12.c

felkészítő tanárok: Csefkó Zoltán, Drovák Cecília

FöLDrAjZ

41. Kondákor Márk 11.b
felkészítő tanárok: Kádárné Szalay Eszter, Dr. Szabó Júlia

FrANCIA NyeLV

I. kategória
5. Tárkányi Damján Péter 12.c

felkészítő tanárok: Seres Fanny, Tárkányi Laura
7. Németh Balázs 12.c

felkészítő tanárok: Leányfalvi Gyöngyi, Seres Fanny

INFOrMATIKA

I. kategória
35. Bükki Dániel 11.d

felkészítő tanár: László Nikolett Viktória
II. KATEgóRIA

1. janzer Orsolya Lili 12.c
felkészítő tanárok: Dankovics Attila, Weisz Ágoston,
Weisz Ambrus, Danka Miklós, Pásztor Attila

3. Nagy Nándor 10.c
felkészítő tanárok: Farkas Csaba, Nikházy László,
Leitereg András, Dankovics Attila

6. Kiss Gergely 11.c
felkészítő tanárok: Dankovics Attila, Leitereg András,
Weisz Ágoston, Nikházy László, Pásztor Attila

7. Alexy Marcell 12.c
felkészítő tanárok: Weisz Ágoston, Pásztor Attila

8. Molnár-Sáska Zoltán Gábor 12.c
felkészítő tanárok: Weisz Ágoston, Danka Miklós,
Dankovics Attila, Szoldatics József

9. Vári-Kakas Andor 11.c
felkészítő tanárok: Leitereg András, Nikházy László,
Weisz Ágoston, Farkas Csaba, Kiss Gergely
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11. Németh Balázs 12.c
felkészítő tanárok: Weisz Ágoston, Pásztor Attila

12. Imolay András 12.c
felkészítő tanár: Szoldatics József

13. Gergely Patrik 12.c
felkészítő tanárok: Szoldatics József, Pásztor Attila,
Weisz Ágoston

15. Bálint Martin 12.c
felkészítő tanárok: Weisz Ágoston, Dankovics Attila,
Pásztor Attila

16. Kerekes Anna 11.c
felkészítő tanár: Farkas Csaba

17. Szakály Marcell 12.c
felkészítő tanárok: Pásztor Attila, Nikházy László,
Weisz Ágoston, Szoldatics József

19. Saár Partik 11.c
felkészítő tanár: Farkas Csaba

22. Cseh Viktor 12.c
felkészítő tanárok: Pásztor Attila, Szoldatics József,
Weisz Ágoston, Nikházy László

25. Fuisz Gábor Tibor 11.c
felkészítő tanárok: Radnai László, Weisz Ágoston,
Dankovics Attila, Farkas Csaba

KéMIA

I. kategória
4. Boros Dániel 12.b

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
9. Besenyi Tibor 11.c

felkészítő tanárok: Balázsné Kerek Marianna, Albert Attila
14. Striker Balázs 12.b

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
16. Szirtes Gábor jános 11.b

felkészítő tanár: Albert Attila
22. Martinusz róbert Márk 12.b
23. jedlovszky Krisztina 12.b
25. Balázs Bence 12.b
28. Kolozsvári Nataniel 12.b
29. Conrád Kata12.b

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf

LATIN NyeLV

11. Takács Boglárka 12.b

24. Finta ervin Péter 12.a
26. héja emese  12.a

felkészítő tanár: Péli Ágota

MAGyAr IrODALOM

28. Matolcsi Dávid 11.c
felkészítő tanárok: Petz György, Tollár Tamara

MAGyAr NyeLV

5. Vadler júlia 12.a
22. Doktor rebeka Dóra 12.a

felkészítő tanár: dr. Osztovics Szabolcs

MATeMATIKA

II. kategória
21. Farkas Ádám 12.d

felkészítő tanár: Dunay Zoltán
III. kategória
1. Matolcsi Dávid 11.c
3. Szabó Dávid Tamás 11.c

felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Kiss Gergely

6. janzer Orsolya Lili 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Szűcs Gábor,
dr. Pósa Lajos, Táborné Vincze Márta, Janzer Barnabás

7. Németh Balázs 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán,
dr. Surányi László, Szűcs Gábor, dr. Dobos Sándor

8. Vankó Miléna 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Szűcs Gábor

9. Molnár-Sáska Zoltán Gábor 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán,
dr. Pósa Lajos, Szűcs Gábor

10. Szakály Marcell 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Szűcs Gábor, Gyenes Zoltán,
dr. Pósa Lajos

11. Szabó Kristóf 11.c
felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Kiss Gergely

12. Zólomy Kristóf 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

13. Bukva Balázs Vince 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Szűcs Gábor,

60 Fazekas-évkönyv

05_verseny_eredmenyek_Layout 1  2018. 05. 24.  4:35  Page 60



dr. Dobos Sándor, dr. Surányi László
15. Imolay András 12.c

felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Szűcs Gábor,
dr. Pósa Lajos

16. Záhorský Ákos 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Szűcs Gábor,
dr. Dobos Sándor

17. Kiss Gergely 11.c
felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, Kiss Gergely,
dr. Kiss Géza, Rubóczky György

19. Kerekes Anna 11.c
felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Kiss Gergely

21. Nagy Dávid Paszkál 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

22. Bursics Balázs 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Szűcs Gábor

23. Bötkös Benedek 11.c
felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, dr Kiss Géza,
Kiss Gergely, dr. Juhász Péter, dr. Pósa Lajos

24. Vári-Kakas Andor 11.c
25. Dobák Dániel 11.c

felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, Kiss Gergely,
dr. Kiss Géza

27. harsányi Benedek 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán,
dr. Dobos Sándor, Szűcs Gábor

28. Győrffy Ágoston 11.c
felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Kiss Gergely, dr. Juhász Péter, dr. Pósa Lajos

29. Saár Patrik 11.c
30. Mészáros Anna 11.c

felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Kiss Gergely

31. Csabai Mátyás Dániel 11.c
felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, Kiss Gergely, dr. Kiss

Géza
31. Fuisz Gábor Tibor 11.c

felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, dr. Kiss Géza, Kiss
Gergely, dr. Pósa Lajos
31. Keresztfalvi Bálint Zoltán 12.c

felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán,
dr. Dobos Sándor

31. Lakatos Ádám 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

31. Márton Dénes 11.c
felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, Kiss Gergely,
dr. Kiss Géza

31. Papp Benedek Gábor 12.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

41. Fülöp Anna Tácia 11.c
45. Tran Ádám 11.c

felkészítő tanárok: dr. Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Kiss Gergely

MűVéSZeTTörTéNeT

6. Vadler júlia 12.a
felkészítő tanárok: Póczos Valéria, dr. Osztovits Szabolcs

NéMeT NyeLV
I. kategória
32. Stewart Zsófia Ilona 11.d

felkészítő tanár: Pásztiné Markella Eszter

OLASZ NyeLV

I. kategória
25. Izmajlov Péter 11.d

felkészítő tanár: Rábayné Füzesséry Anikó

OrOSZ NyeLV

3. Doktor rebeka Dóra 12.a
felkészítő tanár: Becsák Viktória

VIZuÁLIS KuLTúrA

5. Ürmössy Barbara 12.b
felkészítő tanárok: Mészáros Zsuzsanna, Zele János

VÁLOGATóVerSeNy A 2018. éVI NeMZeTKöZI MATeMATIKAI DIÁK O -
LIM PIÁrA

1. helyezés Imolay András 12.c
A tanuló részvételt nyert a 2018. évi Nemzetközi Matematikai
Diákolimpiára.
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4. helyezés Bukva Balázs 12.c
A tanuló részvételt nyert a 2018. évi Nemzetközi Matematikai
Diákolimpiára.
5. helyezés janzer Orsolya Lili 12.c
A tanuló részvételt nyert a 2018. évi Nemzetközi Matematikai
Diákolimpiára.
6. helyezés Matolcsi Dávid 11.c
A tanuló részvételt nyert a 2018. évi Nemzetközi Matematikai
Diákolimpiára.
8. helyezés Németh Balázs 12.c
10. helyezés Kerekes Anna 11.c
A tanuló részvételt nyert a 2018. évi Nemzetközi Matematikai
Diákolimpiára.
11. helyezés Győrffy Ágoston 11.c
A tanuló részvételt nyert a 2018. évi Nemzetközi Matematikai
Diákolimpiára.
12. helyezés Molnár-Sáska Zoltán 12.c
13. helyezés Tóth Balázs 10.c
A tanuló részvételt nyert a 2018. évi Nemzetközi Matematikai
Diákolimpiára.
17. helyezés Szabó Dávid 11.c
18. helyezés Fuisz Gábor 11.c
19. helyezés Nagy Nándor 10.c
20. helyezés Füredi erik 9.c
23. helyezés Zólomy Kristóf 12.c

KÜrSChÁK jóZSeF MATeMATIKAI TANuLóVerSeNy

II. díj janzer Orsolya Lili 12.c
Matolcsi Dávid 11.c
Molnár-Sáska Zoltán 12.c

III. díj Kerekes Anna 11.c
Dicséret Alexy Marcell 12.c

Záhorský Ákos 12.c

ArANy DÁNIeL MATeMATIKAI TANuLóVerSeNy

Kezdők, I. kategória
5. Domokos Lenke 9.a

felkészítő tanár: Koren Balázs
Kezdők, II. kategória
3. Bokor endre 9.b

felkészítő tanár: Orosz Gyula
24-25. Varga Vázsony 9.b

felkészítő tanár: Markó Zoltán

55. Babcsányi István jános 9.b
felkészítő tanár: Orosz Gyula

Kezdők, III. kategória
1. hervay Bence 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter
2. Füredi erik Benjámin 9.c
3. Márton Kristóf 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán
4. Bukva Dávid Bertalan 9.c
5. Tóth-rohonyi Iván 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter
6. Tóth Ábel Levente 9.c
9. Bursics András 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán
10. Szabó Kornél György 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter
12-14. Biczó Benedek 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán
12-14. hegedűs Dániel 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter
15-18. Le julianna Phuong Linh 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán
15-18. Velich Nóra Zoé 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter
19-21. Albert Márton Antal 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán
19-21. Nguyen Bich Diep .c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter
22-24. Argay Zsolt 9.c
22-24. Verkmann Dávid 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán
27. Győrffy johanna 9.c
28. Csaplár Viktor 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter
Országos döntőbe jutott Koszó Máté józsef 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán
1. Nagy Nándor 10.c

felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán,
Dr. Kiss Géza, Surányi László

Haladók, III. kategória
3. Tóth Balázs 10.c
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felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Nikházy László,
Dr. Kiss Géza

4. jedlovszky Pál 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Dr. Kiss Géza

5-6. Molnár Bálint 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Nagy Kartal, Dr. Kiss Géza

8-9. Kántor András Imre 10.c
10-12. Sokvári Olivér 10.c
10-12. Vámos Tamás 10.c
13-14. Lovász Botond 10.c
13-14. Nguyen Thac Bach 10.c
16-19. Kálóczi Kristóf 10.c

Fajszi Bulcsú 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Dr. Kiss Géza

NeMZeTKöZI KeNGuru MATeMATIKAVerSeNy

2. évfolyam
68. Portörő Bene 2.a

felkészítő tanár: Benkő Zsuzsanna
3. évfolyam
7. Máté Marcell 3.a

felkészítő tanárok: Temesvári Miklós, Sövegházy Márta
80. horák Zsófia Flóra 3.b

felkészítő tanár: Erdősiné Gondos Judit
4. évfolyam
1. Veres Dorottya 4.a
35. Szabó Imre Bence 4.a

felkészítő tanár: Kálmán Katalin
6. évfolyam
1. Bényei Borisz 6.e
22. Virág rudolf András 6.e
41. Kun Marcell Szilárd 6.e

felkészítő tanár: Jakucs Erika
7. évfolyam, speciális matematika tagozat
1. Móricz Benjámin 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
3. Szabó Ágoston 7.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Rubóczky György,
Fodor Edina

12. Nádor Benedek 7.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Rubóczky György

19. Nagy eszter Zsófia 7.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Fodor Edina

30. Móra Márton 7.c
33. Molnár-Szabó Vilmos 7.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Rubóczky György
39. Balogh Lili hanna 7.c
39. Bognár András Károly 7.c

felkészítő tanárok: Rubóczky György
8. évfolyam, speciális matematika tagozat
14. Terjék András józsef 8.c
15. Baski Bence 8.c
15. Fleiner Zsigmond György 8.c
27. Bencsik Ádám 8.c
30. réti Zoltán Ábel 8.c
51. hegedűs Ábel 8.c
52. Kolozsvári Bence Tamás 8.c
52. Quan Vu 8.c
62. Tot Bagi Márton 8.c
78. Lazur Zsófia 8.c
94. Bán-Szabó Áron 8.c

felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán
9. évfolyam, gimnázium
9. Schneider Lilla regina 9.b

felkészítő tanárok: Markó Zoltán, Orosz Gyula
9. évfolyam, speciális matematika tagozat
2. Biczó Benedek 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán
3. hegedűs Dániel 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter
Szilágyi Dániel

4. Gyetvai Miklós 9.c
8. Argay Zsolt 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán
10. Győrffy johanna 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter,
Pósa Lajos

11. Nguyen Bich Dieo 9.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde

14. hervay Bence 9.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter

26. Aczél Szabó jános 9.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán

10. évfolyam, speciális matematika tagozat
4. Nguyen Thac Bach 10.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Dr. Kiss Géza
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11. évfolyam, speciális matematika tagozat
2. Szabó Dávid 11.c

felkészítő tanárok: Dr. Dobos Sándor, Kiss Gergely,
Dr. Kiss Géza

3. Győrffy Ágoston 11.c
felkészítő tanárok: Dr. Dobos Sándor, Kiss Gergely,
Dr. Kiss Géza, Pósa Lajos

17. Csizmadia Viktória 11.c
40. umann Dávid 11.c

felkészítő tanárok: Dr. Dobos Sándor, Kiss Gergely,
Dr. Kiss Géza

12. évfolyam, gimnázium
4 Farkas Ádám 12.d

felkészítő tanár: Dunay Zoltán

VArGA TAMÁS MATeMATIKAVerSeNy

7/I. kategória
4. horváth Balázs 7.a

felkészítő tanárok: Pereczes Marianna, Jakucs Erika
61. Máté Lőrinc 7.d

felkészítő tanár: Solti Edit
68. Domokos Lóránt 7.d

felkészítő tanár: Jakucs Erika
95. Vári-Kakas Adél 7.d

felkészítő tanárok: Solti Edit, Alexy Milán
107. Kiss jános Albert 7.d

felkészítő tanár: Solti Edit
7/II. kategória
1. Seres-Szabó Márton 7.c
4. Molnár-Szabó Vilmos 7.c
4. Nádor Benedek 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
6. Móricz Benjámin 7.c
8. Dánffy Ábel 7.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Rubóczky György
8. Király Csaba regő 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
12. Móra Márton Barnabás 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
13. Babotán Ákos 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
13. Nagy eszter Zsófia 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde

18. Deák Zsombor 7.c
20. Kerekes Boldizsár 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
28. Kovács Móric 7.c
28. Szabó Ágoston 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
34. Balogh Lili hanna 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde, Rubóczky György
50. Badics eszter 7.c

felkészítő tanárok: Rubóczky György
8/I. kategória
14. robin eszter Melinda 8.a

felkészítő tanár: Pereczes Marianna
65 homoki Gergely 8.d

felkészítő tanár: Solti Edit
8/II. kategória
1. Bencsik Ádám 8.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint, Pósa Lajos
2. Bán-Szabó Áron 8.c
5. Terjék András 8.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint
7. Baski Bence 8.c

felkészítő tanár: Hujter Bálint
7. Lazur Zsófia 8.c
9. Fleiner Zsigmond 8.c
9. Kovács Tamás Mihály 8.c
18. Kolozsvári Bence Tamás 8.c
20. réti Zoltán Ábel 8.c
23. rubint Gergő 8.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint
31. Pongrácz András Kristóf 8.c

felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
38. Tot Bagi Márton 8.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint

ZríNyI ILONA MATeMATIKAVerSeNy

3. osztály
2. Máté Marcell 3.a

felkészítő tanárok: Temesvári Miklós, Sövegházy Márta
43. horák Zsófia Flóra 3.b

felkészítő tanárok: Erdősiné Gondos Judit
4. osztály
4. Veres Dorottya 4.a
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felkészítő tanárok: Kálmán Katalin, Pereczes Marianna
48. Szabó Imre Bence 4.a

felkészítő tanárok: Kálmán Katalin
6. osztály
15. Bényei Borisz 6.e

felkészítő tanár: Jakucs Erika
7. osztály
1. Móricz Benjámin 7.c
4. Seres-Szabó Márton 7.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde
7. Bognár András Károly 7.c

felkészítő tanárok: Rubóczky György
11. Berkó Sebestyén 7.c
14. Fey Dávid 7.c
16. Bender Balázs 7.c
28. Fehér Anna 7.d
46. horváth Balázs 7.a

felkészítő tanárok: Pereczes Marianna
8. osztály
2. Kovács Tamás Mihály 8.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint
6. Baski Bence 8.c

felkészítő tanár: Hujter Bálint
12. Pongrácz András Kristóf 8.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint
19. Terjék András 8.c
22. Fleiner Zsigmond 8.c
34. Lazur Zsófia 8.c
59. Kolozsvári Bence Tamás 8.c

Gyenes Zoltán, Hujter Bálint
9. osztály
1. Várkonyi Zsombor 9.c

Fazakas Tünde, Pósa Lajos
2. Füredi erik 9.c
4. Argay Zsolt9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Markó Zoltán
5. Gyetvai Miklós 9.c
7. hervay Bence 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Pósa Lajos
10. Velich Dóra9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter
13. Nguyen Bich Diep 9.c
15. hegedűs Dániel 9.c

20. Csaplár Viktor 9.c
25. Tóth-rohonyi Iván 9.c
28. Tóth Ábel 9.c
10. osztály
1. Tóth Balázs 10.c
14. Kálóczi Kristóf 10.c
16. Soós Máté 10.c
7. Martinák Zalán 10.c
20. Sárvári Tibor 10.c
23. Nguyen Thac Bach 10.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Dr. Kiss Géza
11. osztály
1. Szabó Kristóf 11.c
5. Szabó Dávid 11.c
7. Győrffy Ágoston 11.c
8. Dobák Dániel 11.c
14. Vári-Kakas Andor 11.c
18. Kerekes Anna 11.c
20. Márton Dénes 11.c
25. Bötkös Benedek 11.c

felkészítő tanárok: Dr. Dobos Sándor, Dr. Kiss Géza
12. osztály
3. Imolay András 12.c
4. Németh Balázs 12.c
7. Molnár-Sáska Zoltán 12.c
2. Zólomy Kristóf 12.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint

BOLyAI MATeMATIKA CSAPATVerSeNy

3. évfolyam
7. Brandreth Aeden 3.a

Donka Dániel 3.a
Genye Koppány Kende 3.a
Máté Marcell 3.a

felkészítő tanárok: Temesvári Miklós, Sövegházy Márta
6. évfolyam
3. Bényei Borisz 6.e

Magala Máté 6.e
Kun Marcell 6.e
Virág rudolf András 6.e

felkészítő tanár: Jakucs Erika
7. évfolyam, speciális matematika tagozat
1. Molnár - Szabó Vilmos 7.c
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Dánffy Ábel 7.c
Berkó Sebestyén 7.c
Fey Dávid 7.c

3. Móricz Benjámin 7.c
Móra Márton Barnabás 7.c
Babotán Ákos 7.c
Kovács Móric Péter 7.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Rubóczky György

7. évfolyam, általános iskola
2. Brilli Fabiano

horváth Balázs 7.a
Somlói Dominik
Xiong Benjamin Viktor 7.a
felkészítő tanár: Pereczes Marianna

8. évfolyam, általános iskola
28. Bolla Gitta 8.a

Golopencza Nóra 8.a
robin eszter Melinda 8.a
Tang Bettina 8.a
felkészítő tanár: Pereczes Marianna

9. osztály, speciális matematika tagozat
1. Abszolút értékesek

Füredi erik, Gyetvai Miklós, Kószó Máté,
Tóth-rohonyi Iván 9.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter,
Markó Zoltán

10. osztály, speciális matematika tagozat
1. Pi=e=3

Kálóczi Kristóf, Kotmayer előd, Nguyen Thac Bach 10.c,
Telek Zsigmond 10.b
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Dr. Kiss Géza,
Kocsis Szilveszter

11. osztály, speciális matematika tagozat
2. epres és zöld

Alexy Milán, horváth Adél roxána,
Nguyen hoang Viet, Varga Bálint Márk 11.c
felkészítő tanárok: Dr. Dobos Sándor, Kiss Gergely,
Dr. Kiss Géza

MATeMATIKA hATÁrOK NéLKÜL

I. kategória
1. 9.b

felkészítő tanárok: Markó Zoltán, Orosz Gyula

15. 9.d
felkészítő tanárok: Markó Zoltán, Solti Edit

II. kategória
5. 9.a

felkészítő tanárok: Koren Balázs, Markó Zoltán

KALMÁr LÁSZLó MATeMATIKAVerSeNy

Országos döntőbe jutott:
horák Zsófia Flóra 3.b
felkészítő tanár: Erdősiné Gondos Judit
Veres Dorottya 4.a
felkészítő tanár: Kálmán Katalin
Virág rudolf András 6.e
Kun Marcell Szilárd 6.e
felkészítő tanár: Jakucs Erika
Nádor Benedek 7.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde
Móricz Benjamin 7.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde
Berkó Sebestyén 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
Molnár-Szabó Vilmos 7.c
Móra Márton 7.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde
Bognár András Károly 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
Seres-Szabó Márton 7.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde

MeDVe SZABADTérI MATeKVerSeNy reGIONÁLIS FOrDuLó

Jegesmedve kategória
1. Kondákor Márk 11.b

felkészítő tanár: dr. Kiss Géza
Nagymedve kategória
1. helyezett csapat

Gyetvai Miklós, hervay Bence,Tóth-rohonyi Iván, 9.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter,
Markó Zoltán

1. Aczél Szabó jános, Biczó Benedek, hegedűs Dániel 9.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter,
Markó Zoltán

2. Bán-Szabó Áron, Bencsik Ádám,
Kovács Tamás Mihály 8.c
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3. réti Zoltán Ábel, Tot Bagi Márton,
Pongrácz András Kristóf 8.c

4. Csontos Dávid Ferenc, Quan Vu,
Terjék András józsef 8.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

6. Barna Benjámin, Baski Bence, Fleiner Zsigmond 8.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

DÜrer MATeMATIKA CSAPATVerSeNy

C+ kategória
3. „Joe Kerek”

Győrffy johanna 9.c, Kocsis Anett (Győr, révai),
hegedűs Dániel 9.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Kocsis Szilveszter

2. Nem fogunk kiesni
Le julianna Phuong Linh 9.c, Molnár Bálint 10.c,
Tóth Balázs 10.c

4. Nem vagyunk kreatívak
Soós Máté 10.c, hámori janka (Szeged, radnóti),
ungár éva (Lauder javne)

D kategória
2. „Ró-pi”

Bogdándi Lilla 12.b, Farkas Ádám 12.d,
hegyi Péter 11.d

3. „Csibemackók”
Kovács Kitti 12.c, Mészáros Anna 11.c,
Gergely Patrik 12.c

1. „B'Euler”
Győrffy Ágoston 11.c, Molnár-Sáska Zoltán 12.c,
horváth hilda (jászberény, Lehel vezér)

1. „Mat E K”
Kerekes Anna 11.c, Matolcsy Dávid 11.c,
egri Máté (Szombathely, Bolyai)

3. „Keményen dolgozó kisemberek”
janzer Lili 12.c, Fuisz Gábor 11.c, Imolay András 12.c

DÜrer FIZIKA CSAPATVerSeNy

F kategória
1. „Bozontos Higgs-bozonok”

Szakály Marcell, Németh Balázs 2.c,
Olosz Adél (Pécs, PTe Gyakorló Gimnázium)
felkészítő tanár: Csefkó Zoltán

7. „Zöld”

Vankó Miléna, Barabás Péter 12.c, Máth Benedek 11.b
felkészítő tanár: dr. Nagy Piroska Mária

DÜrer KéMIA CSAPATVerSeNy

K+ kategória
2. „KémCsövesek”

Fajszi Bulcsú 10.c, Al-hag johanna Iman (Miskolc, Földes),
Kozák András (Budapest, Apáczai)

4. „ATP is life”
Besenyi Tibor 11.c, Pálya hanna 11.b,
Steinsits Dániel 11.b

BÁTASZéKI MATeMATIKAVerSeNy

7. horák Zsófia Flóra 3.b
felkészítő tanár: Erdősiné Gondos Judit

1. Veres Dorottya 4.a
felkészítő tanár: Kálmán Katalin

3. Móricz Benjámin 7.c
8. Bényei Borisz 6.e

felkészítő tanár: Jakucs Erika
20. Bender Balázs 7.c

LóCZy LAjOS OrSZÁGOS KöZéPISKOLAI FöLDrAjZI VerSeNy

döntő
23. Sándor Anna Viola 9.b

felkészítő tanár: Vizy Zsolt
25. Füredi erik 9.c
19. Tóth jános  9.d
2. jávor Boróka Zsuzsanna 10.a

felkészítő tanár: Kádárné Szalay Eszter

NAGy ISTVÁN OrSZÁGOS FöLDrAjZI PÁLyÁZAT

döntő
8. Aszódi Petra 10.a

felkészítő tanár: Kádárné Szalay Eszter

KI TuD TöBBeT A KÁrPÁT-MeDeNCérőL?
1. különdíj Csontos András 8.d

felkészítő tanár: Kádárné Szalay Eszter

DuSZA ÁrPÁD OrSZÁGOS PrOGrAMOZóI eMLéKVerSeNy

1. helyezett csapat
Alexy Marcell, Szakály Marcell, Németh Balázs 12.c
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felkészítő tanárok: Pásztor Attila, Szoldatics József,
Weisz Ágoston

3. helyezett csapat
Molnár Sáska Zoltán Gábor,Gergely Patrik,
janzer Orsolya Lili 12.c
felkészítő tanárok: Szoldatics József, Weisz Ágoston

NeMeS TIhAMér OrSZÁGOS INFOrMATIKAI TANuLMÁNyI VerSeNy

Programozás kategória
1. Molnár Bálint 10.c

felkészítő tanárok: Farkas Csaba, Leitereg András,
Nikházy László

2. Sárvári Tibor 10.c
felkészítő tanárok: Farkas Csaba, Nikházy László

3. Tóth Balázs 10.c
5. Martinák Zalán 10.c

felkészítő tanárok: Farkas Csaba
12. Soós Máté 10.c

felkészítő tanárok: Farkas Csaba, Németh Gergely

NeMeS TIhAMér OrSZÁGOS INFOrMATIKAI TANuLMÁNyI VerSeNy

Alkalmazói kategória
döntős herke Miklós Loránd 10.d

felkészítő tanár: László Nikolett Viktória

LOGO OrSZÁGOS SZÁMíTÁSTeChNIKAI TANuLMÁNyI VerSeNy

5. Szünder Barna Ferenc 10.b
7. Vári-Kakas Andor 11.c

felkészítő tanárok: Farkas Csaba, Weisz Ágoston,
Weisz Gellért

14. Kiss Gergely 11.c
felkészítő tanárok: Kiss Eszter, Weisz Gellért

XXVIII. herMAN OTTó KÁrPÁT-MeDeNCeI BIOLóGIAVerSeNy

megyei forduló
7. Bognár András Károly 7.c

felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna

FAZeKAS BIOLóGIAVerSeNy

I. korcsoport
1. Bencsik Boglárka Mária 7.a

felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika
3. Szakács Bálint 8.b

II. korcsoport
2. Balkányi Zsófia 9.a

BOLyAI TerMéSZeTTuDOMÁNyI CSAPATVerSeNy

6. Matató Ménkű
Brandreth Aeden, Máté Marcell, Vásárhelyi András,

Virág Tóbiás 3.a
1. gekkók 2

Varga Gréta, Fok Miklós, rausch Ákos,
Lévai Bendegúz 6.b
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika

1. Evolúciós zsákutca
Nádor Benedek, Szabó Ágoston, Seres-Szabó Márton,
Bognár András Károly 7.c
felkészítő tanárok: Dr. Nagy Piroska Mária, Vizy Zsolt,
Erős-Honti Julianna, Rakota Edina

5. geoBio
Szecsődi Laura, erőss Sámuel 7.b, Visky Bence
felkészítő tanár: Kádárné Szalay Eszter

XX. Dr. ÁrOKSZÁLLÁSy ZOLTÁN OrSZÁGOS BIOLóGIA-KörNyeZeTVé-
DeLMI VerSeNy

1. kategória
7. rácsai Balázs 8.d
9. Szabó Péter Levente 8.d

felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika
2. kategória
6. Solymosi Olivér 10.b

felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna
3.kategória
3. Striker Balázs 12.

felkészítő tanárok: Erős-Honti Julianna, dr.Erős-Honti Zsolt
4. Fülöp Anna Tácia 11.c

felkészítő tanárok: Kocsi Attila, Nagy Péter,
Erős-Honti Julianna

6. Tomcsányi Kinga 12.b
felkészítő tanárok: Erős-Honti Julianna, dr.Erős-Honti Zsolt

7. Tímár jasmine 11.a
felkészítő tanárok: Kocsi Attila, Nagy Péter

8. Csákai-Szőke Péter 12.d
felkészítő tanárok: Erős-Honti Julianna, dr.Erős-Honti Zsolt

BóKAy ÁrPÁD OrSZÁGOS BIOLóGIAVerSeNy
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döntő
8. Velich Dalma 7.d
8. Genye Luca Csenge 7.a

felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika

MIKOLA SÁNDOr OrSZÁGOS KöZéPISKOLAI TeheTSéGKuTATó FIZIKA -
VerSeNy

11. hervay Bence 9.c
12. Tóth-rohonyi Iván 9.c
16. Varga Vázsony 9.b
18. Füredi erik 9.c
19. Szünder Barna Ferenc 10.b
20. Bokor endre 9.b
22. Tiefenbeck Flórián 10.b
25. Puszti Dániel 9.b
26. Bukva Dávid 9.c

felkészítő tanár: Schramek Anikó
1. Fajszi Bulcsú 10.c
6. Gulácsi Máté 10.c
16. Sárvári Tibor 10.c
25. Nguyen Thac Bach 10.c
26. Nagy Nándor 10.c

Tóth Balázs 10.c
felkészítő tanár: Csefkó Zoltán

öVeGeS jóZSeF OrSZÁGOS FIZIKAVerSeNy

döntő
Csontos András 8.d
homoki Gergely 8.d
Kovács Brigitta 8.d 
Szabó Péter Levente 8.d 
Tóth Ambrus 8.d
felkészítő tanár: Csefkó Zoltán

eötvös-verseny
3. Németh Balázs 12.c
dicséret Szakály Marcell 12.c

felkészítő tanár: Csefkó Zoltán

KuNFALVI reZSő OLIMPIAI VÁLOGATóVerSeNy

IPHO válogató
2. Németh Balázs 12.c

felkészítő tanár: Csefkó Zoltán

OrSZÁGOS SZILÁrD Leó FIZIKAVerSeNy

II. kategória
1. Fajszi Bulcsú 10.c

felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Csefkó Zoltán

NeMZeTKöZI ArPINóI CICerO-VerSeNy VÁLOGATó VerSeNye

részt vett Móricz Aurél 11.b
felkészítő tanár: Péli Ágota

hOrVÁTh ISTVÁN KÁrOLy OrSZÁGOS LATIN NyeLVI éS

óKOrTuDOMÁNyI VerSeNy

Minores kategória
5. Kovács Ajsa 9.a
6. Móricz Aurél 11.b

felkészítő tanár: Péli Ágota
A „PrO PATrIA éS LIBerTATe” II. rÁKóCZI FereNC OrSZÁGOS LATIN

FOrDíTÁSI VerSeNy

Varga richárd 2.b
Móricz Aurél 11.b
Finta ervin 12.a

16. Filipszki Gábor 11.b
Martinusz róbert 12.b
felkészítő tanár: Péli Ágota

PéCSI hyPerIóN OrSZÁGOS TANuLMÁNyI VerSeNy A GöröG-róMAI

KuLTúrÁróL

„Aenigmata Latina” – latin fordító kategória
4. Kovács Ajsa 9.a

felkészítő tanár: Péli Ágota
„HyperQuest.LAT” online kvíz + latin nyelv kategória, csapat

Filipszki Gábor, Móricz Aurél, Szirtes Gábor 11.b
felkészítő tanár: Péli Ágota

8. Pozsár Anna 8.d
felkészítő tanár: dr. Oláh Tibor

OrSZÁGOS OLASZVerSeNy (FeSTIVAL D'ITALIANO)
élőbeszéd
1. Könye Leonárd 10.b

felkészítő tanár: Rábayné Füzesséri Anikó
versmondás
2. Tar Kinga 10.d

felkészítő tanár: Rábayné Füzesséri Anikó
3. Solymosi Olivér 10.b

felkészítő tanár: Rábayné Füzesséri Anikó
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hOrVÁTh MIhÁLy KöZéPISKOLAI TörTéNeLeMVerSeNy

1. Király Dorottya 10.a
4. Laki Zoltán 10.a
5. Bató Dávid 10.a
7. rajkai László 10.a
8. Szmodits Luca 10.a

felkészítő tanár: F. Tóth Zoltán
11. Iványi Dóra Lili 9.a
11. Presits Petra 9.a

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf

hOrVÁTh MIhÁLy TeheTSéGGONDOZó éS MúZeuMBArÁT TörTéNe LeM -
VerSeNy

A szabadságharc hadművészete 
1. Trinter Patrik 5.a
2. holnapy Luca  5.b
10. Tóth Ambrus Mátyás 5.b

felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
görgei Artúr szárnysegédje voltam
10. Caracciolo Delfo 5.a

felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
A zentai csata és a török kiűzése
6. Bönde Boróka Lilla 5.b
9. erőss Simon Iréneusz 5.b
10. Somogyi Lilla 6.b

felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
Érdekességek a Fegyvertár mélyéből
2. Csontos András 8.d

felkészítő tanár: Repárszky Ildikó
10. Molnár-Csendom Ákos 7.a

felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
görgei kontra Kossuth
1. Mezei Luca 7.b
2. Genye Luca Csenge 7.a
3. Törőcsik Lili  7.b

felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
4. Caracciolo Lara 8.c

felkészítő tanár: Szabó Márta
A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete
7. Szakács Bálint 8.b

felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda

SIMONyI ZSIGMOND KÁrPÁT - MeDeNCeI heLyeSírÁSI VerSeNy

döntős
Bognár András Károly 7.c
felkészítő tanár: Gilányi Magdolna
homoki Gergely 8.d
felkészítő tanár: dr. Oláh Tibor

BOLyAI ANyANyeLVI CSAPATVerSeNy

1. helyezett csapat
Bognár András Károly, Magdolna, Gábriel Tamás,
Seres-Szabó Márton, Szabó Ágoston 7.c
felkészítő tanár: Gilányi Magdolna

7. helyezett csapat
éles Dániel, Kolozsvári Bence, réti Zoltán,
rubint Gergő 8.c
felkészítő tanár: Bartek Dániel

„éDeS ANyANyeLVÜNK” OrSZÁGOS KöZéPISKOLAI NyeLVhASZNÁLATI

VerSeNy

I. hely és különdíj
jávor Boróka 10.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

16. hely Gyöngyösi Máté 11.d
felkészítő tanár: Bartek Dániel

OrSZÁGOS ArANy jÁNOS IrODALMI VerSeNy

arany diploma (országos I. hely) rajkai László 10.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

arany diploma (országos II. hely) Vörös emese hargita 9.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

ezüst diploma Kovács Ajsa 9.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

bronz diploma hujber Alíz 10.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

az országos döntőbe jutottak még jávor Boróka 10.a,
Sze pes sy hajnalka 9.a, Osztovits Pál 10.a, Kakas hanna 9.a

felkészítő tanár: Turcsányi Márta

OrSZÁGOS „SZéP MAGyAr BeSZéD” VerSeNy (KAZINCZy-VerSeNy)
gimnáziumi és határon túli kategória
Kazinczy-díj Osztovits Pál 10.a

felkészítő tanár: Turcsányi Márta
az Anyanyelvápolók Szövetségének különdíja jávor Boróka 10.a

felkészítő tanár: Turcsányi Márta
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Magyar Nyelvészeti Diákolimpia (válogató)
a magyar csapatba bekerültek

Árvay-Vass Iván 10.d
felkészítő tanár: Studinger Józsefné
Blaskovics Ákos 11.a
Vári-Kakas Andor 11.c
felkészítő tanár: dr. Oláh Tibor
Fülöp Anna Tácia 11.c
felkészítő tanár: Tollár Tamara

MADÁCh IMre GIMNÁZIuM VerSeNye NéMeT NyeLVBőL

1. Bolla Gitta 8.a
Matisz Dóra 8.a
Móré Zsófia 8.a
felkészítő tanár: Pásztiné Markella Eszter

OÁTV NéMeT NyeLV

8. évfolyam
14. Bolla Gitta 8.a

felkészítő tanár: Pásztiné Markella Eszter

IX. rOBOTPrOGrAMOZó OrSZÁGOS CSAPATVerSeNy

7-8. évfolyam
8. Fazekas SBC

Tóth Ambrus, Szigeti Péter, Szabó Levente 8.d
felkészítő tanár: Karsai Zsuzsanna

WeöreS SÁNDOr OrSZÁGOS GyerMeKSZíNjÁTSZó TALÁLKOZó

ezüst minősítés
Dora Karolina 5.a, Frank Boglárka 6.e, Gáspár Dorka 5.b,
Góbor Szonja 5.a, Kemény Anna ráni 5.b, Kemény Zalán
6.e, Koncz Flórián 8.d, Nagy Fanni 5.a, Schallinger Manka
5.a, Simon Zsófia 5.b, rozmán Lilla 6.e, Vrábely Virág 5.a

felkészítő tanár: Pásztorné Csörgei Andrea

jANe heNING-VerSeNy

3. Pozsár Anna 8.d
felkészítő tanár: Pásztorné Csörgei Andrea

heVeSy GyörGy KÁrPÁT-MeDeNCeI KéMIAVerSeNy

döntős
Dánffy Ábel 7.c
felkészítő tanár: Rakota Edina

Nagy eszter Zsófia 7.c
Barna-Lázár Anna 7.c
Nádor Benedek 7.c
felkészítő tanár: Rakota Edina
Kovács Brigitta 8.d
felkészítő tanár: Balázsné Kerek Marianna

IrINyI jÁNOS KöZéPISKOLAI KéMIAVerSeNy

I.A kategória
3. Tóth-rohonyi Iván 9.c
4. Nguyen Bich Diep 9.c

felkészítő tanár: Rakota Edina
6. Benkő Dávid 9.b
14. Babcsányi István 9.b
17. Bartha Lilla 9.b
20. Bokor endre 9.b

felkészítő tanár: Albert Attila
II.A kategória
4. Fajszi Bulcsú 10.c
13. Gulácsi Máté 10.c
15. Nguyen Thac Bach 10.c

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
19. Molnár Sára 10.b

felkészítő tanár: Rakota Edina
23. Tóth Balázs10.c

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf

TörTéNeLMI VÁLTóFuTÁS

Általános iskolai lány csapat
A csapat az 1. helyen végzett.
Ganczer Lea 7.a, Czeczon Dorka 6.a, Csery Csenge 7.d,
Farkas Léna 6.e, Golopencza Nóra 8.a, Móré Zsófia 8.a,
Nemes Kamilla 5.a, róbert júlia 8.d, Somogyi Lilla 6.b,
Szabó Lili 6.a, Szakál jázmin 8.a, Szakál Tünde 6.a, Vári-Ka -
kas Adél 7.d
Általános iskolás fiú csapat
A csapat az 1. helyen végzett.
Barna Benjamin 8.c, Berkli András 8.c, Bognár András 7.c,
Bödecs Barnabás 8.a, Csontos András 8.d, Dánffy Ábel 7.c,
horváth Bálint 9.d, Koncz Flórián 8.d, Lawson richárd 7.d,
Müller György 8.a, Thuránszky Miksa 6.e, Tran Máté 9.d

Fazekas-évkönyv   71

Sporteredmények

05_verseny_eredmenyek_Layout 1  2018. 05. 24.  4:35  Page 71



gimnáziumi lány csapat
A csapat a  4. helyen végzett.
Barna Veronika 10.a, Berkovics Fanni 11.a, Bogdándi Lilla
12.b, Győrffy johanna 9.c, hujber Alíz 10.a, jedlovszky
Krisztina 12.a, Kotán Adrienn 11.a, Lipthay hanna 9.c,
Majoros Anikó 12.b, Móré judit 12.b, Nyárádi emese 11.a,
Országh Anna 9.c, Pálinkás Panna 9.a

ÜGyeSSéGI ATLéTIKAI CSAPATBAjNOKSÁG

Kislabdahajítás
III-IV. korcsoport - lány
A csapat a 2. helyen végzett.
Baranyi Dorka 7.b, Bartha Lilla 9.b, hegedűs Borbála 6.b,
Vári-Kakas Adél 7.d, Végh hanna 7.b

Távolugrás
A csapat a 3. helyen végzett.
Bartha Lilla 9.b, Czeczon Dorka 6.a, Móré Zsófia 8.a, Szabó
Lili 6.a

PeSTI SrÁC KuPA

V-VI. korcsoport - lány
A csapat az 1. helyen végzett.
Bálint réka 12.d, Bartha Lilla 9.b, emri emőke 10.d, Farkas
éva 8.d, Kádas Dorka 10.b, Molnár-Sáska Zsófia 10.c,
Nyárádi emese 12.a, Szepessy hajnalka 9.a, Zsolnai Luca
10.d

V-VI. KORCSOPORT - FIÚ

A csapat a 3. helyen végzett.
Bajnok Dénes 12.c, Bukva Balázs 12.c, Czipó Marcell 11.d,
Győrffy Ágoston 11.c, Imolay András 12.c, Molnár-Sáska
Zoltán 12.c, Sárvári Tibor 10.c, Vári-Kakas Andor 11.c

FAIr PLAy KuPA

A CSAPAT A 3. HELyEN VÉgZETT.
Bajnok Dénes 12.c, Bötkös Benedek 11.c, Bursics Balázs
12.c, Czipó Marcell 11.d, Győrffy Ágoston 11.c, Imolay
And rás 12.c, Molnár-Sáska Zoltán 12.c, Tiszay Ádám 11.c,
Vári-Kakas Andor 11.c

ASZTALITeNISZ BuDAPeSTI DIÁKOLIMPIA

V - VI. korcsoport - lány 3. hely emri emőke 10.d

úSZÁS BuDAPeSTI DIÁKOLIMPIA

50 méteres gyorsúszás
I. korcsoport - fiú
4. hely Nemes Ármin 3.a
50 méteres hátúszás
1. hely Nemes Ármin 3.a
100 méteres hátúszás

III. korcsoport - lány - A kategória
4. hely Nemes Kamilla 6.a
100 méteres mellúszás
7. hely Nemes Kamilla 6.a
4×50 méteres gyorsváltó
III. korcsoport - lány - B kategória
A csapat az 1. helyen végzett.
Bönde Boróka 5.b, Lazányi Lili 6.e, Lazányi Panna 6.e,
Golopencza Szonja 6.a

100 méteres mellúszás
IV. korcsoport - lány - A kategória
1. hely Ganczer Lea 7.a
4x50 méteres gyorsváltó

IV. korcsoport - lány - A kategória
A csapat az 1. helyen végzett.
Ganczer Lea 7.a, Golopencza Nóra 8.a, híves Katica 8.b,
Lazur Zsófia 8.d
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100 méteres mellúszás
V. korcsoport-fiúk-A kategória
4.hely Ganczer Simon 9.d

úSZÁS OrSZÁGOS DIÁKOLIMPIA

50 méteres gyorsúszás, I. korcsoport-fiúk
4.hely Nemes Ármin 3.a

50 méteres hátúszás, I. korcsoport-fiúk
1.hely Nemes Ármin 3.a
4x50 méteres gyorsváltó, IV. korcsoport-lányok-A kategória
A csapat az 1. helyen végzett.
Ganczer Lea 7.a, Golopencza Nóra 8.a, híves Katica 8.b,
Lazur Zsófia 8.d

ATLéTIKA-MeZeI FuTÁS BuDAPeSTI DIÁKOLIMPIA

III. korcsoport-fiú
A csapat az 1. helyen végzett.
Illyés Áron 6.e, Kemény Zalán 6.e, Nagy Botond 6.a,
Thuránszky Miksa 6.e, Vásárhelyi Zsombor 6.a
III. korcsoport-lány
A csapat az 5. helyen végzett.
Kemény Zsófia 5.a, Nemes Kamilla 5.a, Gáspár Dorka 5.b,
Szabó Anna 5.b, Czeczon Dorka 6.a
IV. korcsoport-fiú
A csapat az 1. helyen végzett.
Csontos András 8.d, horváth Bálint 9.b, Nagy Szabolcs

8.a, Tran Máté 9.a, Vásárhelyi Máté 9.d
IV. korcsoport-lány
A csapat a 2. helyen végzett.
Ganczer Lea 7.a, holczer eszter 7.d, Móré Zsófia 8.a,
róbert júlia 8.a, Skenderovicz Szonja 7.c
V. korcsoport-fiúk
A csapat a 6. helyen végzett.
Bokor endre 9.b, Ganczer Simon 9.d, Illanitz Igor 9.d,
Kovács Gergő 9.b, Szalai őrs 9.d
V. korcsoport-lány
A csapat a 6. helyen végzett.
Benedek Borbála 11.d, emri emőke 10.d, Lazányi Luca
10.d, Országh Anna 9.c
VI.korcsoport-lány
A csapat a 4. helyen végzett.
Bogdándi Lilla 12.b, Majoros Anikó 12.b, Móré judit 12.b,
Nyárádi emese 11.a, Vásárhelyi Panka 11.d
VI. korcsoport-fiú
A csapat a 4. helyen végzett.
Győrffy Ágoston 11.c, haála Kada 12.c, Bajnok Dénes 12.c,
Vári-Kakas Andor 11.c, Márton Dénes 11.c

MeZeI FuTÁS-OrSZÁGOS DIÁKOLIMPIA

IV. korcsoport-fiú
A csapat az 5. helyen végzett.
Csontos András 8.d, horváth Bálint 9.b, Nagy Szabolcs
8.a, Vásárhelyi Máté 9.d

ATLéTIKA-BuDAPeSTI DIÁKOLIMPIA-eGyéNI PÁLyABAjNOKSÁG

Fazekas-évkönyv   73

05_verseny_eredmenyek_Layout 1  2018. 05. 24.  4:35  Page 73



600 méteres síkfutás, III. korcsoport-fiú
5.hely Thuránszky Miksa 6.e
Távolugrás, IV. korcsoport-fiú
3.hely Lawson richard 7.d
Távolugrás, IV. korcsoport-lány
2.hely Bartha Lilla 9.b
1500 méteres síkfutás, IV. korcsoport-fiú
5.hely Vásárhelyi Máté 9.d
400 méteres síkfutás, VI.korcsoport 
1.hely Czipó Marcell 11.d
200 méteres síkfutás, VI. korcsoport
3.hely Czipó Marcell 11.d
Távolugrás, IV.korcsoport-lány
2.hely Bartha Lilla 9.b
400 méteres síkfutás, VI.korcsoport
1.hely Czipó Marcell 11.d
200 méteres síkfutás, VI.korcsoport 
3.hely Czipó Marcell 11.d
4x100 méteres váltófutás, III.korcsoport-lány
A csapat az 5. helyen végzett.
Czeczon Dorka 6.a, Golopenza Szonja 6.a, Szabó Anna 5.b,
Somogyi Lili 6.b
4x100 méteres váltófutás, III.korcsoport-fiú
A csapat a 3. helyen végzett.
Domokos Lóránt 7.d, Ilyés Áron 6.e, Lawson richard hanh
7.d, Nagy Botond 6.a
4x600 méteres váltófutás, IV. korcsoport-lány
A csapat az 1. helyen végzett.
Bartha Lilla 9.b, Ganczer Lea 7.a, Móré Zsófia 8.a, róbert
júlia 8.d

4x1000 méteres váltófutás, IV.korcsoport-fiú
A csapat a 3. helyen végzett.
Csontos András 8.b, horváth Bálint 9.b, Nagy Szabolcs
8.a, Vásárhelyi Máté 9.d
4x100 méteres váltó, VI. korcsoport-lány
A csapat a 4. helyen végzett.
Bogdándi Lilla 12.b, emri emőke 10.b, hujber Alíz 10.a,
Országh Anna 9.b

ATLéTIKA-BuDAPeSTI DIÁKOLIMPIA-eGyéNI öSSZeTeTT BAjNOKSÁG

V. korcsoport-lány
1.hely Bartha Lilla 9.b

III.korcsoport-fiú
A csapat az 5. helyen végzett.
Domokos Lóránt 7.d, Ilyés Áron 6.e, Lawson richard hanh
7.c, Nagy Botond 6.a, Tisóczki Dante 5.a, Thuránszky
Miksa 6.e
IV.korcsoport-lány
A csapat a 2. helyen végzett.
Baranyi Dorka 7.b, Bartha Lilla 9.b, Caracciolo Lara 8.c,
Móré Zsófia 8.a, róbert júlia 8.d, Vári-Kakas Adél 7.d

VíVÁS-OrSZÁGOS DIÁKOLIMPIA

II. korcsoport - női tőr
2.hely Zsigmond eszter 2.a
III. korcsoport - női tőr
3.hely Marosi Gréta 6.e
III. korcsoport - férfi párbajtőr
3.hely horváth Ádám 7.d
IV. korcsoport - férfi tőr
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6.hely Zsigmond Dániel 8.a

III. korcsoport - férfi kard
6.hely Bodócs Tamás 6.b

IV. korcsoport - női párbajtőr
A csapat a 2. helyen végzett.
juhász Mária 10.b, Lipthay hanna 9.c, Miszori Mirtill 8.b,
róbert júlia 8.d

V. korcsoport - női tőr V. korcsoport
A csapat az 1. helyen végzett.
Mag Sára 8.a, Szapadinu Szofia 9.b, Zsolnai Luca 10.d

IV. korcsoport - férfi tőr
A csapat a 2. helyen végzett.
Bukva Dávid 9.c, Nemes Ábel  6.a, Zsigmond Dániel 8.b

FÜGGeSZKeDő BuDAPeSTI DIÁKOLIMPIA

A csapat az 1. helyen végzett.
háder Botond 9.b, Szabó Árpád 9.b, Illanitz Igor 9.d,
Tiefenbeck Flórián 10.b, Telek Zsigmond 11.b, háder
Márk 11.b, ruha Midián 12.b, Szőke Dániel

SAKK - BuDAPeSTI DIÁKOLIMPIA

Egyéni-értékszámos kategória
6.hely Márton Dénes 11.c

SAKK- OrSZÁGOS DIÁKOLIMPIA

Egyéni-értékszámos kategória
5.hely Bolgár janka 10.d
V-VI.korcsoport-lány
A csapat a 6. helyen végzett.
Bolgár janka 10.d, Bolgár Katica 7.d, Terjék Ágota 10.b
V-VI. korcsoport-fiú
A csapat a 3. helyen végzett.
Füredi erik 9.c, Márton Dénes 11.c, Kálóczi Kristóf 10.c,
Móritz Benedek 12.a

MeZő FereNC SZeLLeMI DIÁKOLIMPIA - OrSZÁGOS DöNTő

A csapat a 8. helyen végzett.
Liphtay hanna 9.c, Füredi erik 9.c, Koszó Máté 9.c, Major
Botond Gyula 10.b
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MeSeMONDó VerSeNy

1. évfolyam
1. Báder Ábel 1.b
2. Marczinka Borbála Sára 1.a
3. Bacskó-Sipos Blanka 1.b

2. évfolyam
1. Cserti Zsófia 2.b
2. Kemény Bernát 2.a
3. Kocsis Mátyás .b

3. évfolyam
1. Szőllősi Zsuzsanna 3.a
2. horák Zsófia 3.b
Különdíj Góbor jázmin 3.a

4. évfolyam
1. Szepessy Máté 4.b
2. Fülöp Kristóf 4.b
3. Trochanov Zora 4.b

VerSMONDó VerSeNy

1. évfolyam

1. havaj Lilla 1.a
2. Báder Ábel 1.b
3. Cao Anran 1.b

2. évfolyam
1. Kiss Málna 2.b
2. Trochanov Alexander 2.b
3. Temesvári Lujza 2.b

3. évfolyam
1. Góbor jázmin 3.a
2. Nguyen Tuan Dung 3.b
3. Vörös Bendegúz 3.a

4. évfolyam
1. Szabó Imre Bence 4.a
2. Studinger júlia 4.a
3. Fülöp Kristóf Levente 4.b

FAZeKAS NéPDALéNeKLő VerSeNy

3. évfolyam
ezüst érem Gáspár janka 3.a

FAZeKAS hANGSZereS VerSeNy

3. évfolyam
kiemelkedően szerepelt Bui Thui-Trang Nikolett 3.b
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78 Fazekas-évkönyv

(Bíró Barna Soma 2016d)

– Mi a család/családi múlt szerepe abban, amivel most fog-
lalkozol?
– Jelenleg biológiát tanulok és úgy gondolom, hogy eb -
ben nagy jelentősége van a családi hátteremnek. Szüleim or -
vo sok, akik jelenleg gyógyszerkutatással foglalkoznak, János
(2015c) bátyám pedig orvostanhallgató. Nem tudnám meg-
mondani, hogy a hasonló érdeklődési kora neveltetésből és a
gondolkodásmód kialakításából fakad vagy pusztán geneti-
kai hátterű jelenség. Talán a kettő együtt.
– A sokoldalúság vagy az egyik érdeklődési körben való elmé-
lyülés jellemzőbb-e nálad?
– Ugyan már a Fazekas során rengeteg időt szenteltem a
bi ológiának, egészen az utolsó évig részt vettem a nyelvé-
szeti diákolimpián, illetve formatervezéssel kapcsolatos pro-
jekteken is. így azt mondanám, hogy ugyan több érdeklődé-
si köröm volt, ezek azonban mind komoly „elmélyülést” igé-
nyeltek ahhoz, hogy eredményes lehessek bennük.
– Volt-e váltás, nagy küzdelem arrafelé, amerre most mégy?
– A sokféle érdeklődésből adódóan komoly fejtörést oko-
zott számomra, hogy formatervezéssel vagy biológiával fog-
lalkozzak-e a Fazekas után. Végül a biológia mellett döntöt-

tem, azonban ez a döntés még mindig nem végleges.
– Osztályodnak milyen helye, szerepe volt választásodban?
– Ami a tanáraimat illeti, én nagy előszeretettel (és valószí-
nűleg helytelenül) tulajdonítom nekik az érdemeimet vagy a
ku darcaimat. Azonban minden tanárom megegyezett ab ban,
hogy a legtöbbet próbálták meg kihozni a diákjaikból. Az
osztálytársaim pedig mindig is motiváló közeget biztosítot-
tak számomra, ahol mindenki ott próbált meg érvényesülni,
ahol csak tudott.
– Van-e kiemelkedő példakép, segítő életedben; ha van,
miben, miért?
– Nincs példaképem. Törekszem mindenkiben megtalálni
azt, amiben igazán jól teljesít. A következő lépés pedig az,
hogy megpróbálom ezt elsajátítani. Mindig a nálam jobbak-
hoz mérem magamat. Ami a segítséget illeti, a legtöbbet szü-
leimnek és két fazekasos fivéremnek köszönhetem, akik tá -
mo gatnak abban, amit csinálok, és minden helyzetben a ke -
zem be adják a döntés lehetőségét.
– Mi a hitvallásod, ars poeticád, filozófiád?
– A legnagyobb eredményeket, amiket eddigi életem so -
rán elértem, mind őszinte érdeklődésből fakadó szorgalom-
mal sikerült elérnem. Úgy gondolom, hogy ha valaki megta-
lálja azt a területet, amit őszintén szeret, az nem csak elége-
dettséget és motivációt, de sikereket is eredményez. Emellett
min dig is iránymutatóként szolgált számomra volt osztályfő-

Köbön
Önriportok jeles fazekasos családok sarjaival
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nököm gyakran ismételt gondolata, amely szerint mindig a
nehezebb utat kell választani.

(Janzer Lili, 2018c)

– Mi a család(i múlt) szerepe abban, amivel most foglalkozol?
A sokoldalúság vagy az egyik érdeklődési körben való elmélyü-
lés a jellemzőbb-e nálad?
– Eleinte nagyon sok dologgal foglalkoztam, ezért sokáig
azt sem igazán tudta a környezetem, hogy inkább humán,
vagy inkább reál érdeklődésű vagyok -e. Meglepetésként ér -
te a családomat is, mikor mondtam, hogy a matekszakra sze-
retnék menni. Aztán idővel, habár nem vesztettem el a széle-
sebb érdeklődésem, egyre fókuszáltabban kezdtem a matek-
kal és az informatikával foglalkozni. Ma már határozottan azt
mon danám, hogy az elmélyülés jellemzőbb. 
– Volt-e váltás, nagy küzdelem arrafelé, amerre most mégy?
– 11. környékén volt egy váltásom, még jobban „meg-
nyom tam” a matekot, és körülbelül ekkor kezdtek el egyre
job ban menni a versenyek is.
– Osztályodnak milyen helye, szerepe volt választásaidban?
– Én nagyon örülök, hogy végül ebbe az osztályba jöttem,
ha a választásban közvetlen szerepük talán nem is volt, de a
fejlődésben sokat segített a motiváló környezet.
– Van-e kiemelkedő példakép, segítő életedben; ha van,
miben, miért?
– A bátyámék mindketten nagyon sokat segítettek, úgy is,
hogy a matekot tanították nekem, de abban is segítettek, hogy
mire mennyi időt szánjak,  hogy gyakoroljak. Nagyon há lás

va gyok nekik.
– Mi a hitvallásod, ars poeticád, filozófiád?
– Ha valamit csinálsz, az legyen szórakoztató, kötelező, vagy
valamilyen értelemben hasznos. 🙂Nem a legkreatívabb gon-
dolat, de nekem sokat segített, mikor elkezdtem azon gondol-
kozni, hogy tulajdonképpen miért is csinálok dolgokat. Azóta
kevésbé vagyok hajlamos sok időt elpazarolni olyan dolgokra,
amikkel nem megyek semmire, de nem is élvezek.

(Ürmössy Barbara 2018b)

– Mi a család(i múlt) szerepe abban, amivel most foglalkozol?
– Abban, hogy most mivel foglalkozok és mivé váltam,
nagyon fontos szerepe volt a családom támogatásának és
annak, hogy helyzetbe hoztak. Anyukám az első zsírkréta-szí-
nesceruza szettemet egy évesen adta a kezembe, azóta folya-
matosan rajzolok. Az első országos rajzversenyemet ennek
köszönhetően három és fél évesen nyertem. A rajz mellett az
iskola tekintetében és a nyelvtanulásban is mindig bátorítottak,
nélkülük biztos nem lenne C2-es nyelvvizsgám angolból és C1-
es németből. Persze nem csak akadémiai, hanem lelki és anya-
gi támogatást is adtak, ami nélkülözhetetlen volt a kiegyen sú-
lyozott lelkiállapotomhoz, a nyelvtanuláshoz, a rengeteg rajz-
tanfolyamhoz. Ezen kívül sokat utaztunk belföldön és külföl-
dön, ezzel a szüleim igen széles látókörűvé tettek, sok benyo-
más ért. Az építészethez és a művészettörténethez fűzött kap-
csolatom is innen ered.
– A sokoldalúság vagy az egyik érdeklődési körben való elmé-
lyülés a jellemzőbb-e nálad?
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– Nagyon sok minden érdekel: a szépművészet, a nyelvek, a
sportok, az idegen kultúrák megismerése, az informatika és a
matek mindig meghatározóak voltak az életemben. Ezek nél-
kül nem is tudnám elképzelni a mindennapjaimat, sem a fit-
ness-terembe járást, sem a nyelvtanulást nem adnám fel köny-
nyen. Ezért meglepő tehát, hogy hatodikos korom óta kitartot-
tam az építészet, mint leendő szakma mellett. Tizenkét évesen
döntöttem el, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, miután sok
házat építettem a Sims 3-ban és két éve tanultam művészet-
történetet. Erről az útról a fizikafakt nem tudott eltéríteni, a
rajzkurzusok és a két nyáron át tartó gyakornokságom a BORD
Architectural Studiónál pedig csak megerősítették elhatározá-
somat. Főként az utóbbi kettő-négy évben ennek megfelelően
tehát az építészet témakörének szenteltem a legtöbb figyel-
met, de a hobbyjaimról sem mondtam le teljesen: az Assassin’s
Creed legújabb játékait mindig végigvittük apukámmal.
– Volt-e váltás, nagy küzdelem arrafelé, amerre most mégy?
– Nem, sosem. Az előzőekben említettek alapján minden
csak megerősített a pályaválasztással kapcsolatban. Egy idő-
ben felmerült bennem a formatervezés lehetősége is, de
akkor rájöttem, hogy építész diplomával tervezhetek kana-
pét, míg ez fordítva nem lehetséges. Az iskolában is megerő-
sítették azt, hogy jól választottam: Zele tanár úr (rajz) már
kilencedikben mondta, hogy ez egy tökéletes válsztás. A rajz-
iskolákban is ilyen jellegű visszacsatolást kaptam.
– Osztályodnak milyen helye, szerepe volt választásaidban?
– Nem sok. Nem igazán értettek meg egy természettudo-
mányi osztályban: a biológia, kémia, fizika világában az építé-
szet háttérbe szorul, szinte idegen terület. Ezzel szemben Keg -
levich tanár úr (osztályfőnök) mindig megértően mosolygott
a furcsaságaimon egy-egy osztálykirándulás alkalmával, ami-
kor egy múzeumban vagy templomban nem hétköznapi kér-
désekkel bombáztam az idegenvezetőt, esetleg kiegészítet-
tem az előadását.
– Van-e kiemelkedő példakép, segítő életedben; ha van,
miben, miért?
– Konkrét példaképem nincs. Az építészet szakterületén
talán a nemrég elhunyt Zaha Hadid építésznő, hiszen ebben a
férfiak által dominált területben nőként mégis áttörő sikert tu -
dott aratni formabontó terveivel. Emberi oldalról szeretnék
majd olyan lenni, mint a szüleim, akik mindig támogattak en -
gem a céljaim elérésében, még akkor is, ha egyikük sem épí-
tész, így a szakmához nem értenek nagyon sokat. Nyelvtanulás
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területén pedig a volt angoltanárom a követendő példa, aki 28
évesen 9 nyelvet beszélt folyékonyan a magyar mellett, több
dialektusban és a jövőben még tanulni szeretne: bemutatta
ne kem, hogy semmi sem lehetetlen, és hogy az embernek
min dig van hova fejlődnie.
– Mi a hitvallásod, ars poeticád, filozófiád?
– Nincs lehetetlen, minden határ átléphető, ha az ember
kész mindent beleadni és nyitottan áll a világhoz, az új meg-
közelítésmódokhoz.

(Huszár Natasa, 2018a)

Riport helyett:
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Osztályok, képek
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1. a osztály | Jencsikné Végh Adrienn | Szigeti Rita

| Bege Anna Erzsébet | Borsody Máté Ede | Czeczon Gréta | Gere Katinka | Havaj Lilla | Kormos Lujza | Lazur András | Marczinka
Borbála Sára | Marosi Máté | Molnár Marcell Gábor | Nagy Lilien | Nagy Zsófia Borbála | Nyíri Wei Bo | Pásztorka Balázs | Petri
Natasa | Probojcsevity Iván | Szabó Zsigmond | Szőke Nimród | Szulyovszky Balázs Márk | Theisz Marcel | Tisóczki Zina |
Vásárhelyi Kata Klára | Walther Alexander Kristóf | Wang Xinyi | Winkler Panna |
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1. b osztály | Kotormánné Erdei Erika | Schlepp Viktória

| Bacskó-Sípos Blanka | Báder Ábel | Bodócs Péter János | Bötkös Emma | Cao Anran | Czirják Eszter Luca | Erdélyi Borbála |
Halász Lea | Hoang Trung Hieu | Juhász Tamás | Kun Bence Kristóf | Ladányi-Gannoruwa Janka | Mészáros Janka | Móricz Tímea
| Nagy Júlia | Pongrácz Benedek Gellért | Rudas Orsolya | Spievla-Kollár Rebeka | Székely Máté | Szikszai Gáspár András | Terényi
András Gábor | Tomashek Lilla | Tran Bao Ngoc | Vajcsy-Cobai Pierluca | Van Den Ent Laura Léna |
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2. a osztály | Benkő Zsuzsanna | Svobodáné Nemes Krisztina

| Bencsik Gergely Péter | Csordás Norbert Dorián | Frank Márton | Gózon Luca | Hives Annaliza | Horváth Csaba Gábor | Huang
Chenxi | Kajtár Hanga Sára | Karsa Kurszán Levente | Kazár Hanna Dóra | Kemény Bernát | Nyári Gyula Tivadar | Oszlányi Dániel
| Oszlányi Lilla | Pálfi Benedek István | Pataki Botond | Pongrácz Dóra Ildikó | Portörő Bene Gábor | Sipos Veronika | Studinger
Dalma | Susánszky Flóra | Süllős Gyula Zimány | Sziklai Olívia | Tóth-Maros Eszter | Várady Raul Benjamin | Zsigmond Eszter
Julianna |
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2. b osztály | Csájiné Knézics Anikó | Sólyom Viktória

| Breuer Benjamin Josef | Cserti Zsófia Anna | Dobos Lilla | Drucker Péter | Égner Kornél Barnabás | Forreiter Eszter | Fülöp
Dániel Bendegúz | Ganczer Sára Rozi | Hatvani Gergő | Juhász Ada Panna | Kiss Málna Rajmunda | Kocsis Mátyás | Kutfej Balázs
| Lantos Benjámin | Montoulieu-András Lili Dominika | Özel Büsra Neslisah-Sultan | Pintér Panka | Szabados Máté Gábor |
Szabó Réka | Szűts Réka Dorottya | Temesvári Lujza | Tóth Soma Boldizsár | Trochanov Alexander | Unghy Flóra | Vámos
Barnabás | Várhegyi Hanna |
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3. a osztály | Temesvári Miklós | Fehérvári Zoltánné

| Bányai Kamilla Erzsébet | Baranyi Zsolt | Brandreth Aedan David | Csiszár Karolina | Donka Dániel | Garda Elina | Gáspár Janka
| Genye Koppány Kende | Góbor Jázmin Katalin | Hajas Laura Bettina | Jenei Fanni Luca | Kaplonyi Andor Ádám | Lévai Rozália
| Máté Marcell | Nagy Hanna | Nemes Ármin Boldizsár | Özel Mehmed Ali Emin | Pásztorka Petra | Rozmán Dóra | Szabó Lia
Laura | Szőllősi Zsuzsanna | Thai Duc Quyen | Vásárhelyi András Péter | Virág Tóbiás | Vörös Bendegúz Bánk | Wágner András |
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3. b osztály | Erdősiné Gondos Judit | Novák Ágnes

| Al-Sayyed Amir | Benedek Márton | Bui Thuy-Trang Nikolett | Danóczy Kinga | Farkas Lóránt Zsolt | Fillinger Damján | Gyüre-
Garami Blanka | Hanák Miklós | Horák Zsófia Flóra | Hujber Vilmos | Kavasánszki Amira Kinga | Kőhalmi-Szabó Zsófia | Markó
Dorina | Nguyen Tuan Dung | Oláh Róbert Antal | Pók Lilla Anna | Pongor Ádám | Rácz Laura Krisztina | Sun Ruxuan | Szalavetz
Hanna | Sziklai Anna | Tóth Amanda Glória | Tótth Réka Natália | Tran Bao Nam | Van den Ent Martijn Lars | Ye Zijing | Zabos
Norbert |
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4. a osztály | Kálmán Katalin | Damakné Kertész Nóra

| Albert Ádám | Béres Máté Sámuel | Berky Péter | Borsody Ádám Benő | Burka Szilvia | Busa Zoé Dzsesszika | Csaba Linett ||
Erős-Honti Kamilla | Huszty Mária Csenge | Izsák Berta | Kajtár Bara Réka | Nagy Ágota Zsófia | Németh Áron | Nguyen Gia Kiet ||
Novák Fanni Flóra | Parragi Zsombor Dénes | Pastyik Kata | Radnóti Attila | Studinger Júlia | Szabó Imre Bence | Szulyovszky
Zsófia Csenge | Tóth-Maros Ádám | Váradi János | Veres Dorottya | Zabos Roland | Zólomy Csanád Zsolt |
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4. b osztály | Horváth-Szabóné Tamás Andrea | Metálné Gál Annamária

| Bagdács Ádám | Balogh Álmos Buda | Bedőcs-Szabó Dóra | Bényei Bíbor | Bertók-Bálint Ticián | Berzi Júlia Zsuzsanna | Czirják
Márton Pál | Dobos Klára | Forreiter Márton | Fülöp Kristóf Levente | Halász Janka | Hegedűs Milán | Keszthelyi Sára | Masszi
Zsófia Sára | Müller Katalin Anna | Nagy-Gazdag Maja | Ngo Linh Dan | Pongrácz Melitta | Rózsa Benedek | Svékus Ádám Milán
| Székely Keve Zsolt | Szepessy Máté | Szinkulics Liliána | Temesvári Lénárd | Theisz Dominik | Tisóczki Tília | Tóth Péter |
Trochanov Zora | Vincze Artúr |
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5. a osztály | Bartek Dániel | Kántorné Ágh Edit
| Bányai Boldizsár Péter | Berdefi Anna | Caracciolo Delfo | Dobos Jakab | Dora Karolina | Fejes Anna | Góbor Szonja Anna | Ha
Hai Yen | Hidas Villő | Hidas Vince Máté | Jahoda Ádám | Kandolka Léna Melinda | Kemény Szófia | Kiss Beke Péter | Mag Dániel
| Nagy Fanni | Nemes Kamilla Viola | Németi Alexandra Tímea | Nguyen Dinh Trung | Oláh Hajna Luca | Papp Bálint | Sánta Karsa
Mátyás | Schallinger Manka Flóra | Stitz Viktória Éva | Szepessy Zsombor András | Tisóczki Dante | Tiszóczi Barnabás | Trinter
Patrik | Vrábely Virág Luca | Ye Qiuyang |
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5. b osztály | Kádárné Szalay Eszter | Kiss Bíborka
| Bönde Boróka Lilla | Ducsai Blanka | Erőss Simon Iréneusz | Fejes Júlia Terézia | Gáspár Dorka || Hoang Trung Anh | Holnapy
Luca | Kemény Anna Ráni | Király Attila Richárd | Kiss Rajmund Kadosa | Klekner Botond | Korinek Bulcsú | Litkai Tamara | Máté
András Boldizsár | Novák Balázs Barnabás | Simon Zsófia Hanna | Svékus Olivér Márk | Szabó Anna | Szűts Eszter Szonja | Tímár
Fruzsina | Tóth Ambrus Mátyás | Végh Gerda Júlia | Wagner Miklós | Yan Lin | Yan Qi |
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6. a osztály | Vizy Zsolt | Kisgyörgy Erika
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| Angyal Ábel | Billege Bulcsú Boáz | Bodonyi Gellért Ferenc | Boér Csaba Hunor | Bolla Péter | Czeczon Dorka | Felvinczi Lilla |
Golopencza Szonja | Hajdú Balázs | Hidasi Zselyke | Keleti Milán | Kobolák Anna | László Anna | Nagy Botond Balázs | Nemes
Ábel Barnabás | Nyeste Jakab Márton | Orbán Benedek | Orbán Gyula János | Papp Dániel | Pongrácz Tibor | Richlik Márton
Arnold | Szabó Lili Adrienn | Szakál Tünde | Szmodits Emma Janka | Urbán Léna | Vásárhelyi Zsombor Benedek |
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| Balogh Emese Lili | Barta Lilla Katalin | Bodócs Tamás László | Dobó Aliz | Égner Milán Márton | Fok Miklós | Forreiter Máté |
Gazdag Ferenc | Hegedüs Borbála | Keszthelyi Zétény | Kocsis Péter | Kotormán Lilla Dóra | Lévai Bendegúz | Magyar Zsófia |
Nagy-Gazdag Míra | Pásztor Dániel Zoltán | Rausch Ákos | Sándor Mátyás István | Sándor Zsófia Flóra | Somogyi Lilla Tünde |
Szabó Liza | Tábi Ákos | Tóth Dániel | Török Gergely | Varga Gréta Anna |
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6. b osztály | Ádámné Laczkó Melinda Anna | Bicsák Tímea
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6. e osztály | Ungor Andrea | Horváth Gabriella
| Albert Bence | Bácsi Eszter | Bényei Borisz | Ertsey Bálint Tibor | Farkas Léna Virág | Foki Iván Miklós | Frank Boglárka | Herbszt
Lili | Ilyés Anna | Ilyés Áron | Kardos-Erdődi Zselyke | Kemény Zalán | Kun Marcell Szilárd | Kun Zsófia Boglárka | Lazányi Lili |
Lazányi Panna | Magala Máté Dominik | Marosi Gréta Nóra | Özel Hatice Tül-Kübra | Parragi Zsófia | Rozmán Lilla | Schekk Lili |
Siminszky Réka Judit | Szombath Frigyes | Thuránszky Farkas Miksa | Végh Domonkos Sebestyén | Virág Rudolf András |

_100-113_Layout 1  2018. 05. 26.  21:31  Page 104



Fazekas-évkönyv   105

7. a osztály | Pereczes Marianna
| Ambrus Attila | Bálint György Xian | Bencsik Boglárka Mária | Berky Kristóf | Bódis Emánuel Ákos | Brilli Fabiano | Butyka Kristóf
| Ganczer Lea | Garát Kevin Bálint | Genye Luca Csenge | Gyalókay Gergely | Horváth Balázs Szilveszter | Kovács György |
Molnár-Csendom Ákos | Mosonyi Zsófia | Oppitz Bernadette Júlia | Proszenyák Laura | Rozgonyi Zsófia | Somlói-Fazekas
Boldizsár | Somlói Dominik | Somodi Ákos | Stitz Brigitta Zsófia | Theisz Lucia | Tomopulosz Bence Péter | Tóth Nina | Xiong
Benjamin Victor |
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7. b osztály | Rubóczky György

| Baranyi Dorka | Bordás Zsófia Ágota | Csordás Noémi | Erőss Sámuel András | Fehér Balázs | Ferenczi Zita Katalin | Kovács
Balázs László | Máthé Anna | Menzák Milán | Mezei Luca Zsuzsanna | Nagy Simon | Nakhlé Antonio | Oláh Kósa Lukács |
Radványi Bence | Szeberényi Zorka | Szegedy-Maszák Blanka | Tatár Levente | Törőcsik Lili Bea | Végh Hanna Andrea |
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7. c osztály | Szabó Katalin

| Babotán Ákos | Badics Eszter | Balogh Lili Hanna | Barna-Lázár Anna | Bender Balázs | Berkó Sebestyén János | Bognár András
Károly | Csákány Emma | Dánffy Ábel | Deák Zsombor | Fey Dávid | Gábriel Tamás | Kerekes Boldizsár | Király Csaba Regő |
Kovács Móric Péter | Littmann Mihály András | Molnár-Szabó Vilmos | Móra Márton Barnabás | Móricz Benjámin | Mosolygó
László | Nádor Benedek | Nagy Eszter Zsófia | Pap Bálint István | Reich Melinda | Seres-Szabó Márton | Skenderovic Szonja |
Szabó Ágoston | Várkonyi Gáspár Péter |
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7. d osztály | Pintér Géza

| Bognár Kinga | Bolgár Katica | Böcskei Zsófia Judit | Caballero-Séllei Kevin | Csery Csenge | Dobai Bálint | Domokos Lóránt |
Fehér Anna | Fischer Hanna Sára | Gulyás Domokos Dániel | Harmati László Árpád | Hegyes Zsófia | Holtzer Eszter Magdolna |
Horváth Ádám Attila | Horváth András Máté | Kelemen András Kristóf | Kiri Gyula | Kiss Ákos | Kiss Albert János | Lawson Richard
Hanh | Le Hai Phong | Maradi Bence | Máté Lőrinc | Nyíri Gellért | Szelle-Fábián Míra | Vajtai Levente Zoltán | Vári Kakas Adél |
Velich Dalma | Zhang Yu Jie 
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| Angyal Attila | Berán Hanga | Bolla Gitta | Bödecs Barnabás | Golopencza Nóra | Mag Sára Zita | Matisz Dóra | Molnár Dóra |
Móré Zsófia | Müller György Zoltán | Nagy Szabolcs Tamás | Olasz Eszter Orsolya | Robin Eszter Melinda | Szakál Jázmin | Tang
Bettina | Tar Liliána Réka | Tóth Anna Alíz | Varsóci Nóra Kinga | Varsóci Zita Orsolya | Vokó Janka | Vörös Levente Örs |
Zsigmond Dániel |

8. a osztály | Koczka Anikó
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| Barabás Anna Sára | Barta Piroska Zsófia | Czinkóczky Lilla Júlia | Dávid Roxána Maja | Égner Nándor Bálint | Fitzl Flávia | Góbor
Dóra Julianna | Hidas Gréta | Hives Katica | Hübler Henrik | Kaplonyi Petra Barbara | Miszori Karina | Miszori Mirtill | Ngo Hang
Viktória | Oppitz Laura Edina | Róka Miklós András | Szakács Bálint | Szűts Anna Zsófia | Tóth Bence Viktor | Tóth Márton Dániel
| Valastyán Richárd Dániel | Zámbó Lili | Zelles Károly |

8. b osztály | Balázsné Kerek Marianna
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8. c osztály | Mészáros Zsuzsanna

| Ballér Miklós | Bán-Szabó Áron | Bánházi Dorina | Barna Benjámin | Baski Bence | Bencsik Ádám | Berkli András | Biró Gergely
Kerecsen | Böcskei Balázs Gergely | Caracciolo Lara | Csontos Dávid Ferenc | Éles Dániel | Fleiner Zsigmond György | Galambos
Ábel Tibor | Gallai Soma | Gulyás Petra | Hegedüs Ábel | Kolozsvári Bence Tamás | Kovács Tamás Mihály | Lazur Zsófia | Pongrácz
András Kristóf | Quan Vu | Reimann Kristóf Bálint | Réti Zoltán Ábel | Rubint Gergő | Terjék András József | Tot Bagi Márton | Tran
Anh Tuan |
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8. d osztály | dr. Oláh Tibor

| Balla Jázmin | Batki Domonkos Máté | Boér Bence | Chen Jing Yi | Csontos András | Farkas Éva | Homoki Gergely | Jegorov
Antónia | Kemény Dorina | Koncz Flórián | Koós Anna | Kovács Brigitta | Kozma Máté Tamás | Makai Nikolett | Matuska Nándor
| Nemesfalvi Nelli | Németh Zsófia Réka | Orbán Boglárka Róza | Papp Tamás | Pozsár Anna Sára | Rácsai Balázs | Réder Anna |
Róbert Júlia Emília | Szabó Péter Levente | Szigeti Péter | Tóth Ambrus | Vermes Dalma Ilona |
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9. a osztály | Turcsányi Márta

| Balkányi Zsófia Blanka | Bognár Csenge | Bubrik Miklós | Domokos Lenke | Donáth Ádám | Erdélyi Gábor | Gárdonyi Réka |
Iványi Dóra LIli | Kakas Hanna Flóra | Kárpáti Sára | Kecskés Karina | Korinek Ádám | Kotán Tamás | Kovács Ajsa Petra | Magyar
Ábel Mátyás | Mátyás-Agg Dávid | Medvig Marcell | Molnár Ágoston Zoltán | Nyárádi Csanád Csaba | Pálinkás Panna Kata |
Presits Petra | Rozgonyi Natália | Sleisz Dániel | Soós Rokkó | Steiner Zsombor István | Szabó Antónia Dóra | Szepessy Hajnaka
| Török Ákos | Varga Szofi | Vörös Emese Hargita |
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9. b osztály | Schramek Anikó
| Ábele Péter | Babcsányi István János | Bánóczki Hajnalka | Bartha Lilla | Bednárik Janka | Benkő Dávid | Bokor Endre | Ertsey
Kristóf Csaba | Farkas Jázmin | Fazekas Sándor | Fürst Júlia | Háder Botond Imre | Horváth Bálint Márk | Imre Ferenc | Jegorov
Liza | Kovács Gergő | Máté Hanna | Merényi Zsóka | Molnár László Máté | Nagy Bernadett | Poldermann Bálint | Puszti Dániel
Balázs | Puszti Kincső Noémi | Sándor Anna Viola | Schneider Lilla Regina | Szabó Árpád | Szakács Levente Márk | Szapanidu
Szofia Athina | Szeberényi Márk Patrik | Szmodics Levente László | Takács Ádám Tamás | Takács Dóra | Varga Vázsony |
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9. c osztály | Szabó Márta
| Aczél-Szabó János | Albert Márton Antal | Argay Zsolt | Bukva Dávid Bertalan | Bursics András | Csaplár Viktor | Fey Mihály |
Füredi Erik Benjámin | Gyetvai Miklós | Győrffy Johanna | Győri Krisztina Boróka | Hegedűs Dániel | Hervay Bence | Horváth
Balázs | Imolay Ákos | Kószó Máté József | Kovács Bertold Barabás | Le Julianna Phuong Linh | Lipthay Hanna | Márton Kristóf
| Nguyen Bich Diep | Országh Anna | Sohár Levente | Szabó Kornél György | Székács Benedek | Tiszay Dávid | Tóth-Rohonyi
Iván | Tóth Ábel Levente | Várkonyi Zsombor | Velich Nóra Zoé | Verkmann Dávid |

114-129_Layout 1  2018. 05. 26.  22:25  Page 115



116 Fazekas-évkönyv

9. d osztály | Számadóné Biró Alice Anikó
| Andor Adél Judit | Bagdács Attila | Bartha Sebestyén | Bessenyei Anna Hanga | Borsi Tímea | Ganczer Simon | Györkő Marcell
Gábor | Hortoványi Ottó | Illanitz Igor Artúr | Korinek Péter | Kovács Eszter | Kovács Péter | Kovács Zsófia Regina | Meggyes Kata
| Nagy Viola | Nguyen Tuan Thanh | Puskás Anna | Strinyi Péter | Szabó Bence | Szalai Örs | Szávai Kata | Szilasi Alfréd | Szőcs
Áron | Takács Gabriella Mária | Taksás-Virág Szonja Eszter | Tamásy Gergely Márton | Tóth János | Tran Máté Son | Troják Arnold
Szebasztián | Ürmössy Dorottya | Vásárhelyi Máté Dávid | Vitószki Eszter |
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10. a osztály | F. Tóth Zoltán
| Aszódi Petra | Bákai Kristóf Gábor | Balogh Dávid | Barna Veronika | Bató Dávid | Bozsó Dominika | Csóka Annamária | Dora
Veronika | Germán Péter Géza | Győri Gábor Bálint | Hankó Szilvia | Hujber Aliz | Jávor Boróka Zsuzsanna | Király Dorottya
Gabriella | Laki Zoltán | Nagy Katalin | Novák Éva Dorottya | Osztovits Pál József | Pham Huyhoang Martin | Rajkai László | Som
Gergely | Szabó Soma | Szalkai Ádám | Szmodits Luca Lilla | Tamás Domán László | Tóth Boglárka | Vajtai Sára Rebeka | Vörös
András | Weiner Marcell |
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| Balogh Zsombor András | Bánfalvi Borbála | Barna Attila | Birinyi András József | Bulman Vencel Pál | Darabos Virág | Donka
Gábor Ádám | Fejérdy Attila Márk | Fülöp Dorottya Száva | Halmai Tímea | Juhász Mária Manuela | Kádas Dorka | Könye Leonard
| Lakatos Erik | Major Botond Gyula | Molnár Sára | Neubauer Lilla | Pató Bálint Ferenc | Péter Kristóf | Sándor Kristóf András |
Schmatz Krisztina Tímea | Solymosi Olivér Zsombor | Szünder Barna Ferenc | Telek Zsigmond | Terjék Ágota | Tiefenbeck
Flórián Sándor | Tóth Attila Károly | Ungvári Gábor | Vörös Álmos Bulcsú | Zsarnai Marina Auróra |

10.b osztály | Kocsis Szilveszter
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10. c osztály | Csath Judit Katalin
| Bethlenfalvy Lőrinc | Botos Ellák Bendegúz | Fajszi Bulcsú | Fejes Eszter | Gajdátsy Márk Levente | Galsa Tamás | Gulácsi Máté
Mihály | Haas Attila Márk | Jedlovszky Pál | Kálóczi Kristóf | Kántor András Imre | Kotmayer Előd | Kovács Vince Demeter | Kulcsár
Levente | Littmann Márton Ábel | Lovász Botond | Magyar Zsuzsanna | Martinák Zalán | Mazug Péter | Molnár-Sáska Zsófia
Eszter | Molnár Bálint | Nagy Nándor | Nguyen Thac Bach | Porkoláb Lili | Sárvári Tibor | Sokvári Olivér | Soós Máté | Szabó
Lilianna | Szakáll Fanni | Tardos Tamara | Tóth Balázs | Vámos Tamás |
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10. d osztály | Studinger Józsefné
| Árvay-Vass Iván Ottó | Baranyi Judit Ilona | Batki Barna Tamás | Bokor Ákos Márk | Bolgár Janka | Brilli Marco | Büki Balázs
Richárd | Emri Emőke Mária | Herke Miklós Loránd | Kajdi András Tamás | Kalocsa Lora Dorina | Kovács Barnabás | Lazányi Luca
| Makovi Dorka Blanka | Molnár Csenge Melinda | Nagy Anna Flóra | Nemes Benedek | Nguyen Milena | Nguyen Phuong Thao
Vy | Nguyen Trong Tung | Sepsi Réka | Sipos Botond | Svoboda Balázs László | Szücs Balázs József | Tar Kinga Viktória | Terényi-
Szabó Dávid | Tfirst Dániel | Trinh Balázs Haison | Uzonyi Eszter | Vadász Anna Margit | Zsolnai Luca |
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11. a osztály | Bihari Péter
| Berkovics Fanni | Biró-Markovics Dániel Máté | Blaskovics Ákos | Dobai Péter | Domokos Mátyás László | Fábiánn Bernát Brúnó
| Farkas Emese | Holndonner Anett Lili | Kiss Tünde Tamara | Kotán Adrienn | Marosszéki Alexandra Zsófia | Nagy Eszter | Nagy
Fanni | Nyárádi Emese Enikő | Osztovits Kinga Mária | Pajor Márk | Papp Ágoston | Papula Gábor | Pardi Boglárka | Pécsek Huba
| Phan Ngo Anh Thu | Popovics Marcell Milán | Proszenyák Ábel | Raffay Rebeka Blanka | Sarmasági Kende | Stadler Domonkos
| Stankovics Adél | Sturcz Valentina Barbara | Sulok Omár | Szikszai Dóra Júlia | Tímár Jasmine Anna | Vajtai Lili |
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11.b osztály | Rábayné Füzesséry Anikó
| Bálint Ádám | Balla Endre Csanád | Bánfalvi Barnabás | Baranyai Boldizsár Márton | Bartók Bori | Benedek Zsófia | Böcskei Bálint
Attila | Filipszki Gábor | Grinácz Anna Viktória | Háder Márk István | Illés András | Kalenda Rebeka Dorka | Katona Viktória |
Kondákor Márk | Lénárd Kristóf | Máth Benedek Huba | Matuz Anna Mária | Móricz Aurél | Nagy Levente Zsolt | Olasz Katalin
Anna | Pálya Hanna | Péter Dániel Mihály | Ruha Midián | Soós Benjámin | Steinsits Dániel | Szabad Róbert | Szirtes Gábor János
| Szőke-Milinte Botond | Szrenkó Blanka | Ungvári Gergő | Ürge Dóra | Vigh Márton György |
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11. c osztály | Németh Sándor
| Al-Sayyed Zakariás | Alexy Milán | Bán Dániel Zoltán | Besenyi Tibor | Bötkös Benedek | Csabai Mátyás Dániel | Csaba Szonja
| Csizmadia Viktória Anna | Dobák Dániel | Farkas Dorottya Veronika | Fuisz Gábor Tibor | Fülöp Anna Tácia | Győrffy Ágoston
| Horváth Adél Roxána | Kerekes Anna | Kiss Gergely | Márton Dénes | Matolcsi Dávid | Mészáros Anna | Mohácsi Márton |
Morassi Máté | Nagy Benedek | Nguyen Hoang Viet | Pál Viktória | Riedel Zsuzsanna | Saár Patrik | Szabó Dávid Tamás | Szabó
Kristóf | Tiszay Ádám | Tran Ádám | Umann Dávid | Valló Dávid Márk | Varga Bálint Márk | Vári-Kakas Andor |
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11. d osztály |  Tokár Gábor
| Bagdács Sándor | Benedek Borbála | Biró Bálint | Bita Krisztina | Boross Sarolta | Bükki Dániel | Czipó Marcell | Dobos Dóra |
Dudás Dominik Tamás | Faucher-Timár Bonifác Lukács | Fenyvesi Dávid | Gyöngyösi Máté | Hegyi Péter | Hermann Botond |
Izmajlov Péter | Khern Mandula Csilla | Koródi Flóra | Palánki András | Pálfy János Jakab | Pap Dorina | Princz Balázs | Rimanóczy
Péter | Rozgonyi Csongor Attila | Sárréti Márton József | Stewart Zsófia Ilona | Székely Regő Levente | Szilveszter Máté | Tótth
Sarolta Gabriella | Ujvári Ádám | Vásárhelyi Panka Boglárka | Zomborácz Károly |
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12. a osztály | dr. Osztovits Szabolcs
| Babik Barna | Babis Anita Regina | Bagossy Bálint Bendegúz | Bakos Zsófia Kata | Bálint Barbara Ning | Bálint Márton János |
Bánki-Horváth Dóra | Barcsi Liza Melinda | Csepregi-Horváth Júlia Anna | Doktor Rebeka Dóra | Fárizs Mihály | Finta Ervin Péter
| Héja Emese | Huszár Natasa Mária | Jegorov Júlia | Kelemen Márk Balázs | Kerekes Gréta Gabriella | Kónya Sárma Sultana |
Kövesdi Máté | Móricz Benedek | Nádor András | Nakhlé Krisztián Joseph | Oláh Cserne Viola | Pánczér Eszter | Pótor Anett |
Quayum Laura | Récsei Péter | Réder Ferenc | Szabó Gabriella | Szalka Sára Villő | Szegő Szonja Viktória | Telek Balázs Kristóf |
Tóth Franciska Eszter | Török Zsombor | Vadler Júlia | Zemplényi Lili Naómi |
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12. b osztály | Keglevich Kristóf
| Balázs Bence | Bodonyi Simon József | Bogdándi Lilla Kata | Boros Dániel | Bottlik Jákim | Conrád Kata | Dittrich Rebeka |
Folyovich Péter András | Fricska Dorottya Ibolya | Holtzer Gábor | Jedlovszky Krisztina | Keszthelyi Keve Bálint | Kiss Anna
Boglárka | Kolozsvári Nataniel | Majoros Anikó | Martinusz Róbert Márk | Molnár Cecília | Móra Fanni Menta | Móré Judit |
Páldeák Keve | Striker Balázs | Szőke Dániel | Takács Boglárka | Tatár Marcell | Tomcsányi Kinga | Tran Quoc Huy | Ürmössy
Barbara | Varga Richárd | Veres Dóra Erzsébet | Vörös Eszter | Zsoldos Bernadett |
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12. c osztály | Erős-Honti Julianna
| Alexy Marcell | Bajnok Dénes Ágoston | Bálint Martin | Barabás Ábel | Barabás Péter Ákos | Bukva Balázs Vince | Bursics Balázs
| Cseh Viktor | Csizmadia Róbert Vilmos | Gergely Patrik | Haála Kada Iván | Harsányi Benedek | Imolay András | Janzer Orsolya
Lili | Keresztfalvi Bálint Zoltán | Kiszli Zalán László | Kovács Kitti Fanni | Krausz Gergely | Kulcsár Gergő | Lakatos Ádám | Molnár-
Sáska Zoltán Gábor | Nagy Dávid Paszkál | Németh Balázs | Pap Benedek Gábor | Szakály Marcell | Szarka Álmos | Talyigás Flóra
| Tárkányi Damján Péter | Vankó Miléna | Xu Dávid | Záhorsky Ákos | Zólomy Kristóf |
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12. d osztály | Garamvölgyi Béla
| Bálint Réka | Bíró Kincső | Boér Dorottya | Bui Huyen-Trang Adrienn | Csákai-Szőke Péter | Cu-Le Dieu Huong | Farkas Ádám |
Gémesi Szabolcs | Győri László András | Györkő Dóra | Illés Barnabás | Jankó Árpád Ágoston | Kovács Marcell Dorián | Kutasi
Rajmund Jenő | Le SonLong Dávid | Melcher Nóra | Nguyen Quang Anh | Ohnmacht Aliz | Palánki Lajos | Récsei Hunor | Révész Zita
Róza | Rogers Mark Francis | Schneider Krisztina | Sólyom Dávid Benedek | Szabó András | Szávai Amália Lilianna | Szűrös Márton
Péter | Takács Bendegúz Holló | Tordai Ábel Zsolt | Ujváry Szilvia Réka | Verkmann Zsombor | Wolf Ádám | Zarándy Levente | 
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Versenyek – beszámolók
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A verseny első három helyezettje:

1. A szépek és a D-sek (215 pont)
Terjék András József, Quan Vu, Hegyes Zsófia, Orbán
Boglárka Róza, Szelle-Fábián Mira

2. Gyorsak és megfontoltak (180 pont)
Móra Márton, Nádor Benedek, Robin Eszter, Tang Bettina,
Letlai Phuong

3. AKELA (145 pont)
Nagy Eszter, Máté Lőrinc, Balogh Lili, Jegorov Antónia,
Csontos András

Versenyfeladatok

1. feladat (45 pont) Göthe Salmander budapesti tartózkodá-
sa közben elvesztette golymókjait. Ezek a gömbölyű testű,
vajszínű, puha bundájú lények rendkívül szelídek, a simoga-
tást és a dobálást egyaránt jól tűrik. Szerencsére csak szá-
razföldön tudnak közlekedni, csak EU-s tagállamokban, és
eltűnésük óta legfeljebb 3 határon léptek át. Hány ország-
ban keresse őket Göthe? (Tudjuk, hogy országhatárokon
nem lehet haladni, csak átlépni.)

2. feladat (45 pont) A szemiflázs békés növényevő bestia.
Szőréből értékes, láthatatlanná tevő köpenyt lehet szőni,
csak a napos helyeket szereti. Budapesten van a tavaszi nap-
éj egyenlőség idején, helyi idő szerint éjfélkor. Mekkora utat
kell megtennie a Föld felszínén, hogy a legközelebbi napsü-
tötte helyre jusson?  (A Föld sugara 6370 km, Budapest
koordinátái é. sz. 47° k. h. 19°.) Az eredményt lefelé kerekítsd
százasokra!

3. feladat (10 pont) Elemér, a legendás állat szeretné meg-
számolni egy közép-európai ország magyar neve karakterei-
nek számát. Tudjuk róla, hogy híres söreiről, valamint 1918–
1939, majd 1945–1992 között egy másik országgal együtt
alkotott egy államot. Mennyit kapott eredményül Elemér?

4. feladat (10 pont) Peti, a szalamandra kis testű, tűzlakó,
lánggal táplálkozó gyík. Elfelejtette kedvenc számát, de azt
tudja, hogy megegyezik az első 18 prímszám szorzatának
utolsó számjegyével. Mi Peti kedvenc száma?

5. feladat (30 pont) A főnix szelíd madár, kizárólag gyógyfü-
veket fogyaszt, nem okozza halálát sem embernek, sem állat-
nak. Képes eltűnni és felbukkanni a semmiből. Göthének van
60 darab főnixe, s ezeket beszámozza egymást követő pozi-
tív egész számokkal. Találomra kiválaszt közülük két madarat.
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Mekkora az esélye annak, hogy az állatokhoz rendelt számok
összege osztható hárommal? A válaszlapra a kapott érték 60-
szorosát írjátok!

6. feladat (20 pont) A kappa egy japán vízi démon.
Háromféleképpen lehet védekezni ellene:
- Uborkával ajándékozzuk meg (nagyon szereti), amelybe
előzőleg belekarcoltuk a nevünket.
- Valahogy elérjük, hogy meghajoljon, és kicsorogjon a fején
levő üregből a folyadék.
- Mondunk neki egy olyan négyzetszámot, amely nem
nagyobb  -nál és 289-re végződik.
Hány ilyen számmal tudunk védekezni ellene?

7. feladat (30 pont) A kiméra ritka, görög szörnyetegfaj,
oroszlánfeje, kecsketeste és sárkányfarka van. Anna kiméra
20 gyermekét megszámozta 1-től 20-ig. Néhány gyermekét
elküldte varázsfüvet gyűjteni, a többiek otthon maradtak. Az ott-
hon maradtak leültek kártyázni. Sorszámuknak megfelelő szám-
kártyát rajzoltak. Ezután egyikük kártyáját félretették, a többi kár-
tyán álló számot összeszorozták, majd a szorzatot a félretett kár-
tyán álló számmal elosztották. Szomorúan tapasztalták, hogy
akárkinek a kártyáját tették félre, soha nem kaptak egész számot.
Legalább hány gyermek ment el hazulról?

8. feladat (45 pont) A mantikór emberfejű, oroszlántestű,
skorpiófarkú görög szörnyeteg. Aladár, Benedek, Cili és Dávid
a négy mantikór egy konvex négyszög alakzatba állnak fel
úgy, hogy Aladár és Benedek között 16, Benedek és Cili
között 63, Cili és Dávid között 60, Dávid és Aladár között 25 és
Aladár és Cili (ők átlóban állnak) között pedig 65 egység
távolság van. Hány egységnégyzet ennek a négyszögnek a
területe?

9. feladat (35 pont) A magyar mennydörgő a legveszedel-
mesebbnek tartott sárkányfaj. Magyarországon őshonosak,
legtöbbjük Kékesen és Írott-kőn él. A Kékesen tanyázó sárká-
nyok olyan négyjegyű természetes számokat keresnek, ame-
lyekben nem szerepel a Kékes méterben leírt tengerszint
feletti magasságának egyik számjegye sem. (A Kékes magas-
sága olyan négyjegyű természetes szám, amelyben három
különböző számjegy szerepel, és az egyikük a 0.) Az Írott-kőn
élő sárkányok pedig olyan háromjegyű természetes számo-
kat keresnek, melyekben nem szerepel az Írott-kő méterben
leírt tengerszint feletti magasságának egyik számjegye sem.
(Ennek a csúcsnak a magasságában kétféle számjegy szere-
pel, nincs közöttük a 0.) Mennyivel találtak több számot a
Kékesen? (A magyar mennydörgő csak a tízes számrendszert
használja.)

10. feladat (30 pont) Grindelwaldnak három üvegtartálya
van. Az elsőbe 100 gramm vizet, a másodikba 1 kilogramm 10
tömegszázalékos kénsavoldatot, a harmadikba 1 kilogramm
10 tömegszázalékos sósavat öntött. Porpentinától kapott
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egy hatalmas nátriumtömböt, amit beledobott az egyik
üvegtartályba. Legfeljebb hány gramm hidrogén keletkezhe-
tett? (A klór relatív atomtömegét vedd 36-nak, legalább két
tizedesjegy pontossággal számolj, csak a végeredményt
kerekítsd egészekre lefelé!)

11. feladat (25 pont) Porpentina csak a savas kémhatású
vizes oldatokat szereti, ezért az alábbi vegyületek közül csak
azokat tartja meg, melyeknek vizes oldata ilyen. Mennyi ezek
moláris tömegeinek összege? 
Ammónia, kén-trioxid, kálium-hidroxid, szóda, szén-dioxid,
kősó, foszforsav, glükóz.

12. feladat (10 pont) A szfinx színtelen anyagot nem, csak
színes anyagot fogyaszthat. Mond-játok meg, hogy Göthe
maximum hány anyagot választhat ki az alábbiak közül a
szfinx táplálására!
S8, P∞, Au, NO2, H2S, Cu, NaCl, F2, CO, Ne

13. feladat (35 pont) Egy főzet nélkülözhetetlen hozzávalója
a kloridion. A főzethez 210 g 20 °C-on telített kalcium-klorid
oldatot szoktak használni. Sajnos elfogyott a kalcium-klorid,
helyette viszont van kálium-klorid. Hány g telített kálium-klo-
rid oldat szükséges ahhoz, hogy ugyanannyi legyen a klo-
ridionok anyagmennyisége, mint a telített kalcium-klorid
oldat 210 g-jában? Tudjuk. hogy 20 °C-on a telített kálium-
klorid-oldat 25 m/m%-os, a telített kalcium-klorid-oldat
pedig 40 m/m%-os. (A klór relatív atomtömegét vedd 36-nak,
két tizedesjegy pontossággal számolj, csak a végeredményt
kerekítsd egészekre lefelé!)

14. feladat (30 pont) Hány másodperc alatt esik le Goethe 1
kg tömegű bőröndje a Big Ben 80 méter magasan lévő eme-
letéről, ha a 12 m/s vízszintes kezdősebességgel elhajított
bőrönd a nehézségi erő hatására szabadon esik? (A légel-
lenállás elhanyagolható.) Mekkora az esés alatt a bőröndöt
körülölelő Demiguise elmozdulása méterben kifejezve?
Ahhoz, hogy a helyes megoldást megkapjátok, a két érték
összegét kerekítsétek lefelé!

15. feladat (10 pont) Hány watt a teljesítménye annak a 0,1
tonna tömegű bazilikusznak, amely 36 km/órás sebességre
1/12 perc alatt gyorsul fel?

16. feladat (35 pont) Az abraxanok vizet isznak egy 4 méter
magas U-alakú csőből, amelynek mindkét szárában 3 méter
magasságig ér a víz. Egy ugyanilyen vastagságú csőben
higany van, amelynek a magassága 15 centiméter.
Grindelwald, hogy megmérgezze az abraxanokat, a higanyt
az U-alakú cső egyik szárába töltötte. Hány centiméterrel
csökken ekkor ebben a szárban a folyadékoszlop magassá-
ga? (A higany sűrűsége 13,6-szorosa a vízének, de egy súlyta-
lan lemezke miatt teljes tömegében a víz fölött marad.)

17. feladat (40 pont) Az erklingek csak a jeges Coca-Colát
szeretik. Ilyenkor a jég nemcsak felolvad, hanem mint víz, fel
is melegszik, azonos hőmérsékletű lesz az itallal. Hány g (egé-
szekre lefelé kerekítve) 0 °C-os jeget kell beledobni 0,3 kg 22
°C-os üdítőbe, hogy kellemes 8 °C-os hőmérsékletű italt kap-
junk? (Fizikai értelemben a Coca-Cola azonos a vízzel.)
Szükséges adatok: a jég olvadáshője 334 kJ/kg, a víz fajhője
4200 J/(kg•K).

132 Fazekas-évkönyv

05_versenyek_Layout 1  2018.05.25.  15:56  Page 28



Napkirályi Kavics
Az idei Kavics Kupa volt sorrendben a 14. Amikor a fel-
adatlap fejlécéhez kerestünk ötletet, felmerült XIV. Lajos,
a Napkirály is. Így került Garamvölgyi Béla tanár úr jóvol-
tából egy jókedvűen mosolygós napocska a lap tetejére,
koronával. Többen megjegyezték: milyen király!

A verseny zsűrielnöke Neumann Attila volt, iskolánk öreg-
diákja. A diákok köszöntése után mesélt kicsit Kavics
tanár úrról. Kiemelte, hogy a rengeteg matekórát nem
nyűgnek élték meg, hanem sokkal inkább játéknak.
Csodálatos dolog, ha a játék és a komoly munka így ötvö-
ződik a tanulásban és később az életben, annak minden
területén. 

15 csapat vágott neki a 20 feladat megoldásának, közülük
az első lett a "Nincs reklamáció" csapat,  tagjai Egri Máté
12., Imolay András 12.c, Gáspár Attila 12., Döbröntei
Dávid 12., Kerekes Anna 11.c, Matolcsi Dávid 11.c, Imolay
Anna 9.

Második lett a "Kerge-nyerges-vaskapu" tagjai Beke
Csongor 10., Gyimesi Péter 10., Győrffy Ágoston 11.,
Kocsis Anett 10., Fuisz Gábor 11., Csizmadia Viktória 11.c,
Keresztfalvi Bálint 12.c. 

A harmadik helyet a szingapuri vendégek csapata szerez-
te meg, név szerint Joshua Chin Zhi Yi, Loh Pei Yi, Jovan
Liau Yi Jun, Joel Tan Junyao, Hsiao Yu Jer, Luo Kaichun.

A feladatok összeállítását Dobos Sándor és Markó Zoltán
tanárok végezték Kiss Melinda és Ádám Réka öregdiákok
segítségével. Lektorálásban Szoldatics József tanár úr
segített. A verseny lebonyolításával kapcsolatban nagyon
sok köszönet illeti Fazakas Tünde tanárnőt, aki a részle-
tekre odafigyelő módon patronálta a versenyt. 

A feladatok, eredmények részletesen megtalálhatók a
matekos portálon a versenyek rovatban.
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Biológiaverseny a 
7-8. osztályosoknak
A 2017/18-as tanévben ünnepelte 20. születésnapját a Bókay
Árpád Országos Biológiaverseny, melyen iskolánk diákjai
évről évre képviseltetik magukat. 

Az egész tanévet átölelő, több fordulóból álló versenyt
minden év szeptemberében hirdetik meg, és a januárban
beadandó, meghatározott témájú pályamunkával indul útjá-
ra a versengés. Nem volt ez másként idén sem. A jubileumi év
pályamunkáinak témái a legelső - 1998-as - versennyel azonosak
voltak: “Honfoglaló őseinket fogadó növény- és állatvilág”

A pályamunkák elkészítését követően két – a 7-8. osztá-
lyos biológia tananyagot átölelő  -  otthon megoldandó
feladatsor és jó néhány kísérleti feladat várt ránk.  

Mindketten jól teljesítettünk, hiszen a beadandó felada-
tok alapján több száz versenyző közül bejutottunk a döntő-
be, ahova korcsoportonként 20-20 főt hívnak be.

Április 27-én reggel izgatottan érkeztünk a döntő hely-
színére a XVIII. kerületi Bókay Árpád Általános Iskolába, ahol
az elmúlt évek legszínvonalasabb pályamunkáiból készült
kiállítást is megtekintettük. Az országos döntő ünnepélyes
megnyitóját követően 90 perces írásbeli feladatsor, majd
finom ebéd, végül egy szóbeli prezentáció várt ránk. 

A fordulókban elért pontszámok összesítését követően
ünnepélyes eredményhirdetés keretei között vehettük át az
emléklapokat, okleveleket és tárgyi ajándékokat. Őszinte örö-
münkre idén a Jávorkút Erdei Iskola különdíját kaptuk.
Nagyon élveztük a versenyzést, és bízunk benne, hogy a
következő tanévben még több fazekasos diák lesz ott a
Bókay Árpád Országos Biológiaverseny döntőjében. 

Köszönjük Gálné Domoszlai Erika tanárnőnek és Kocsi
Attila tanár úrnak a felkészülés alatt nyújtott sok segítséget!
Külön köszönet Erika néninek a döntő helyszínén teremtett
jó hangulatért és a sok biztatásért!

Genye Luca Csenge 7. a, Velich Dalma 7. d

Néhány rövid idézet a pályamunkákból:

„A Kárpát-medence - Anonymus által is megírt- csodála-
tos természeti adottságait, szerencsés földrajzi fekvésének
– a sarkkörtől, az egyenlítőtől és a tengerektől való távolsá-
gának - köszönhette/köszönheti. 

A honfoglalás kori Kárpát-medence valóságos természe-
ti viszonyainak bemutatása nem egyszerű feladat… Fleisingi
Ottó: I. Frigyes császár tettei című könyvében: „köröskörül
erdőségek és hegyek (…) övezik, amelyeknek belseje a róna
tágas síksága, és amely a folyók és folyamok futásától ékes, a
különböző fajú vadakban dús erdőkben bővelkedik, oly
gazdagnak ismerik természettől fogva virágzó szépséges
földjeinek termékenysége miatt, hogy szinte Isten paradicso-
mának (…) látják.”

Ahogy azt pályamunkám elején is írtam a honfogla-
láskori Kárpát-medence valóságos természeti viszonyai-
nak bemutatása nem egyszerű feladat. Nem tudom, hogy
12 évesen sikerült e valóshoz közelítő képet mutatnom az
akkori növény és állatvilágról, de az adatgyűjtés időszaká-
ban annyi érdekes információra tettem szert, olyan élve-
zettel és alapossággal igyekeztem, összeilleszteni a
különböző területekről – földrajz, biológia, történelem,
irodalom, egyéb művészeti ágak – szerzett puzzle darab-
kákat, hogy én is látni véltem a honfoglalás kori Kárpát-
medencét.”

Genye Luca Csenge 7. a. 

134 Fazekas-évkönyv

05_versenyek_Layout 1  2018.05.25.  15:56  Page 30



Jelenet - németül
A Budapesti Madách Imre Gimnázium nyolcadikos tanulók-

nak meghirdetett német nyelvi versenyére iskolánk 8.a osztály-
ának 3 fős csapata nagyon lelkesen készült. Az írásbeli forduló fel-
adatait a résztvevők kitartó munkával készítették el, majd izga-
tottan várták, vajon mehetnek-e a szóbeli fordulóra. Nem csalód-
tak: ott voltak a szóbelire meghívott legjobb hét csapat között!
Akkor jött ám a következő nagy kihívás: saját forgatókönyv alap-
ján kell előadniuk egy kiválasztott német nyelvű monda egyik
jelenetét. Sokat törték a fejüket, szöveget írtak, átírták, gyakorol-
ták. Majd december 7-én előadták a jelenetet, megoldották a
többi szóbeli feladatot és boldogan és elégedetten vették át az
első helyért járó oklevelet és díjakat! Gratulálunk és további jó
némettanulást kívánunk!

A csapat tagjai: Móré Zsófia, Bolla Gitta és Matisz Dóra

Kárpát-medence kincsei
7.c-s vetélkedők

A Kárpát-medence kincsei című hungarikum vetélkedő
első, internetes fordulóját három fős csapatokban iskolánk
minden hetedikes diákja kitöltötte. A 7.c osztály egyik csapa-
ta 100%-os eredményt ért el. A csapat tagjai: Bognár András
Károly, Dánffy Ábel és Nádor Benedek voltak. A verseny
második fordulójára, márciusban teljesített feladatukat, egy
környezetükben élő, magyar értéket létrehozó emberrel
készített riportjukat itt olvashatják.

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK – interjú Várkonyi Péterrel, a
Gömböc egyik megálmodójával

- A Gömböc az elmúlt évek egyik egyedülálló magyar talál-
mánya. Ön hogyan fogalmazna: feltalálták vagy felfedezték?
- Tekintsük ezt egy matematikai feladványnak! A kérdést nem
mi találtuk ki. Domokos Gábor, volt tanárom, beszélgetett
Vlagyimir Arnold orosz matematikussal, és ő vetette fel ezt a
problémát. A Gömböc ennek a matematikai problémának a
megoldása. 
- Mi motiválta önt, hogy bekapcsolódjon ebbe a munkába?
- Ott voltam doktoranduszként, minden matematikai problé-
ma érdekelt. Ebben a kérdésben főleg az volt a kihívás, hogy
nem tudtuk előre a választ, hogy merre kell elindulni. Az is
járható útnak tűnt, hogy bebizonyítsuk, nincs ilyen test, meg
az is, hogy csináljunk egyet.
-A kutatás elején papíron vagy a gyakorlatban próbálták
megoldani a problémát?
- Úgy indult a dolog, hogy kétdimenziós testek között keres-
tük a választ, üveglapok közé
szorított kartonlapokkal modelleztük a síkban való mozgást.
Ebben az esetben is fel lehet tenni a kérdést, hogy lehet-e
egy alakzatnak két egyensúlyi helyzete. A síkbeli problémá-
val kapcsolatban mások bebizonyították, hogy nem lehet
Gömböc-szerű testet előállítani. Ezt a bizonyítást próbáltuk
átültetni három dimenzióba, de nem működött. A kezdeti
sikertelen próbálkozások pedig azt sugallták, hogy lehet
ilyen testet csinálni, sőt arra is rávezettek, hogy hogyan kell
kinéznie. Ez alapján megpróbáltuk felírni a keresett forma
képletét. Sokat kellett vele kísérletezni, mire működőképes
lett, de végül sikerült. 
- Felfedezése óta a Gömböc a média figyelmének központjá-
ba került. Legalább 28 nyelven jelentek meg róla híradások. A
New York Times 2007-ben a 70 legérdekesebb tudományos
ötlet közé sorolta. A matematikai és tudományos érdemei
mellett van a Gömböcnek gyakorlati haszna?
- Ez nagyon jó kérdés, de olyan egyértelmű technikai alkal-
mazást nem tudok most mondani, ami az összes matematikai
tulajdonságát kihasználja és szükség van rá. Olyan értelem-
ben viszont van haszna, hogy a létezése bizonyítja, hogy
akárhány (egynél több) egyensúlyi helyzettel rendelkező
homogén, konvex test létezik. Például, ha van Gömböc, akkor
van olyan alakzat is, ami 16 stabil és 23 instabil egyensúlyi
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helyzettel rendelkezik.
- Mi a találmány utóélete? Van például sorozatgyártás?
- Sokáig nehezen tudtak előállítani megbízható Gömböcöt,
illetve nagyon drága volt. Ha egy picit is elrontották, akkor
már nem működött, a rendelkezésünkre álló gyártási techno-
lógiák nem voltak elég pontosak. Először 3D nyomtóval
készítették a Gömböcöt, egy nagyon pontos számítógépes
modell alapján, de a gyakorlatban az anyag szilárdulás köz-
ben deformálódott, illetve a felülete sem lett elég jó minősé-
gű. A 3D-s nyomtatást abbahagyták, CNC maróval próbál-
koztak, jelenleg pedig öntik, ez már szerencsére megbízha-
tóbb eljárás. Másik utóélete, a robotikával kapcsolatos. A
Pensylvaniai Egyetemen repülőszerkezetek építésével kísér-
leteztek, amelyek ütközés után a lehető leggyorsabban visz-
szaállnak a pozíciójukba. A szerkezetre Gömböc alakú vázat
tettek.
- Honnan jött a Gömböc elnevezés? Gondolkodtak-e tudo-
mányosabb néven?
- Eleinte próbáltunk angol nevet kitalálni, de nem sikerültek
túl jól. A magyar neve igazából spontán kialakult, és miután a
sajtóba bekerült, már így maradt. A névválasztást nem a nép-
mese befolyásolta, hanem az, hogy bizonyos tulajdonságai
nagyon hasonlítanak a gömbre.
- A Gömböc feltalálása felvetett-e újabb matematikai problé-
mát?
- Domokos Gábor alaposan vizsgálta a Gömböc matematikai
oldalát. Matematikusokkal vizsgálták, hogy egy test egyensú-
lyi helyzetei hogyan helyezkednek el, melyik instabilból
melyik stabilba gördül a test. Ebből a test felszínére felrajzol-
hatunk egy gráfot. Amivel én foglalkoztam, az inkább a dolog
fizikai része.
- Jelenleg milyen problémán dolgozik?
- Néhány éve dolgoztam egy hasonló problémán, ami a
Gömböc egyfajta tükörképe. Olyan testet kerestem, aminek
nem kevés egyensúlyi helyzete van, hanem éppen ellenkező-
leg, akárhogyan fordítom, egyensúlyi helyzetben van. Azt
gondolhatnánk, hogy a gömb az egyetlen ilyen test, de kide-
rült, hogy ha vízen úszó testeket vizsgálunk, azok között van
másik ilyen alakzat is. Hogy egy másik példát is mondjak, a
robotokkal foglakozó kutatókat nagyon érdekli, hogyan lehet
olyan robotot építeni, ami nem borul fel egy lejtőn vagy más
nehéz terepen. Ez azért más típusú feladat, mint a Gömböc,
mert ott tulajdonképpen egy geometriapéldát kellett megol-

danunk, míg a robotok esetén inkább a mozgás fizikáját kell
megérteni. Az utóbbi években sok időt töltöttem annak
megértésével, hogyan jósolható meg, hogy egy robot stabi-
lan áll-e egy adott helyzetben.
- Biztos kapott külföldről megkereséseket. Miért döntött úgy,
hogy Magyarországon marad?
- Két évet éltünk családommal az Egyesült Államokban, de
mikor felmerült, hogy hosszabb időre maradnánk, akkor fele-
ségemmel együtt úgy döntöttünk, hogy a tágabb családi
kapcsolatok fontosabbak.
- Mit jelent önnek, hogy iskolánk, a Fazekas tanulója volt?
- A Fazekas egy különleges hely. A kezdeti nehézségek elle-
nére nagyon jól éreztem magam, és a mai gondolkodásmó-
domat is meghatározta. Nem véletlen, hogy öt gyerekünk
közül a legnagyobb jelenleg a Fazekas tanulója.

A 2017/18-as országos 
olaszverseny (a kálvinista) Rómában

Ebben a tanévben Debrecenben került megrendezésre
az országos olaszverseny. A kitűnő hangulat nemcsak a ver-
seny fesztiváljellegének vagy a Nagytemplom csodájának
volt köszönhető, de három éremmel tértek haza a diákok
(Könye Leonard 10.b első, Solymosi Olivér 10.b második, Tar
Kinga 10.d harmadik helyezés).
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138 Fazekas-évkönyv

Egy elveszett labda nyomában

Fazekas. Azt mondják a legjobb gimnázium az ország-
ban. Tavaly kezdtem a matematika tagozaton. Hogy meg-
bántam-e? Biztosan nem, merem állítani, hogy tényleg jobb,
mint bármelyik más intézmény. 
Sokan nem is tudják, hogy a Fazekas nem csak tudományok-
ban nyújt kiemelkedő teljesítményt, a sport területén is

remekül helyt áll. Persze itt nem arról van szó, hogy mi ugor-
juk a legmagasabbat magasugrásban, vagy nekünk van a
legkevésbé behajlítva a térdünk 100 méteres tigris bukfenc
közben… itt valami másról, sokkal érdekesebbről van szó.
Nem is lehetne jobban elmagyarázni, mint a 8.c (SPECIÁLIS
MATEMATIKA TAGOZAT) történeteivel.

Réges-régen (körülbelül 55296000 másodperccel
ezelőtt) megszületett egy új c osztály. (…) És az egyik gyerek
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felrúgta a labdát a plafonig, onnan visszapattant egy folyosói
lámpára, ami még mindig mozog emiatt. 

Az előző bekezdés csak egy ízelítő az én fenomenális osz-
tályom történetéből. A labdák mindig fontos szerepet ját-
szottak az életünkben. Nem is gondolná az ember, hogy hány
funkcióra képes egy majdnem gömb alakú eszköz. 
Először is lehet vele focizni. De nem csak az udvaron, van
külön labdánk benti focira, folyosói focira, lépcsői focira,
ablakon kidobós focira, stb. 

A második funkció az asztaltenisz. Ez részben azért szük-
séges (mármint egy focilabda egy osztálybeli pingpongmér-
kőzéshez), mert az iskola asztala egy messzi, sötét helyen van,
másrészt úgyis elveszne egy pingponglabda, még egy tanó-
rát sem bírna ki. Néhány tanárnak (köztünk kedvenc tanára-
inknak) vannak ellenvetései az asztaliteniszezéssel kapcsolat-
ban. Mi, a 8.c közösen fontolóra vettük ezt, és egyhangúlag
leszavaztuk. Továbbá az aggódó pedagógusoknak ezúton
üzenjük, hogy az osztályban történt balesetek (lámpaleesés,
számítógép billentyűzet elromlása, szekrények kitörése, kilin-
csek eltűnése…) 0%-ának, vagy inkább -1%-ának van köze
ehhez a remek játékhoz!

A harmadik funkció a hírnévszerzés és a jótékonyság.
Számos tanár nem is tudna rólunk, nem is ismerne minket
labdák nélkül. Egy meg nem nevezett gyerek üvöltésének
hiányában a kémiatanárunk se tudná, milyen jól játszunk.
Sőt, egyik kedvenc matematikatanárunk se tudná mire hasz-
nálni a bicskáját, így lehetőséget kap labdáink kilyukasztásá-
ra. Avagy nélkülünk az angoltanárunk szekrénye is tovább
porosodott volna. Látszik is, hogy mi vagyunk a legkedve-
sebb osztály az összes közül, ez nem kétség. Ja és, el ne felejt-
sem! Ha mi nem lennénk, mivel tudnának játszani az iskolával
szomszédos épületekben lakó gyerekek?
Ne féljen a kedves olvasó, van még rengeteg funkció, csak félek, hogy nem tennék bele az évkönyvbe. Bízunk benne,

hogy a kedves igazgató úr hamarosan rájön arra, hogy a házi-
rend labdázásról való tilalmának nincs értelme, mi csak segí-
teni akarunk! Abban is bízunk, hogy sikerül még év végéig
megrúgni az osztályunk előtti lámpát!

Kérjük adójának vagy tanulmányi versenyen kapott
pénzének 1%-át adományozza a 8.c-nek, 
hogy könnyítse labdavásárlásainkat!

Bán-Szabó Áron, 8.c
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Kreatív írókör
Havonta szoktunk találkozni a kiskönyvtárban a 9-11.

évfolyamból néhány nekiveselkedett író-olvasó-hallgatóval.
Akad, aki csak be-behallgat, de tudjuk, rövidesen hozza saját
írását, nem csak az (Fazekas) alapítványi étel-ital miatt jön. 
A nagyobbak közül többen voltak a tavalyi írótáborban
Hajdúböszörményben, itt sem lepődnek meg, amikor kisebb
feladatok vannak, ha hozzászólunk egymás írásaihoz. Ezt
egyébként rendkívül kulturáltan teszi a társaság, értékkereső
és -találó módon, esetenként jótanácsokkal szolgálnak.
Izgalmas és örömteli együtt lenni, ötletet adni-kapni; hiszen a
kidolgozás aztán úgyis magányos műfaj.
Néhány alkotónktól egy kis ízelítő az alábbiakban. 
Ami a kreatív írókörből kimaradt:

Kópia

„Azt hiszem, hogy baj van a szemünkkel,
baj van velünk, baj van magukkal a tárgyakkal is.”
Pilinszky János

Például a tenger is
többnyire már csak metafora.
Kimegyek a tengerpartra,
és először találkozom
a tengerrel.
De addigra már kopottra néztem.
És vagy nem jut eszembe semmi
róla, vagy észre sem veszem.
Legjobb esetben látok
valami egészen mást.

Valami újat

Egy hétig boldog voltam.
De most már ki kellene találnom
valami újat.

Első nap körberajzoltam
a boldogságot, akár a tenyeremet.
Második nap kiszíneztem.
Harmadik nap bajszot rajzoltam neki.

Negyedik nap rájöttem, hogy nincs is bajszom.
Ötödik nap megpróbáltam bajszot növeszteni.
Hatodik nap kiradíroztam.
Hetedik napra végképp ráuntam az egészre.

Persze. A boldogságtól előbb-utóbb
annak is hányingere lesz,
aki genetikailag nem allergiás rá.
Jövőhéten inkább valami könnyebbel
próbálkozom.

Takács Bogi, 12.b
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Ne lopj!

Hetven éve, Budapest egyik főutcájában, volt egy csodá-
latos édességbolt. Ha az ember bement oda, egy pillanatra
azt hihette, hogy egy habos- babos mennyországba csöp-
pent, ahol számtalan kapu várt arra, hogy valaki kinyissa őket.
Volt ott tűzzománcra hasonlító csokoládé- grillázs, szépen
megmunkált hab- és cukorrózsa, csokoládé hattyú, a legdí-
szesebb mézeskalács szívek, illetve mézeskalács házak cukor
kerttel és marcipán kiskutyával. Ezen „mennyei kapuk” meg-
nyitásához, egy édesség után vágyódó gyermeknek pusztán
egy dologra volt szüksége, néhány forintra.

Mikor péntekenként, az iskolában a tanítás véget ért, a
sok úri csemete, mind az édességbolt kirakatához özönlött.
Válogattak, hogy vajon melyik finomság lenne számukra a
legmegfelelőbb. Majd, mikor eldöntötték, bementek az
üzletbe, fizettek, majd – ki sem értek a helyiségből – jóízűen
elfogyasztották.
De eközben a kirakatra szegeződött még egy szempár,
amelyben teljesen más érzelmek tükröződtek, mint az imént
említett gyermekekén. Egy kicsi, törékeny, szőke fiú tekintete
volt az, búval, csalódottsággal és vágyakozással tele. Amióta
ez az üzlet megnyílt, szerette volna azt a kis, piros, mézeska-
lács szívet, ami a kirakat közepén volt. De a fiúcska családjá-

nak gyakran még kenyérre sem tellett. Emiatt az, hogy a szív
egyszer az övé lesz, csupán álom maradt. Volt úgy, hogy órá-
kig állt az üveg előtt és folyamatosan leste a hőn áhított szí-
vet. A boltos néhányszor mogorván tekintett rá, mert megle-
hetősen zavarta őt a gyerekek jelenléte, hát még az órákig

bámészkodóké. De a csemete hajlíthatatlan volt, és csak
nézte, nézte a kirakatot. Ez így folyt heteken, hónapokon
keresztül, míg nem eldöntötte, hogy karácsony napján
elhozza a kis piros szívet az üzletből.
Ahogy végig sétált az ünnepi pompába öltöztetett utcákon,
egy pillanatra megállt, körülnézett, majd folytatta útját az
édesség bolt felé. Szaporázta lépteit, szíve dobogott, de sok-
kal hevesebben, mint eddig valaha. Teste remegett, de vala-
hogy azt érezte: el kell lopnia. Mikor a bolt elé ért, összeszed-
te minden bátorságát és benyitott a helyiségbe, majd halkan
köszönt. 
Az eladó komor tekintete rászegeződött, majd mikor felis-
merte benne kirakatának állandó szemlélőjét, barátságosan
üdvözölte a gyermeket. Ő volt az egyetlen vendég akkor,

Fazekas-évkönyv   141

2018_alkotOK_Layout 1  2018. 05. 25.  9:09  Page 141



mivel karácsony napján mindenki otthon készülődött. Az
eladó is furcsállta, hogy ilyenkor vásároltak nála, főleg amiatt,
mert tudta, hogy a fiúnak erre lehetősége sincs. 
A fiú abban a percben, mikor a boltos levette róla a szemét,
felkapta szívet, és a kabátka belsejébe rejtette. Az eladó újra
ránézett, majd a megcsonkított kirakatra, és lassan közeledni
kezdett a gyermek felé. A fiúcskát kiverte a víz, és sírós tekin-
tettel reszketett a sarokban. A boltos ekkor felemelte muta-
tóujját, másik kezével megragadta a törékeny csemete vállát,
és így szólt:
- Öreg vagyok én már ahhoz, hogy ebben a hatalmas üzlet-
ben egyedül pakoljam a nehéz ládákat. Szükségem lenne egy
erős és mozgékony emberre, aki mindezekben a segítségem-
re van. Ha nem okoz gondot, arra kérnélek, hogy szegődj el
hozzám inasnak a délutánjaidon, némi fizetség fejében!
A gyermek arcán a döbbenet egy szempillantás alatt mosoly-
lyá változott, majd egy könnycsepp gördült le arcáról, és csak
annyit mondott: 
- Köszönöm!
A boltos előbb egy zsebkendőt, aztán egy másik mézesbábot
nyomott a fiú kezébe:
- Ha valamire vágysz ebből az üzletből, máskor szólj, vala-
hogy megoldjuk! De kérlek, ne lopj!

Presits Petra, 9.a

Kegyes hazugság (vagy kegyetlen)

- Hogyan nézek ki?
- Gyönyörűen.
- Elmondod, milyen az arcom, anya?
- Hát persze. Az arcod hófehér, a szád cseresznyeszínű, a sze-
med mandulavágású, és apró szeplők pettyezik a pisze orro-
dat…
- És mi ez az arcomon? – A lány megérintette a mutatató ujjá-
val a homlokát a bal szeme felett, és óvatosan jobbra húzta,
egészen az álláig. – A te arcod más, mint az enyém, anya…
- Mert a tied sokkal szebb. – Nevette fel anya.
- De mi ez? Még sosem tapintottam ehhez hasonlót.
- Mert a te arcodból csak egy van a világon.
- Ez egy seb? Mondd meg! Kérlek, mondd meg, ha én nem
láthatom!
- Nem seb.
- Akkor mi? Így születtem?
- Nem így születtél.
- Mióta van rajtam, és miért fáj, ha hozzáérek?
- Édesem, ne csináld ezt…
- Akkor történt, amikor a szemem is, ugye? Mert nem vakon
születtem!
- Kérlek… - az anya szemébe könnyek gyűltek, de a hangja
erős maradt.
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- Mondd meg! Tudnom kell!
- Igen! – Sikított az anya. – Akkor szerezted, két éves voltál, és
csak egy pillanat volt az egész… meg egy gyertya… Ó, kin-
csem, annyira sajnálom – ölelte át a lányát.
- Nincs hófehér arcom, nincs cseresznyeszínű szám, nincs
mandulavágású szemem és nem pettyezik apró szeplők az
arcomat… - suttogta a lány.
- Nem – csuklott el az anya hangja. – De gyönyörű vagy…
- Miért, miért hazudtál?
- Sajnálom…
- Miért mondtad nekem ezeket? Miért akartad elhitetni
velem, hogy ilyen vagyok?
- Sajnálom…
- Ne sajnáld, hanem mondd meg!
- Csak, meg akartalak óvni téged!
- Engem? Mert szerintem inkább magadat akartad megóvni!
Ilyen lányt szerettél volna, hófehér arcút, cseresznyeszín szá-
jút, szeplős arcút, pisze orrút, igaz? Szerintem nem nekem,
hanem magadnak mondogattad mindezt!
- Édesem, ne mondd ezt… - könyörgött az anya, és már nem
leplezte a szemében gyűlő könnycseppeket.
- Apa is ezért ment el igaz? Mert ő is ilyen lányt szeretett
volna!
- Ez nem igaz! Édesapád egészen másért ment el…
- Hát miért?
- Miattam. Talált egy másik nőt, aki jobb volt nálam…
- És akinek volt egy egészséges lánya, ugye? Nem miattad
ment el, anya, te tökéletes vagy.
- Ahogyan te is. – Ölelte meg megint az anya a lányt, de ami-
kor a válla a lány arcához ért, a lány felszisszent, és elhúzó-
dott.
- Kinek kell egy ronda vak lány? – Az ő arcán is legördült egy
könnycsepp. – Még te is mást látnál bennem legszíveseb-
ben…
- Nekem te vagy a legfontosabb a világon.
- Akkor mondd meg, milyen az arcom igazából! És csak az iga-
zat mondd!
- Az arcod, olyan, mint… egy hófehér papírlap, amire valaki
egy meseszép lányt rajzolt, és aztán összegyűrte, de mihelyt
a kezében érezte a gömbbé gyűrt papírlapot, rögvest vissza-
csinálta volna, de már nem lehetett. Kisimította, és összera-
gasztotta a lapot, de a nyoma ott maradt. De ettől nem veszí-
tett a szépségéből, mert ha valaki jobban megnézi, még min-

dig ugyanolyan szép, de sokan csak az elsőre feltűnő gyűrő-
déseket veszik észre. Pedig ennél sokkal több van a lapon. 
Te vagy a lapon…
- Köszönöm. – Suttogta a lány, és pillanatról pillanatra kie-
resztett a szívéből a folytonos szorítás, és most először tudta
milyen. Hogy igazából milyen…
- És egyszer, valamikor már csak egy emlék lesz az összes gyű-
rődés. Egy folt a múltban, ami senkit nem fog érdekelni. –
Folytatta az anya.
- És mikor lesz ez?
- Nekem már most az. És egyszer neked is az lesz…

Vitószki Eszter, 9.d

Ki a legjobb? avagy a Líra és az Epika vitája

Az irodalom kegyetlen dolog. Állandóan saját magával
vív ádáz szócsatát. Ádáz és értelmetlen csatát. Elvégre a mai
napig nem született meg a végeredmény.

Hogy miként is érthetjük ezt pontosan? Köztudott, hogy
a Líra és az Epika (már ahogyan az jó testvérek között lenni
szokott) állandóan vitatkoztak. De nem ám az élet roppant
fontos kérdéseiről, mint például, hogy csakugyan alszik-e az
a kis Balázs, hanem egy sokkal hétköznapibb dologról.
Amióta a világ a világ, létezett a nagy kérdés: Melyik műnem
a jobb?
- Miért nézel így rám, szócska? A nyelvedet tán elvitte a kurta
farkú macska? – mosolygott a legtiszteletteljesebb, legmeg-
fontoltabb módon a Líra.
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- Hahaha... – nevetett a másik kifejező műnem karját össze-
fonva. – Én? Nézni? Rád? Hiszen kisütné a szememet a nyálas
érzelem! Velem mindig történik valami… Nem várhatod el,
hogy íj sok kiválóságom között veled beszélni legyen ked-
vem!

–– Ide figyelj, te… te! - forgatta a szemét a Líra. - Attól még,
hogy viccesnek hiszed magadat, nem vagyok nálad kicsit
sem egyszerűbb, mint hogy a hiedelemmel ellentétben csak
rímbe tudnám ölteni ékes szavaimat! Vedd tudomásul, én is
ugyanúgy tudok prózában érvényesülni!
- Csak gondoltam, megpróbálom az orrod alá a legkisebb
hibádat dörgölni.
- Nekem? Hibáim? Ugyan ne nevettess! Én a te Jókaid félre-
gényes tájleírásai után már szóba se mernék állni magammal.
Bezzeg az én drága Petőfim! Azok a finom szavak… Az én
Alföldem!
- Ha már másod úgysem lehet, vigyed a földedet... A kőszívű

ember is sírna, ha rád nézne! Hiszen ki vagy te? Az érzelmes?
A vágyak leírója? Ne nevettess! Csak azért vagy, mert kellett
valami, amit hébe-hóba, teherautóban ülve lehet írogatni.
- Írogatni? Engem? Meg nyálas érzelem? Olvastál te már Adyt,
Pilinszkyt, Juhászt? Akár Tóth Árpádot, ha a könyved véletle-

nül ott kinyitódott? Vagy bármit, mi a te elkorcsosult,
töménységeden túl virágzik? Hisz én voltam mindig az első!
Te csak úgy kijöttél, ősi gyökereink és anyánk keservére...
- Te az első? Ősi gyökerek? Az Íliász rémlik? A magyar kezdet
meg hát nem mindegy? Sírjon az Ó, meg a Mária, amennyit
csak akar! Te csak azért vagy régebb óta felülértékelve, hogy
elnézzék neked a „Boci, boci tarkát!” Meg a török Mehemed
kezében a tehenek farkát!
- Ú, te szemtelen! – szisszent fel a mellkasába fúródó fájda-
lomtól a Líra.  – Azt hiszed, hogy a népdalokon túltehet bár-
milyen más művészet?! Hiszen a nép az, ami miatt létezünk.
Felérhet-e bármi a legzengőszavúbb „arany” Toldinkhoz?
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- Fel ám! – legyintett az Epika. – Hiszen a nép mondái érdekes,
azaz inkább magától értetődő módon nem hozzád tartoznak.
Legendák, mesék, még az ilyen légből kapott novellák is csak
az én érdemeim. Benedek Elek, meg ilyenek! Én vagyok az
irodalom csúcsa, tehetségem és humorom messze túlszár-
nyal a téged.
- Humor? Neked van olyanod? Hogy Rejtőtől ne dobjak egy
hátast! Hiszen ott lapul ő Romhányi árnyékában!
- Ettől jobb híján rom-hányok! Tiszta szívvel betörném azt a
nagy fejedet, hogy végre ne félj! A jó Zrínyi és Molnár
Ferikém szerencsére ezt már nem élte meg… Elküldelek egy
jobb helyre, hogy ne csak a csillagokban élj!
- Csillagok? Ni csak, megszólalt belőled az egri! 
- De legalább nem a „bikavér”, amit te olyannyira hangoz-
tatsz bordalaidban!
- Vigyázz, a végén még harapok! Nehogy menekülnöd kelljen
a kis Matuládba!
- Hát tudod mit?! Elmész te a jó, Lackfi szagú…

És itt szakadt el a cérna. A két fél, miként azt kulturális,
igen művelt lényektől magától értetődő, egymásnak esett.
Kifinomult módon verték egymást, tarka színfoltokkal borítva
ellenfelüket. És talán még ma is folytatták volna, ha a bölcs
Dráma széjjel nem választotta volna őket.
- Ti, szerencsétlen testvéreim! Már megint ezen civódtok?

Az Epika és a Líra egymást túlharsogva felelt.
- Hiszen én vagyok a jobb!
- Nem, csak én!
- Ne nevettess!
- Csak rajtad nevethetnék, te..!
- ELÉG!- nyilvánított a létező legkulturáltabb módon véle-
ményt a harmadik műnem. – Gondoljátok meg, most mit tet-
tetek?
- Vitatkoztunk… De teljesen jogosan, mert… - az Epika a
Dráma lesújtó pillantásától meghunyászkodott.
- Az, amit most tesztek, határozza meg az egész életeteket.
Nem erről szól minden? Nem az válik a legtermészetesebb
dologgá, amivel nap, mint nap szembesülünk?! Ami sem reg-
gel, sem este, sem az utcán, sem a villamoson, sem az iskolá-
ban, munkahelyen, kisközértben, ruhaboltban, könyvtárban,
idegen országokban, de még saját otthonunkban sem hagy
minket nyugodni, nem ez a legfőbb, legfontosabb? A „leg-
jobb”?

A másik két műnem tanácstalanul összenézett.

- De… Igazad van…
- Na akkor! – mosolygott kedvesen a győzedelmeskedő
Dráma. – Nincs több drámázás!

Vörös Emese Hargita 9.a
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Szavadat ne feledd!

Egyszer volt, hol nem
volt, élt egyszer egy lány.
Úgy hívták: Zoé. Sötétbarna
haját, mindig copfba fogva
hordta. A kedvenc színe a
kék volt, azon belül az azúr-
kék. Volt egyszer egy azúrpa-
pagája, akit Azúrnak neve-
zett el, de mára már kimúlt
szegény. Zoé a kertbe temet-
te el, díszpompás temetése
volt.
Miközben a pöttömnyi ko-
porsó felett állt, azt kívánta,
egyszer majd neki is ilyen
szép temetése legyen. Aztán
elásta a madárkát, ő meg
bement a házba. De mindez
még évekkel ezelőtt történt.
Azóta Azúrnak még az emlé-
ke is feledésbe merült.

Különleges nap volt ez a
mai Zoé számára, mert ma
töltötte be a tizennégyet.
Többé nem kislány, ugyan
nem is nagy, de legalább
nem kicsi. Az étkezőben ült,
az asztalfőn az apukája, a
másikon az anyukája, ő meg
valahol közép tájt. Vele
szemben ott csücsült az asz-
talon egy hatalmas csoki
torta, amin egy egyes és egy
négyes gyertya égett. Zoé
elmosolyodott és elfújta a
gyertyákat. Igaz, az epertor-
tát jobban szerette, mint a
csokit, és igaz, hogy mindig
arra  vá- gyott, hogy ne
számalakú, hanem sok fák-
lyaként lobogó kis gyertyája

legyen, ahogyan Kamilla születésnapján is látta. Habár
Kamilla születésnapján még évekkel ezelőtt volt, mert azóta
nem ment el egyetlen születésnapra sem. De nem szólt a szü-
leinek, csak elfújta az egyest és a négyest, aztán vágott egy
szeletet az apjának, aztán egyet az anyjának, és a harmadikat
pedig magának. Arra gondolt, hogy milyen tiszteletlen volt
Kamilla, amikor az első szeletet magának vágta, és nem a szü-
leinek. Kamilla születésnapja volt az egyetlen, amire el is
ment. Leszámítva persze a sajátjait. Megették a tortát, aztán
odaadtak neki a szülei egy ajándékszatyrot. Zoé mindig arra
vágyott, hogy egyszer csomagolópapírba csomagolják az
ajándékát, amit széttéphet, mint ahogyan Kamilla is széttép-
te. Elvette a szüleitől az ajándékos táskát, és kivette belőle a
borítékot. Feleslegesnek érezte kibontani, hiszen tudta mit
fog benne találni, de a szülei bizakodva mosolyogtak, úgy
mint Kamilla szülei, csak annyi volt a különbség, hogy Kamilla
kíváncsi volt mit rejt a csomag, mert ő sosem kapott két egy-
forma ajándékot. Zoé viszont minden évben ugyanazt kapta.
Kihúzta a borítékból a bankjegyeket, úgy tett, mintha meg-
számolná, aztán visszacsúsztatta őket a hófehér papírboríték-
ba, amin nem volt semmi írás. Olyanok, hogy: Boldog szüle-
tésnapot!, Isten éltessen soká!, vagy Szeretett szüleidtől 14.
születésnapodra!. Semmi. A boríték makulátlan volt. Aztán
elővette a csokoládét, amit a zacskó még rejtett. Ötéves korá-
ban Zoé megemlítette, hogy szereti az epres csokit. Azóta, ha
csokit kap, mindig epreset vesznek neki. És a szülei büszkék
magukra, hogy tudják, melyik csokit szereti a legjobban a
lányuk. Pedig Zoé azóta jobban utálta az epres csokit, mint a
csoki tortát. A szobájában van egy laza parketta az ágya alatt,
és az összes epres csokit oda rejti el. Nem dobja ki, mert az
pazarlás lenne. De tudja, hogy még akkor sem enné meg, ha
nem lenne más étel már a Földön csak azok a csokik. És a szü-
letésnapi pénzei is ott hevernek a kilazult padlódeszka alatt.
Nem költi el, mert mire költené. Mindene megvan. Mindent
megkap, amire csak vágyik. Zoé semmiben sem szenved
hiányt. A szülei szeretik őt, és ő is a szüleit. Van szép nagy szo-
bája, sok-sok plüssállata, amire még talán Kamilla is irigyked-
ne, az anyukája csoki tortát süt neki születésnapjára, az apu-
kája pedig kézzel tölgyfaládát faragott Azúrnak a temetésére.
Csak éppen arra már sem az anyukájának, sem az apukájának
nem volt ideje, hogy a temetésre el is menjenek. Mert a
munka. Az a fránya munka! Mindig. Mindenhol. Örökké.

Miután befejezték az ajándékozást, Zoé felment a szobá-
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jába. Bedugta a borítékot és a csokit a padlódeszka alá, de
hiába nyomkodta, az egyszerűen nem fért be. Zoé egyre dur-
vábban tömködte befelé a csokit, de hiába. Érezte, amint az
arca kivörösödik, a kezei megremegnek, de nem hagyta
abba. Egyre dühödtebben, és erőszakosabban nyomta befelé.
Nem!  Lehet!  Hogy!  A!  Csoki!  Ne!  Férjen!  Be!
Abban a zugban az ágya alatt lázadt.
Önmaga ellen. A tökéletes lány szerepe pajzsként védte a
csalódásoktól, és a fájdalomtól, amit Kamillának nem egyszer
meg kellett tapasztalnia. Mert ő látta. Látta, hogy Kamilla
mennyit sírt, amikor a legjobb barátnője lecserélte őt egy
másikra, vagy amikor megszületett az öccse, és a szülei job-
ban szerették, mint őt. Látta mindezt, és örült, hogy neki nem
kell ezzel foglakoznia. Mert ő nem akart érezni. És a maszkján
csupán egyetlen apró repedés volt. És ez a repedés nem volt
más, mint az ágya alatti meglazul padlódeszka alatt lapuló
epres csokik, és hófehér borítékok. És most, a tizennegyedik
születésnapján megtörtént a rémálma. A padlódeszka betelt,
és nem képes többé abba a kis repedésbe beletömködni az
összes érzelmét. A kezei egyre jobban remegtek, a halánté-
kán kirajzolódtak az erek, és dübörgött a szíve.
- Anya! – Kiáltotta akaratlan.
Az anyukája felsietett Zoé szobájába. A lánya az ágya előtt
kuporgott, kidagadt szemekkel, remegő térdekkel.
- Mi történt édeském? – Kérdezte kedvesen.
- Én, azt hiszem… - ez volt az a pillanat, amikor megtörtén-
hetett volna a csoda. Zoé elmondott volna mindent, az anyu-
kája meghallgatta volna, és olyanná vált volna, mint Kamilla.
Sírt volna, mint Kamilla. De utána, életében először igazán
boldog lehetett volna.  
De ez nem történt meg. Zoé anyukájának megcsörrent a tele-
fonja. Egy másodpercig bejárta a szobát a hangos sípolás,
aztán az anyukája kotorászni kezdett a zsebeiben, és mielőtt
felvette volna a telefont, csak ennyit mondott a lányának:
- Szavadat ne feledd! – Aztán a füléhez emelte a telefont, és
kisétált a szobából. Talán nem is tudta, hogy ezzel a mondat-
tal, örökre bélyeget nyomott Zoé életére.
Zoé térdei megroggyantak, és a földre esett. Nem engedett
egyetlen könnycseppet sem legördülni az arcán, hanem
elhatározta, hogy kiiktatja azt a repedést. Odanyúlt az epres
csokiért, kibontotta a csomagolását, és enni kezdte. Először
keserűnek érezte, aztán savanyúnak, de nem foglalkozott
vele.

Csak ette, ette, ette a csokit, amit mindennél jobban utált.
Az anyja fél órával később letette a telefont, de addigra már
elfelejtette, hogy előtte a lányával kezdett beszélgetni, -
pedig Zoé várta őt, egy utolsó eséllyel, - így csak visszament
a dolgozószobájába, és a papírkötegekbe ásta magát.
Zoé akkor már egyáltalán semmilyen ízt nem érzett, de nem
állt le. Amikor befejezte az egyiket, a következőért nyúlt.
Ha nincs csoki, nincs repedés.
Ha nincs repedés, nincsenek kitörni vágyó érzelmek.
És ha nincsenek kitörni vágyó érzelmek, sokkal könnyebb
minden.
Ilyen egyszerű ez.

Vitószki Eszter, 9.d
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Játszani jó. Nagyon jó. A drámajáték pedig különösen
fontos, hiszen sok, a hatékony tanuláshoz elengedhetetlen
készséget fejleszt (memória, kritikai gondolkodás, kooperá-
ció, retorika, mozgáskoordináció – hogy csak párat említ-
sünk), „mellékhatásként” pedig toleranciára nevel, közössé-
get épít, és még szórakoztat is.

Ezért éreztük úgy többen, hogy fontos lenne, ha pár év
kihagyás után ismét lenne színjátszó köre az iskolának. Az
ötletet tett követte, és e tanév szeptemberének végén meg-
alakult az – egyelőre felső tagozatosokból álló – Kisfazék
névre hallgató drámacsoport.

A csoport tagjai név szerint:

Dora Karolina, 5.a, Frank Boglárka, 6.e, Gáspár Dorka, 5. b,
Góbor Szonja, 5.a, Kemény Anna Ráni, 5.b, Kemény Zalán, 6. e
Koncz Flórián, 8.d, Nagy Fanni, 5.a, Schallinger Manka, 5.a,
Simon Zsófia, 5.b, Rozmán Lilla, 6.e, Vrábely Virág, 5.a 
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Kisfazék, avagy színjáték a
Fazekasban

Heti egy alkalommal tudunk próbálni, játszani. Ez rop-
pant kevés idő, így nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az
idő szorítása ellenére színpadra tudtunk állítani egy olyan
darabot, ami a XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermek -
színjátszó Találkozón ezüst minősítést nyert el. Békés Pál
Félőlény című darabját Vitószki Eszter, 9.d osztályos tanulónk
alkalmazta színpadra, igazán kiemelkedő módon.
A legbüszkébbek azonban arra vagyunk, hogy egy nagyon
jól működő, tehetséges, kreatív csoport jött létre, ami mára
talán több is már mint egy átlagos iskolai csoport: igazi bará-
ti társasággá nőtte ki magát!
A színjátszó kör jövőre folytatja munkáját, és szeretettel vár-
juk az érdeklődőket!

Pásztor Csörgei Andrea
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A fejezet borítóképe Szegedy-Maszák Blanka 7.b osztályos tanu-
ló Fényjelenségek című fotója. 
A fejezetben szereplő alkotások a Fazekas Mihály Általános
Iskola és Gimnázium tanulóinak munkái.
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Erasmus+ KA2 projekt
A Fazekas 2017–2019

között francia, német, spa-
nyol és román partnerisko-
lákkal együtt vesz részt a
„National Heritage through
theeyesofsecondarygram-
mar school pupils” című
Erasmus+KA2projektben.
A franciapartneriskolakoor-
dinálásábanműködőprojekt
2018. március 21–28. között
által szervezett találkozóján
Gourinban (Bretagne) isko-
lánkatakövetkező6tanuló:
Nemesfalvi Nelli (8.d),
Sándor Anna (9.b), Sleisz
Dániel (9.a),SzabóBence(9.d),SzávaiKata (9.d),Taksás-VirágSzonja (9.d)és2kísérőtanár
PóczosValériaésSzámadónéBiróAliceképviselte.

A találkozó során megismerhettük a terület természeti és kulturális kincseit (pl.: Saint-
Fiacre,StBarbe-Faouët,MontSaint-Michel), régilakóházakat,helyiszokásokat,hiedelme-
ket,betekinthettünkaziskolaéletébe,ellátogattunkegyiskolamúzeumba,megkóstolhattuk
ahagyományosételeket,sőtújszerű,algábólkészítettcsemegéketis.

AvendéglátókYvesBesséreigazgatóúrésHervéChauveltanárúrvezetésévelnagyon
lelkiismeretesenszerveztékmegaprogramot,kedvesek,figyelmesekvoltak.Atelepüléspol-
gármestereisfogadtaadiákokatavárosházánegyszívélyesbeszélgetésre,többérdekessé-
getismegtudtunktőle.

A tanulókat fogadó családok között sok volt a nagycsalád, így a tanulók napközben a
nemzetközi csapatársaikkal, esténként a szülőkkel, gyerekekkel intenzív közösségi életet
élhettek.

Ahetiprogramhozcsatlakozott,aprojektrészekénthosszútávúmobilitáson2018.jan.-
ápr.közöttkinttanulókétdiákunkis:MolnárSáskaZsófiaésTrinhBalázs.Őksokatsegítettek
azeligazodásban,tolmácsolásban,ügyintézésben,aziskolaiéletmegismerésében.Örömmel
találkoztunk a 2017/2018-as tanévben Fazekasban három hónapot tanuló francia diáklá-
nyokkalis:MarionRivoal,SolennAnnet,Nina,MaureenésMorganLeRouxrégiismerősök-
kéntszívesenmutattákbeiskolájukat,kalauzoltakbennünketakörnyéken.
Az oda– és visszaúton Párizs nevezetességei közül is sikerült megnézni néhányat; Póczos
Valéria tanárnő még egy rövid művészettörténeti foglalkozást is tartott csoportunknak a
Muséel'Orangerie’ExpresszionistáktólPicassóig’címűkiállításán.
A projekt részeként folytatjuk a témához kapcsolódó kutatómunkát, ennek eredményeit a
következőprojekttalálkozókonfogjukmegbeszélni.

2018.szeptember29-október6.közöttBudapestenleszakövetkezőprojekttalálkozó,
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mi leszünkaházigazdák;szeretnénkmi isélménydúsprog-
ram keretében bemutatni partneriskoláinknak hazánk gaz-
dagkulturálisörökségét.

Számadóné Biró Alice, projektkoordinátor

Erasmus+ 3 hónap Bretagne-ban

Utunk január10-énkezdődött,ésegyfélnapalatt,haj-
nali3-ramegisérkeztünkFranciaországba.Másnap8órakor
máraziskolábanvoltunk.Meglepetésemrenemijedtemmeg
azakadályoktól,örömmelbeszéltemfranciául,remélve,hogy
amirevisszatérekMagyarországra,sokatfogoktanulni.Adiá-
kok és a tanárok is nagyon segítőkészek voltak. Kintlétünk
soránszerencsénkvoltmegnézniBretagnelegszebblátniva-
lóit, megismertük a francia életvitelt, gasztronómiát és az
oktatásrendszert. Minden nap 9-10 óránk volt, ami soknak
tűnt, azonban ezek között volt 25 perces tanóra is. 12:10
perckor volt az ebéd, ami mindig bőséges és finom volt.
Zsófivalnemteljesenegyezettazórarendünk,deszerencsé-
re sok közös óránk volt. Együtt jártunk matekra, fizikára,
angolra,történelemre,kémiára,irodalomraéstestnevelésre.

Nagyon szerencséseknek mondhatjuk magunkat, mert
volt egy tanár, aki kizárólag velünk foglalkozott, segített a
franciatudásunkgyarapításábanhetikétszer,ezenkívülsegí-
tettnekemakiejtésemjavításábanis.Zsófinakvoltaknéme-
tórái is, mert korábban németet tanult, mivel én németül
nem tudok, más nyelvi órákra kellett bejárjak. Szerencsére

volt román óra is az iskolában ráadásul naponta, spanyol
azonban csak heti háromszor. Minden nap egy órás utazás
után17:30-raértemhazaafogadócsaládhoz,maradtegykis
időmtanulásra,utánapedigvacsora,fürdéséslefekvés.
Afrancianyelvűórákatnagyrészttudtamkövetni,afennma-
radó lyukas órákban pedig tudtam haladni az itthoni tan-
anyaggal. Mivel a fogadó családom kizárólag franciául
beszélt, ezen a nyelven kényszerültem kommunikálni, ami
rendkívül hasznosnak bizonyult számomra. A kéthetes szü-
netben,eljutottamPárizsbaédesapámegykoriosztálytársá-
nak köszönhetően, aki körbevezetett Ady Endre kedvelt
városában. Megnézhettem pár nevezetességet, persze köz-
tükvolt:NotreDame,LaSeineMusicale,LeLouvre,L’Arcde
Triomphe, Sacré-Cœur... Volt szerencsém a versailles-i kas-
télytismeglátogatni.Egykellemesnapottöltöttemacsalád-
dal a Morgat-tengerparton. És párszor elmentünk vendég-
ségbeafogadócsaládomközelibarátaihoz.Afranciaigazga-
tóúr roppantbarátságosés segítőkészvolt,ő is igyekezett
néhány programot szervezni nekünk. Vele látogattam meg
Mont Saint Michelt, Gourint, La Pointe du razt, Lorient és
Lannestert.Visszautazásomelőttkéthéttel,azErasmusprog-
ram keretén belül érkeztek diákok Gourinba Németország-
ból,Romániából,Spanyolországból,ésaFazekasból.Ezena
héten számos programban volt részünk, ekkor ismertem
megvalójábanBretagne-t.Azidőgyorsanelszaladt,atapasz-
talatok,élmények,ésremélem,néhánybarátságmegmarad
eháromhónapból.

Hálásvagyok,hogyaFazekasiskolaiErasmus+pályázat-
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tallehetőségnyílterreazútra,köszönetSzámadónéBíróAlicetanárnőnek.IgensoksegítségetkaptamBarthaGabriellafran-
ciatanárnőmtől,akimentorkéntkísértefigyelemmelkintitanulmányainkatZsófival;ésakiévekótamentoráljaiskolánkbana
franciavendégtanulókat.

Trinh Balázs Haison, 10.d

Vitaklub és berlini találkozó
Fazekas - Model United Nations vitaklub

Aklubbanrésztvevőkolyanpolitikai,gazdasági,társadalmitémákkalfoglalkoznak,amiketaziskolaikerettantervrésze-
kéntnemismernénekmeg,amelyekmegvitatásávalfejlesztikproblémamegoldóképességüket,előadó-ésvitakészségüket,
angol nyelvi beszédkészségüket (mivel minden angolul folyik), és kutatómunkával kapcsolatos tapasztalatot szereznek a
témákravalófelkészüléssel.
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Szabó Kornél társelnök, 9.c

Beszámoló BERMUN2 konferenciáról

2018. március 8–10. között Berlinben rendezték meg a
BERMUN2konferenciát,amelyenMagyarországotaFazekas
delegációjaképviselte.Aberliniútköltségeinekegyjelentős
részének a fedezésére Ádám pályázott támogatásra az
EmberiErőforrásokMinisztériumánál,amiegyhosszúproce-
dúrautánsikeresvolt.Akonferenciánnyolcanvettünkrészt
delegáltak:BoérDorka12.d,FuiszGábor11.c,LakatosÁdám
12.c, Nagy Anna Flóra 10.d, Nagy Dávid 12.c, Szabó Kornél
9.c, Szőcs Áron 9.d és jómagam. A csoportot Szabó Márta
tanárnőkísérte.

A konferenciát megelőzően több hónapos felkészítés-
benrészesültünk,aminekrészekéntazáltalunkkonferenciá-
ra szánt resolution-öket, magyarul határozatokat vitattuk
meg a klubban, hogy aztán egy még teljesebb állapotban
vihessükakonferenciára.Ezáltalbiztosítvavoltatémaases-
sion-re és a diákok határozatát is kritikus szemmel vitatták
megavitatársaik.

Március 7-én, szerda reggel utaztunk Berlinbe, ahol az
első napon elfoglaltuk a szállást az Alexander Platz közelé-
ben, majd sétáltunk egyet a belvárosban. Bementünk a
Reichstag épületébe, azt követően pedig elmentünk a
Brandenburgikapuhoz.Acsütörtökdélelőttötisvárosnézés-
sel töltöttük: megnéztük a Holocaust-emlékművet, majd a

A Fazekas Model United Nations vitaklubot 2016 szep-
temberébenalapítottaLakatosÁdám,akkor11.c-stanulóés
Pecze Kristóf, 12.b-s tanuló, aki idén már a University of
Cambridge elsőéves politika szakos hallgatója. Eleinte min-
denklubbalkapcsolatosteendőt,köztükazülésekmegszer-
vezését,aklubnépszerűsítését,konferenciárajáráslebonyo-
lításátkettenintéztékFokiTamásodaadótámogatásával.

A 2016/2017-es tanévben 10-12 fős aktív résztvevők
száma1évalattkörülbelül20-22főreugrott,és folyamato-
san jönnek újabb és újabb tehetséges, érdeklődő diákok a
ülésekre.A2017/2018-astanévben2nemzetközikonferenci-
án is képviseltette már magát a klub egy-egy delegációval,
mindkét konferencián kiemelkedő teljesítménnyel. Az idei
évrea2fősdiákvezetőség4főrebővült,a2018/2019-estan-
évbenpedigmáregy6fősdiákcsapat(9-tőltizenegyedikig)
mindenkorosztályból)fogjaintézniaklubszervezését.
A diákok által heti rendszerességgel szervezett alkalmak
soránszámtalanérdekesésjelentőségteljestémátvitatnaka
résztvevők,mintpéldáuleutanázia,tömegpusztítófegyverek
leszerelése, klímaváltozás, izraeli-palesztin konfliktus, iraki
invázió,LGBTQközösségekhelyzete,adatvédelemstb.

A klub legfontosabb célja, hogy rávegye a gyerekeket
ezeknekatémáknaka felkutatására,és felkeltseazérdeklő-
désüket az őket is érintő, fontos politikai, etikai, gazdasági
problémák,kérdésekiránt,hogyaztánavitánkeresztülelmé-
lyíthesséktudásukatésegyhosszantartó,szervestudásbázist
építsenekmaguknak.
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TopographiedesTerrorskiállítást,anácirezsimésannakpro-
pagandájánakműködéséről,amiazegészdelegációszámára
rendkívültanulságos,érdekfeszítőéssokkolóvolt.

A konferencia csütörtök délután kezdődött a megnyitó
ünnepséggel. Az egész konferencia alatt a dresszkódnak
megfelelően business formal-ban kellett lenni: sötét öltöny
ésnyakkendőafiúknak,elegánskosztümalányoknak.
Amegnyitónszámosbeszédethallhattunkvendégelőadók-
tól, és szervezőktől a konferencia témájával kapcsolatban,
amiaTechnologicalInnovation:MitigatingRisksandSeizing
Opportunitiesvolt.

Amegnyitónaziskolákdelegációinakképviseletében
1-1„nagykövet”mondott rövidbeszédet.Amidelegációnk
nevében Ádám arról beszélt az “országunkat”, Dél-Afrikát
képviselve,hogyajelenlegipolitikaképtelenlépésttartania
technológiai fejlődéssel, és az egyre könnyebben terjedő
cyber-fegyverek terjedésének kordában tartásához milyen
szintigszabadvagykellazemberiszabadságjogainkatkorlá-
tozni.

A megnyitó utáni este néhányan kártyáztak, de páran
még mindig a resolution-jüket véglegesítették, vagy Ádám
esetébenkezdtékelírni.

Acímnekmegfelelőenakonferenciánakülönbözőszak-
irányúbizottságaibanatechnológiafejlődésévelkapcsolatos
problémákatés lehetőségeketvitattuk,mintpéldáulcyber-
terrorism,digitalsurveillance,internetcensorship,boundary
betweenintellectualpropertyandthecommondomainstb.

Péntek reggel kezdetét vette az utunk legizgalmasabb
része:kezdveelőszöralobbizással,amineksoránadelegáltak
szövetségeseket és támogatókat gyűjtenek, akikkel együtt
betudnaknyújtaniegyresolution-t,amitkésőbbavitasorán
atöbbidelegáltamendment-ekútjánpróbálmegváltoztatni,
saját képére alakítani. Az egész délután vitával telt, amit
követőenmegnéztükaKaiserWilhelmMemorialChurch-öt,
majdelsétáltunkTiergarten-ben találhatógyőzelmi szobor-
hoz.

Szombatonreggelfolytatódtakavitákabizottságokban,
majdebédelőtt a „főtitkár”, aki szinténdiákvolt, azösszes
bizottságban felvázoltegykrízishelyzetet, amireadelegált-
aknakmegoldástkelletttalálniuk.Adélutánnagyrésztakrí-
zishelyzet megoldásával telt. Az én bizottságomban arról
folyt a vita, hogy Tibetben a kínai hatóságok fokozták az
ellenőrzést,mindenkitőlDNS-mintátvettek,ésa lakosságot
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arrakötelezték,hogyellenőrzésreszolgáltassabeaszámító-
gépeitésamobiltelefonjait.AzáltalamképviseltDél-Afrika
delegáltjakénttiltakoztamazeljárásellen,mertvédelempoli-
tikai érvekbe bújtatott emberi jogokat mélyen sértő, azon-
banahelyzetetjelentősennemsegítőintézkedésnekvéltük.

Azáróünnepségelőttmégmaradt időegykis szórako-
zásra. A bizottsági elnökök vicces büntetéseket szabtak ki
azokra,akikelkéstekabizottságiülésekről.Volt,akikaraoké-
zett,megvoltolyanis,akinekBarbieGirl-rekelletttáncolnia.

A záróünnepségen az egyes bizottságok elnökei össze-
foglalták a konferencia során történteket, majd köszönetet
mondtakaszervezőknekésasegítőknek.

Vasárnapdélelőttmielőttösszepakoltunkéselindultunk
areptérre,mégbővenvoltidőnk,hogybesétáljukavárostés
végignézzük az NDK összeomlása után létrejött East Side
Gallerykiállítást,amiaberlinifalfennmaradórészénlétrejött
spontán művészeti festmények és graffitik kollekciója. Egy
igencsak izgalmas (hektikus) repülőre szállást követően
vasárnapestemegérkeztünkBudapestreértékestapasztala-
tokkaléscsodásélményekkelahátunkmögött.

Vámos Tamás, 10.c

Montpellier-i cserediákprogram
Hirtelenjöttelhatározásutándöntöttünkúgy,hogyrészt

veszünkezenaprogramon.Furcsavoltkiszakadniaminden-
napok nyugalmából, amikor hétköznap késő estig várakoz-
tunkareptéren.Március21-énmegérkeztekafranciák.Már
internetenfelvettükvelükakapcsolatot,deazértmásérzés
volt1600kmtávolságotleküzdvetalálkozni.

Aprogrambárangolnyelvűvolt,sokunknakacserediák-
janembeszéltekitűnőenanyelvet,ígypéldáulegyikünknek
afélévesfranciatudásárakelletthagyatkoznia,ésbármennyi-
reismeglepő,elboldogultezzelaszókinccsel.

Areptérrőlhazavezetőútalattismerkedtünk.Aszokatlan
érzés varázsa, hogy idegen nyelven kell megérteni valakit,
megértetnimagunkat,újtapasztalattalgazdagítottminket.
Ahétköznapokeleinteátlagosan,pluszegyfővelteltek.Majd
eljöttahétvége,amikormiisaprogramrészeseilettünk.
Pénteken a franciák társaságában ellátogattunk az
Aquaworldbe.SzombatonaLáthatatlankiállítássegítségével
tapasztaltuk meg, hogy milyen az élet látássérültként vagy
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vakként. A hétvége utolsó napját a családok és a barátok
körébentöltöttük.

Mivelsokfigyelmetszenteltünkadiákjainknak,kevesebb
időnk maradt a kötelező elfoglaltságainkra. Szerencsére a
tanárainkmegértőekvoltakvelünkezügyben.

Szomorúak voltunk a búcsúzáskor, de mindnyájunkat
vigasztaltatudat,hogyviszontláthatjukőket.

Április30-ánreggel6órakormegkezdtükkalandosuta-
zásunkat. Már maga az út is nagy élmény volt, hiszen két
napot tölthettünk jó társaságban és lehetőségünk nyílt az
ismerkedésreis.

AzelsőnapkörbejártukVeronátésegy,avároshozközel
eső szálláshelyen aludtunk. Másnap, 12 órás utazás után

érkeztünkmegCastelnau-le-Lezbe,aholtalálkoztunkafoga-
dócsaládjainkkal.MegszálltukMontpellier-t,elfoglaltukszál-
láshelyünketacsaládjainknál.

Azelkövetkezendőnapokbankülönbözővárosokneve-
zetességeit látogattuk meg. Első napunkat Montpellier-ben
töltöttük, ahol a belvárost, az orvosi egyetemet, a Musée
Fabre-tésadiadalívetláttuk.Azutóbbitetejérőlmégaváros
gyönyörűlátképétismegtekinthettük.Ezutánnéhányanegy
helyi nevezetességen, a „corridas”-ként ismert bikaviadalon
vettek részt, míg mások egy közeli tó partján piknikeztek.
Másnap Avignonban idegenvezető kísért minket végig a
Pápai Palotában. Kedvünk a kb. 45 km/h-s szél ellenére is
töretlenmaradt.MásnapNîmes-bennéztükmegazamfiteát-
rumotésegy,avárostörténetétösszefoglalófilmetaMaison
Carrée-ban. Délutáni szabadidőnkben a híres francia pala-
csintát, a „crêpe”-et kóstoltuk meg, majd a Le Jardin de la
Fontaine-ben található Tour Magne-t másztuk meg. Utolsó

szervezett programunk Aigues-Mortes megtekintése volt,
ahol megnéztük a várat és végigsétáltunk a városfalon.
Vasárnapadiákoknagyrészeatengerpartrament.Báravíz
eléghidegvolt,megmártóztunkbenneésörömmelhaszno-
sítottuk a testnevelés órán szerzett röplabdatudásunkat
#marcsineni.

Hétfőnkoránreggelindultunkhaza.Azideúthozhason-
lóanmost isOlaszországbantöltöttükazéjszakát.Aszállás-
helyelfoglalásaelőttmegnéztükPadovát.Avárosmegőrizte
középkori jellegét.Nemtudtukmegállni,hogynekóstoljuk
megahíresolaszfagylaltot.
Egy újabb 12 órás utazás után kimerülten, de boldogan
értünkhazakeddeste.

Varga Bálint Márk, 11.c , Csizmadia Viktória, 11.c , Bednárik
Janka, 9.b. , Vörös Emese Hargita, 9.a. , Balkányi Zsófia, 9.a

Budapest felfedezése

A2018.április21-itanításinapona8.dosztályegykülön-
legesprogramonvehetettrészt.AprogramcéljaPestmegis-
mertetésevolt,humoros feladatokkeretében.Aprogramot
kétosztálytársunk,OrbánBogiésFarkasÉviszervezte.

Azosztály4-5főscsapatokbanjártavégigafeladatokhat
helyszínét.Mindegyikcsapatnakkülönbözősorrendbenkel-
lett végrehajtania a feladatokat, ezért egy állomáson egy-
szerre csak egy csapat tartózkodott. Az állomásokon több-
nyire idegenekkelkellettkommunikálni.Éppenezért lekel-
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lettgyőznünkszégyenlősségünk,ésszóbakellettállunkjáró-
kelőkkel,turistákkal,parlamentiőrökkel.Egyeshelyzetekben
mégangolnyelvitudásunkatislatbakellettvetni.

Egykisízelítőafeladatokból:
AzOktogonnálkülföldituristákkalkellettfényképezked-

ni,ésfeltenninekikötkérdést.Haeznemlettvolnaelég,még
húszembertmegkellettkérdezni,hogyaCoca-,vagyaPepsi
kólátszeretik-ejobban.

ADeáktérnélhúszpercalattminéltöbbnévjegykártyát
kellett összeszedni. Ezt a csapatok változó sikerrel oldották
meg.ValakikaközeliOTPbankbabemenvetöbbminttízet
gyűjtöttekössze,mígmásoknaknéhányprospektusnáltöbb-
renemtellett.

A Parlamentnél egy őrnek kellett kérdéseket feltenni a

munkájávalésaParlamenttelkapcsolatban.Ezzelannyivolt
abaj,hogyazőröknemválaszolhattakaz ilyenkérdésekre.
(,,Szokott-eönaparlamentbenhírespolitikusokkaltalálkoz-
ni?”-,,Lehetséges.”)

A Vígszínháznál angol turistának kellett megjátszanunk
magunkat, akik meg szeretnék tudni, hogy mit játszanak
este,ésvan-emégrájegy.Egykiskeresésutánmegtaláltuka
kasszát,ahol20percetvártunkasorban.Ezutánelkezdtünk
angolulbeszélni,deúgytűnt,nemértenekminket,ígymeg-
kértünk egy arra járó embert, hogy fordítson angolról
magyarra.

Az összes csapat a Hősök terén találkozott, ahol éppen
motoros felvonulás „zajlott”. Itt még készítettünk egy osz-
tályképet,miutánhazalehetettmenni.Azosztályegyrészea
Városligetbenmégtovábbiközösjátékokatjátszott.

Azosztálynaknagyontetszettaprogram,ígyakövetke-
ző évben is szeretnénk egy ilyen napot, de akkor Budát
ismernénkmeg.

Tóth Ambrus és Csontos András, 8. d

Fazekas RoboTeam Washingtonból 
ABudapestiFazekasMihályGyakorlóIskoladiákjainyer-

tékmegafődíjataFirstGlobalChallengerobotépítőolimpi-
ánWashingtonban.
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Ezt lehetett olvasni 2017. július 19-én több internetes
oldalon,illetveanyomtatottsajtóban.Minket,akikeztaszép
eredménytelérték,mégagyőzelemnélisjobbanmeglepett,
hogy ez mekkora publicitást kapott. Meglepetésként ért a
siker,denemérdemtelenül–keménymunkávalteltafelké-
szülésháromhónapja.

Amikor2017februárjábanmegkeresteacsapatotDombi
Gergely,aSonrisaKftügyvezetője,voltfazekasosdiák,felhí-
va a figyelmünket az FGC versenyfelhívására, eszünkbe
jutott,hogy14évvelezelőtthasonlómódonkaptuka„fülest”
azFLL(FIRSTLegoLeague)általszervezettnemzetközirobo-
tikaicsapatversenyről.AkkoribanMagyarországonnemvolt
ismeretesezaversenyforma,ésazAngliábólhazatérőfaze-
kasos csapat lelkesedése arra ösztönözte az iskolát, hogy

bekapcsolódjonebbeanemzetközimozgalomba.Nemcsak
csapatokat készítettünk fel, hanem 2004-ben az első hazai
regionálisfordulótismegrendeztük.Azótaaversenykinőtte
aziskolánkkereteit,ésa2017/18-astanévrevégrebekerülta
minisztériumáltaltámogatottversenyeksorába.

AFirstGlobalChallengeversenyrevaló jelentkezésünket
elsőkörbenelutasították,mertaversenyfilozófiájaszerintegy
országból csak egy csapat indulhatott, és a balatonalmádi
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium már jelentkezett előt-
tünk.MajdmárciuselejénJoeSestak,averseny főszervezője
megkeresettminket,ésfelajánlottaszámunkra,hogyképvisel-
jük Európát, azaz legyünk mi a Team Europe („presented by
Hungary”). A csapattagok és a mögöttük álló lelkes szülői

gárdaigentmondottafelkérésre,éselindultalázasmunka.
A First által szervezett versenyek valamiféle globális

problémárakívánják felhívnia figyelmet.Vizeink tisztasága,
ivóvízkészletünk megőrzése, a katasztrófahelyzetekre való
felkészülés kulcskérdés már napjainkban is, melyet csak az
országok közötti együttműködéssel, összefogással lehet
megoldani – a szervezők e probléma köré építették a ver-
senyfeladatot.Acsapatokrobotjainakszínesgolyókatkellett
szétválogatniuk,ésamegfelelőhelyreeljuttatniuk.Akéklab-
dákatisztavizet,anarancssárgákaszennyeződéstjelképez-
ték.A2,5percesfutamokalatt6csapatrobotjavoltapályán,
hárman-hárman egy-egy szövetséget alkotva. A robotokat
csapatonként3-3emberirányítottaapályaszéléről–kettőa
távirányítót kezelte, a harmadik volt a „sratéga”. Pontokat
nemcsakalabdákmegfelelőhelyrevalóeljuttatásávallehe-
tettszerezni,pontotjelentett,haameccsvégérearobot„biz-
tonságba” helyezi magát, azaz vagy felmegy a hídra, vagy
amimégtöbbpontotért,felkapaszkodikapályátszegélyező
korlátra,úgy,hogynemérintiaföldet.Szabálytalanságokért,
akadályozásért jutalompont járt a másik szövetségnek.
Mindkét szövetségnek pontot jelentett, ha sikerült a folyót
„megtisztítani”,azazameccsvégénnincssárgalabdaafolyó-
ban,deezeketazegyüttműködésipontokatcsakkevésmér-
kőzésensikerültmegszerezni–nekünksajnosegyszersem.

Mivel addig csak programozható LEGO-robotokkal fog-
lalkoztunk, nagy kihívást jelent számunkra, hogy most más
alkatrészekbőlkellettrobototépíteni.Alehetőség,hogymás
országok csapataival együttműködve kell sikert elérni,
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nagyonvonzóvolt,ésmindentmegtettünkazért,hogymeg-
feleljünkennekakihívásnak.

Afelkészülésáprilisközepénkezdődött,amikorsikerülta
robototkiszabadítanunkavámfogságából.Hiábaküldtékel
az amerikaiak a csomagot „Oktatási anyag”- ként az iskolá-
nak,eznemmentesítetteavámésazÁFAmegfizetésealól.
Előszörértelmeztükafeladatotésaszabályokat,megnéztük
a szervezők, illetve a többi csapat által készített videókat.
Maga a versenyrobot július elejére lett kész, utána tesztel-
tünk,„zúztuk”.Szülőisegítséggelfelépültakintiversenypá-
lya modellje, azon folyt a gyakorlás. Volt két nap, amikor a
balatonalmádicsapattalegyüttteszteltük,hogymilyenis,ha
többrobotvanapályán.

A felkészülést Karsai Zsuzsa technika tanár és Bácsi
Sándoregyetemihallgatósegítette.Agyerekekönállóandol-
goztak,nekikinkábbcsakakeretekbiztosításavoltafelada-
tuk, néha felhíva a figyelmet egy-egy, általuk jónak tartott
megoldásveszélyeire.

Afejekbenlévőködöselképzelésekazépítéssoránhasz-
nálható megoldásokká alakultak. Először a robot váza és a
meghajtása készült el. Figyeltünk arra, hogy az elég merev
legyen – bírja az esetleges ütközéseket. A súlypontja alulra
került–ezértszinteképtelenségvoltfelborítani.Mindanégy
kereket külön-külön motor hajtotta meg – ettől lett gyors.
Kormányozni szoftveresen, a kerekek eltérő fordulatszáma
segítségével lehetett.A labdákösszeszedésekétegymással

ellentétesen forgó tengelyre felszerelt kerekek és lamellák
segítségével történt.Sajnosakészletbenkevésolyanalkat-
rész volt, melyet „lamellaként” fel lehetett használni, így jó
pár fogaskerék áldozatául esett a csapat kreativitásának és
fűrészeinek.Ezutánegyrugalmasszalagbólálló„lift”felvitte
a begyűjtött labdákat az emeletre, ahol egy színérzékelő
szenzoráltalirányított,szervomotorralmozgatottkarjobbra,
illetvebalra„pofozta”őket,aszerint,hogymilyenszínűekvol-
tak.A felvivőésválogatórendszervoltazegyetlenteljesen
automatikusrészea robotnak.A labdatárolórekeszekajtóit
szervomotorokműködtették,egy-egygombnyomásáranyi-
tódtak,záródtak-agyakorlássoránkülönhangsúlythelyez-
tünkarra,hogyaversenyhevébennehogyrosszajtótnyis-
sonkiazirányító.Mégarraisfigyeltünk,hogyazajtókarobot
oldalán legyenek, így nem igényelt különösebb manővere-
zéstamegfelelőpozicionálás.Gondotokozott,hogyakész-
letben nem voltak térhatároló elemek. A csapat kötelek és
egyébalkatrészek,példáulkerekeksegítségéveloldottameg,
hogyalabdáknekeveredjenek,ésneessenekkiatárolókból.

Hamar kiderült számunkra, hogy csak akkor szerezhe-
tünk elegendő pontot, ha robotunk képes önerőből felka-
paszkodniapályakorlátjára,amittöbbnapifejtöréséspró-
bálkozás után végül lánchajtás és két motor segítségével
megoldottunk.

Az irányításhozszükségesprogramotkétféleszoftverrel
is el lehetett készíteni, végül a JAVA alapú mellett döntöt-
tünk. Szerencsére voltak a csapatnak olyan tagjai, akik szá-
máraeznemvoltidegen,ígyelsősorbanőkírtákmegafor-
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ráskódot.
Már a felkészülés elején bekapcsolódott a munkába

KorenBalázstanárúr,akinekitthonelsősorbanaszervezők-
kelvalókapcsolattartásvoltafeladata,Washingtonbanazon-
banráhárultaszervezéssel, irányítássalkapcsolatos felada-
tokoroszlánrésze.

Washingtonba 2017. július 13-án utazott ki a csapat 9

fővel,ésjúlius21-énérkezetthaza.Aversenyelsőkétnapján
tesztmérkőzésekzajlottak,magukafutamokkétnapravoltak
elosztva, időben reggel nyolctól este hatig. A győzelmünk
szempontjábólkulcsfontosságúvolt,hogyavelünkösszesor-
soltcsapatokkala futamokelőttnagyonalaposés részletes
egyeztetéseket tartottunk. Együtt gyakoroltunk, megismer-
tük egymás robotjait, ennek függvényében dolgoztuk ki a
megfelelőstratégiát,hogyminéleredményesebbentudjunk
együttműködni.Egyszermégazegyikszövetségesünk,asze-
negálicsapatrobotjánakajavításátismagáravállaltaacsa-
pat. Hiába volt egy gondosan megtervezett és megépített
robotunk,amitagyerekekprofimódon tudtak irányítani, e
nélkül a közös munka nélkül nem hozhattuk volna haza a
fődíjatacsapattagoknyakábaakasztottaranyéremformájá-
ban.

A First versenyek sajátossága ugyanis, hogy nincs se
pénzdíj, se tárgyi jutalom, a legnagyobb nyereség az a sok
élmény és tapasztalat, amit a felkészülés, illetve a verseny
soránszereznekcsapattagok.Ezekközülisalegfontosabba
feladattal irányítotttanulás,atudásmegosztásésazegyütt-
működés.

Azamerikai szervezőkgondoskodtakarról,hogyaFirst
GlobalChallengeeseményeitóriásiérdeklődéskísérje.Mára

verseny előtt rengeteg előkészítő anyagot, videót vártak a
résztvevőktől. A megnyitó ünnepség és a két versenynap
eseményeit élő internetes adásban követhették nyomon. A
versenyen több híresség is részt vett, például a főszervező
Joe Sesták admirális, Pennsylvania szenátora. Szinte végig
jelen volt az eseményen Dean Kamen, a First alapítója, a
Segwayfeltalálója.Azamerikaielnöklánya,IvankaTrumpis
megjelentazegyikfutamon,adíjkiosztónpedigJimYuong
Kim,aVilágbankvezetője szólta résztvevőkhöz.Nagyszerű
beszédében kiemelte, hogy az itt lévő diákok 10 év múlva
olyanszakmákbanfognakdolgozni,melyekmamégnemis
léteznek–ezértisolyanfontos,hogybizonyították,képesek
megfelelniakihívásoknak.

KintWashingtonbankétnapunkvoltvárosnézésre–egy
a verseny előtt, egy meg utána. Sajnos az ottani éghajlati
viszonyok–anagymelegésapára–nemkedveztekacsa-
patnakígyazelsőnaponvárosnézéshelyettinkábbvízcsap-
tól vízcsapig vonszoltuk magunkat, majd gyorsan bemene-
kültünk a National Air and Space Múzeum légkondicionált
termeibe.Szerencséreadélutánizáporenyhítettvalameny-
nyit a forróságon, így kissé elázva költöztünk az első napi
átmeneti szállásról a GWU kollégiumába. Itt a szervezés
gépezetébekisebbporszemkerült,merta163csapatelhe-
lyezésenemmentannyira flottul,mintahogyazt reméltük.
Néhánycsapatmégeste11-korisazutcánvárta,hogymeg-
érkezzenekacsomagjaik.

Az,hogyazamerikaiakmennyirekomolyanveszikbizton-
ságotésaszabályokatmáritthonkiderült,hiszenakiutazást
egy nagyon komoly, minden részletre kiterjedő regisztráció
előztemeg.Sajnoseztazegyikdiákunkmégközelebbről is
megtapasztalhattaaCapitoliumbatörténőbeléptetéssorán.
Szegényhalálrarémült,amikoregytáskájábanmaradtcsavar-
húzómiattfegyveresőrökvettékkörül.Ugyanakkor–termé-
szetesenújabbbiztonságiellenőrzéseksorozataután–simán
bemehettünkazottaniparlamentéppenfolyóüléséreis.

Acsapatot,kétmásikkalegyetemben,azamegtisztelte-
tésérte,hogyIvánkaTrampmeghívtaegyfehérházilátoga-
tásra.A regisztrációsoránazonbankét tagunknevét iselír-
tuk,ésmertnemegyezettabegépeltnévazútlevélbensze-
replővel,őknemnyertekbebocsátását.

Azamerikaiszervezőkmindenbensegítettékacsapatfel-
készülését,desemmitnemadtakingyen.Megkellettvennia
robotkészletetésapótalkatrészeket.Szállást,étkezéstaver-
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seny idejérekedvezményesenbiztosítottak,deezekköltsé-
geitacsapatoknakkellettállni.Ehhezjárultmégpárelőrelát-
hatóésnem láthatóköltség,példáulavámkezelés, apálya
elkészítésének, a robot kiutaztatásának költsége. A robot
szállításáhozegykülöndoboztkészítünkrétegelt lemezből,
figyelve a megfelelő rögzítésre, hiszen biztosak voltunk
abban,hogyazútsoránújabbkunsztokatfogmegtanulnia
robot,úgymintfejenállást,duplaszaltótéshasonlókat.
Adobozrakerekekkerültek,melyeketafeladáselőttleszerel-
tünk,majdújrafelszereltünk.Mókásannézhettünkki,ahogy
Washingtonutcáinrobotunkatgurítvaközlekedtünk.

Aszükségespénzelőteremtésenemkis feladatvolt.Az
intenzív szponzorkeresés végül sikerrel járt, nyolc cég is a
projektmögéállt.

Köszönetilletimegafazekasöregdiákokat,kikközültöb-
bencégeikenkeresztüljelentősösszeggeltámogattákacsa-
patot,aFazekasszülőimunkaközösségét,akikaGenerosity
közösségi finanszírozáson keresztül járultak hozzá kisebb-
nagyobbösszegekkelacsapatköltségvetéséhez.Rajtukkívül
köszönetjárannakaközelegytucatcégnek,magánember-
nek, akik nem pénzzel, hanem egyéb módon támogattak
minket.

De a legnagyobb köszönet a csapattagokat támogató
családoknakjár,akiktevékenyenkivettékarészüketaszpon-
zorkeresésben, szervezésben, és akik hatalmas tortával vár-
tákarepülőtérenahazaérkezőgyőztescsapatot.

Ezekutántermészetes,hogyjelentkezzünkaFirstGlobal
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Challenge következő kihívására, így 2018 augusztusában,
MexikóbanmileszünkaTeamHungary.
Acsapattagjai:
HervayBence,9.c,FeyMihály,9.c,Molnár-SáskaZsófia,10.c,
Martinák Zalán, 10.c, Umann Dávid, 11.c, Kurucz Márton,
BalassiBálintNyolcévfolyamosGimnázium,9.osztály

Summary – Sound in Silence 2017
WhatisSoundofSilence?Whywas2017’ssessionheldin

Ravensbrück?WhydidsevenHungarianstudentstakepartin
it?Whathappenedthere?Thissummarywascreatedbythe
Hungarian delegation, to provide insight into the happe-
ningsofthisproject.

Sound in the Silence is an international remembrance
project, thataims to introduce theyouth tovariousartistic
forms, and to provide a deeper understanding of the
Europeanhistory.In2017,wehadtheopportunitytovisitthe
biggestwomen’sconcentrationcampinGermany,which is
locatedinRavensbrück,andwecouldtryfourartisticactiviti-
es,whichhelpedthecaptivestoclingontotheirhumanity:
writing,music, theatreanddance.Everytopichadaworks-
hopofitsown,namely:theCreativeWriting,theSound,the
TheatreandtheDancingWorkshop.

Fournationstookpartinthisproject:Germany,Poland,
RomaniaandHungary.Everycountrysentadelegationcon-
sistingofsevenstudents,andateacher.TheHungariandele-
gationconsistedof studentsand teachersof theBudapesti
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
namely: Márta Szabó (teacher), Dávid Bató (10.a), Csende
MelindaMolnár(10.d),AdélStankovics(11.a),BoglárkaPardi
(11.a),PhanNgoAnhThu(11.a),BotondSzőke-Milinte(11.b)
andMárkKondákor(11.b).

TheheartofthisprojectwasWeronikaKann.Herorgani-
zingworkwasextraordinary,shehadsolutionstoeverysing-
leproblememerginginthecourseoftheproject.Theleader
oftheartistswasDanWolf,whooversawtheCreativeWriting
Workshopandthefinalperformance.TheDancingWorkshop
was held by Katarina Rampackova. The head of the Sound
WorkshopwasChristianW.Find,andtheTheaterWorkshop
wasmanagedbyMichałBarczak.Inadditiontothis,educati-
onalworkshopswerealsoheldbyAngiMeyer,KatjaAnders,
Dr.ConstanzeJaiserandDr.MatthiasHeyl.
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lists,rapsandimpressionsaswell.Dan,wholedtheCreative
WritingWorkshop,isaveryenergeticandopen-mindedper-
son.Hetrulyinspiredallofus.Onthesesessions,therewere
nowronganswers,andeveryideawaswelcomed.

TheDancingWorkshopwasheldbyKatRampackova,a
Slovakiandancer,whotaughtushowtouseallourmuscles
freelytocreateaflowing,never-endingdancestyle.Wewor-
kedtogetherwithourgroupmatestocreateamessage,and
todeliveritthroughmovements.Katwasabsolutelyinlove
withwhatshewasdoing,anditsomehowstucktousaswell.
Shehadseveraluniqueandgreatideas,andguidedus,until
wemadeauniquechoreography,withthefreeflowofmove-
ment, and the show of true feelings. We wish we could
attend this workshop again, it was a great experience, and
despite the fact, that we have been dancing competitively
forfouryears,westillprofitedandlearntalotfromtheseses-
sions.

IntheTheatreWorkshop,studentswereaskedtocreate
sceneswiththeirworkshopleader,MichałBarczak.Fromour
delegation, Csenge, Boglárka and Thu (Fanni) took part in
thisworkshop.Thesceneswereperformedinvariousfaciliti-
es,andevenoutside, inthenature.Theprocessofcreating
thesceneswerecomposedofseveralsteps:First,theywor-
kedindoors,oncreatingaconceptforthescenes.Then,stu-
dentstookpartinawarmupfortheperformances,thenwere
splitintogroups,andactedouttheirscenes,withthehelpof
Michaeł.Onthefollowingdays,theypractisedalot,andeven
though, none of the participants were professional actors,
they have put together such amazing miniplays, that after
thefinalperformances,theaudiencewasabsolutelyamazed
and touched. There was also a co-operation between the
Creative Writing and the Theatre Workshop, where the
CreativeWritingWorkshopgavetheirpoemstotheTheatre
Workshop,sotheycouldusethemintheirscenes.Theiraim
wastobringthefeelingsandemotionsonstagethroughart,
andtoshow,thatitisofutmostimportancetorememberthe
past,andnottrytohideit.

Duringthesedays,MárkandBotondwereworkinghard
in the Sound Workshop, with Christian, the leader of the
workshop.Theylearnthowtomakeaninterview,recording
sounds. cutting their records. They have also made the
soundtrackofthefinalperformance.

Onthefifthday,wegottovisitthesightsofGermany.We

Besides the teachers, therewasagroupofdetermined
people, always in our corners, eager to document our pro-
cess,andtoseeourdailyimprovement.Thefilmcrewwere:
DanielDluhy, the filmdirector,AgnieszkaWanat,whotook
amazingpictures,andJulianaGubisova.Thefilmcrewwere
alwayskind,andasexcitedaswewere.

WeleftBudapestbytrain.WetravelledthroughSlovakia
andtheCzechRepublic.Wehadourseatsreservedinacom-
partment,whichhadeightseats,althoughwhenweapproa-
chedourcompartment,wesoonnoticed,thatitonlyhadsix
seats. When we inspected our tickets, we noticed that two
seats, labelled 17 and 18, were not on the train. When we
overcamethisproblem,wemanagedtostayseateduntillea-
ving the Czech border, where two German groups arrived,
andtookourplaces,becauseallegedlytheyhadthemreser-
ved.Theyknewthatwerightfullyoccupiedtheirplaces,since
our seats were non-existent; however we had to move to
anotherwagon,whichwasfullbythetimewegotthere,and
not only did it lack space, it also lacked air-conditioning.
Whenwethoughtthatthistraintripcan’tbeanymoreirre-
gular,wemetthefilmcrew.Toclarify,weweren’tsupposed
tomeetthem,butwewereonthesametrain,soweraninto
each other. Despite the hitches, we successfully arrived in
Ravensbrück.Ouraccommodationwasrightinsidethecon-
centration camp, although nowadays, it is functioning as a
youthhostel.Itwasauthenticandperfectineveryway.

Thefollowingdaysstartedandendedwiththestudents
standinginacircle,andplayinggameswithwhichtheycould
get to know each other. On the first and second day, we
learntthehistoricalbackgroundtothecampinlittlegroups,
andwetookpartintwoguidedtourstoseetheundeniable
realityof thecamp. Intheafternoonofthesecondday,we
were introduced to the artists, who showed us the works-
hops.Aftergettingageneral impressionof theworkshops,
everyonehadtochoosethetwo,whichhefoundmostinter-
esting. Based on these choices, we were split into groups,
andcouldstartwiththefiveday-longproject.

AttheCreativeWritingworkshop,wecouldconveythe
messagesdeducedfromourhistoricalknowledge.Fromthe
HungariandelegationAdélandDávidwereassignedtothis
workshop.Ourgoalwastoexpressouropinions,feelingsand
emotionsaboutourvisitsat thememorial sites.Wemostly
wrote poems and monologues, but we have tried writing
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visitedBerlin,thecapital.Wemadeourwayto‘Topographie
desTerrors’,amuseumandmemorialsite,onthegroundsof
theformerGESTAPOheadquarters.Wehadaoneandahalf
hour-longguidedtourthroughtheexhibition.Aftervisiting
themuseum,wehadfourhoursoffreetime.Ourdelegation
chose to take part in a sightseeing tour, where we saw
Potzdamer Platz, visited Checkpoint Charlie and the
BrandenburgerTor,andsawtheReichstag,aneo-renaissan-
ceparliamentwithaglassdome.Afterthetour,wehaddin-
nerwitheveryone,thenheadedbacktoRavensbrück.

Onthelastday,wecametothefinalstageoftheproject:
the final performance. We have been through hours and
hours of brainstorming on merging the four groups’ work.
Wewantedtoimmersetheviewersintheprocessofthecre-
ation,andthefeelingsofthisweek,itsemotions,opportuni-
ties,andideas.Theshowwasmadesothatittakesplacein
various places in the concentration camp, with actors and
viewersmarchingtogether,immersedintheatmosphereof
thepast.Theperformancecouldaccomplishthemergingof
thegroups,atonepart,theDancingWorkshopwereinthe
spotlight,momentslatercametheWritingTheatre,theneve-
ryone, then the Theatre Workshop. The co-operation was
amazing,theSoundWorkshopdidanamazingjobwiththe
soundtrack, the Dance Workshop delivered a flawless pro-
duction,theWritingWorkshopwroteamazingcontributions,
and the Theatre Workshop added memorable moments to
theperformance.Theviewerslovedit,andwhenwefinished
thepiece,wefeltthattheseoneandahalfweekswerecomp-
letelyworthit.Butitwasn’talloveryet.Wehadtoperform
the piece again, but this time in a completely new place,
which was smaller. After an hour of brainstorming, the
workshopleaderschangedthepiecetofitthescene,andthe
showbegan.Itwasacompletesuccessagain,andwereally
enjoyed the performance. We are terribly grateful that we
hadthisopportunity,andwewillneverforgetthetimeswe
had here including all the hard work, the friends and the
memories.

Thetriphomewasrathersmooth,especiallyifcompared
tothewayhere.We leftBerlin ‘Hauptbahnhof’ (central rail-
waystation)around11.Wehadalittlecommotionregarding
ourplaces,butweresolveditquickly.Wehadaquiettwelve
hourstorest.

Astheresultofthehardworkofthemediateam,ashort
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documentarywasmadeoftheproject.Thefilmwaspresen-
tedattheFestivalSlobodyinBratislava.Later,wereceiveda
documentarynewspaper,whichistrulyatreasureforallofus.

Beszámoló a strasbourgi útról
Iskolánk pár tanulójának lehetősége volt Strasbourgba

utaznia,december5-eés9-eközött.
Eztvalójábanatavalyelballagott12.Atanulóinakköszönhet-
jük,hiszenőknyertékeztadíjat,demárnemmehettekki,így
kerülhetettránkasor.
Személyszerinténazértmehettem,mertazosztálybólcsa-
patkéntindultunkszinténezenaversenyen.Nagyonszép3
napottölthettünkelott,dekezdjükisazelejétől.

Különbusszalutaztunkegyéjszakánkeresztül,amikissé
kimerítő volt sokak számára, hiszen nehéz megtalálni a
kényelmes alváspozíciót. Az éjszaka közepén tettünk egy
megállótUlmban,aholkörbenézhettünkasötét,alvóváros-
ban.MajdreggelremármegisérkeztünkStrasbourgba,ahol
nem volt idő pihenésre, mentünk is a belvárosba várost
nézni, amit persze kár lett volna kihagyni, olyan szép volt.
Különleges hangulatot árasztottak a házak, a téren lévő
katedrálissalegyütt.

Mégaznap lehetőségünkvoltazEmberi JogokEurópai
Bíróságának épületébe bemenni, ahol két lelkes magyar
jogászfogadottminketésvezetettkörbe.
Esténként pedig szabad program volt, melynek keretében
felfedeztük a karácsonyi vásárt, és megkóstoltuk az ottani
specialitásokat,mintpéldáulatarte flambét.

Majd elérkezett a nagy nap, ami miatt tulajdonképpen
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egyetértenek-eazelhangzottakkal.
Késődélutánpedigmárelérkezettaparlamenttőlvalóbúcsú
ideje,egyszéphosszúnapottölthettünkitt.

Másnapmárahazaindulásnapjavolt,determészetesen
kihasználtukazidőtésmegnéztünkmégegyvárost,Colmart.
Betértünkegymúzeumába,aholmegtekintettünkegyszép
szárnyas oltárt, amelynek neve: Isenheimi szárnyas oltár,
Matthias Grünewald fő műve, készítése pedig a 16. század
elejéretehető.Ezutánismétszabadjáravoltunkengedve,és
azottanikarácsonyivásártisfelfedeztük.Természetesenjól-
lakottan és emléktárgyakkal megrakodva tértünk vissza a
buszra,amimáregészenhazáigrepítettminket.

Fáradtanbár,deboldoganértünkhazamásnapreggel.

AHősökterénmárottvártakminketalelkesszülők,akikkel
gyorsanmegisoszthattukfrissenszerzetttapasztalatainkat.
Örülök, hogy részese lehettem ennek a strasbourgi látoga-
tásnak,nemmindennapiélményekbenlehetettottrészünk.

Osztovits Kinga, 11.a

Történelmi kiállításon Varsóban
2017. december első napjaiban néhány napra Varsóba

látogattunk (Balla Endre Csanád, Bartók Bori, Matuz Anna
11.b),hogyottnémet,olasz, románés lengyeldiákokkalés
tanáraikkal közösen részt vegyünk egy nemzetközi projekt-
ben.Utazásunksoránbetekintéstnyerhettünkegytörténel-
mi kiállítás szervezésének rejtelmeibe, majd mi is a kiállítás

mentünk.AzEurópaParlamentbenösszegyűltazUnióorszá-
gait képviselődiáksereg.Előszörmindenország tartottegy
bemutatkozást, rövid összefoglalót az országáról. Majd az
előre megadott témák szerint csoportokra oszlottunk, és
angolulmegbeszélést,vitáttartottunkakijelölttémákról.
Véleményemszerintezvoltazegyiklegérdekesebbrészeaz
utazásnak,Európakülönbözőországaibólbeszélgethettünk
diákokkal. A megadott téma feldolgozása után természete-
senfolytattukazismerkedést,beszélgetést,éseztmindenki
nagyonélvezte,hiszennemmindennapvanarra lehetősé-
günk,hogy ilyen soknemzet fiataljaival kapcsolatot létesít-
sünk.

Acsoportosmegbeszéléstegyparlamentiüléskövette,
aholakijelöltszóvivőismertetteacsoportálláspontját(isko-
lánkbólisottülhetettegydiák).Majdarésztvevőkneklehe-
tőségükvoltszavazni,mintegyigaziparlamentiülésen,hogy
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összerendezésének részeseivé válhattunk. Az alapötlet len-
gyeltörténészektőlszármazik.Azttűztékkicélként,hogyaz
első világháborút és az azt lezáró békeszerződéseket úgy
mutassabe,hogyhűentükrözzeOlaszország,Németország,
Románia,LengyelországésMagyarországemlékeit,érzéseit.

Kikérték a véleményünket egy új történelmi honlappal
kapcsolatbanis.Érdekesvolt látni,hogykülönbözőoktatási
rendszerekből érkező tanárok és diákok milyen tanulmányi
segédeszközöket tartanak hasznosnak. Az utazás minden
perce remek élmény volt, új embereket ismerhettünk meg,
akikkelazótaistartjukakapcsolatot.

Matuz Anna 11.b

Német cserediákok, impressziók
Április 15-én kellemes, tavaszi este volt. A Liszt Ferenc

repülőtérenabbanazestiórábanisnyüzsögtekazemberek.
Azérkezésioldalontizenegymásikfazekasosdiákkalálltam,
akkor még szinte ismeretlen vendégeinkre várva.
Idegességemben eljátszottam a gondolattal, hogy felülök
egyTimbuktubatartógépre.

Minden egy októberi délelőttön kezdődött számomra,
amikorPásztitanárnőmegkérdezte,érdekelne-eegynémet-
országidiákcsere. Igentmondtam,majdel is felejtettemaz
egészet.
Márciusbanpedigtízbemutatkozóe-mailérkezettapartner-
iskolától,asoestiArchigymnasiumtól.Mindenkikiválasztotta
apárját,éselkezdődöttaze-mailezés.Aztánegyszercsaka
reptérentaláltukmagunkat.

Mindencsoportbanavendégeinketkerestük.Végül fel-
bukkantegykellőenelveszettnek tűnőgyerekcsapatéskét
tanár. A következő kérdés az volt, hogy közülük ki tartozik
hozzám.Nemkaptamfotótalányról,deküldtemnekiegyet,
ígyrövidesenmegisláttamegyiküktekintetébenafelisme-
rést. Hazafelé sikerült elkerülni a rettegett kínos csendet.
Otthon pedig egy gyors körbevezetést, bemutatkozást és
vacsorátkövetőenhamaraludnimentünk.

Hétfőn megismerkedtünk a csapat többi tagjával, és
megkóstoltattuk velük a pogácsát, valamint a külföldieket
általábanmegosztóTúróRudit.Azezutánkövetkező iskolai
idegenvezetés számunkra is sok új információval szolgált.
Délután Pesten vezettük körbe őket, majd a Rózsa fagyizó-

banzártukanapot.
Akeddibudaivárosnézéskiakasztottaa lépésszámláló-

kat,deagyönyörűkilátásértmegérte.Sétaközbenavendé-
gekzseniáliselőadásainkatisvégighallgattákalátványossá-
gokról.

Szerdán Szentendrére kirándultunk, a város mellett a
Skanzent is megnéztük. A nap kedvencei egyértelműen a
Margithíd,ésFerike,azerdeisiklóvoltak.

A csütörtöki napot a Fazekas Roboteam előadásával
kezdtük LEGO robotok programozásával. Utóbb kiderült,
hogy Németországban ez az informatikaoktatás szerves
részétképezi.EgyembertpróbálóBudapest-kvízutánneki-
vágtunk a Budapest rallynak, melynek keretein belül filmet
kellettforgatnunkavárosnevezetességeinél.Ennekkapcsán
gazdagodtunkegyananásszal,egykiwivel,egymangóvalés
egybanánnal, éskipróbáltuka segwayezést.Díjkéntkürtős
kalácsotkaptunk,vacsorárapedigcsirkepaprikástettünk.
Anaplementétegydunaihajózásközbennéztükvégig.

Péntekenelérkezettacsereprogramelsőfelénekutolsó
napja.MegcsodáltukaHungarikumHázkiállítását,majdpár
óraszabadidőutánareptérfelévettükazirányt.Némifenn-
akadás után (a buszsofőr otthagyta a fél csoportot, hiszen
neki tartania kellett a menetrendet) meg is érkeztünk, és
elbúcsúztunkegymástól.

Júliusban találkozunk újra, amikor hat napot Német-
országbantölthetünkmajd.Máracsereelsőfelealattrenge-
tegújélménnyeléstapasztalattalgazdagodtunk,rengeteget
fejlődöttanyelvtudásunk,megismertükegymáskultúrájátés
új barátságokat kötöttünk. Idegesség helyett már inkább
izgalommalváromamásodikfelvonást,ésremélem,hogya
kétiskolasokáigfolytatjamajdazegyüttműködést.

Vajtai Lili, 11.a

Német diákcsere a Ruhr-vidékről

Április közepén német cserediákok érkeztek iskolánkba
egyRuhr-vidékközelikisvárosból,Soestból.Ötnapottöltöt-
tek el nálunk, Budapesten. Tőlük tízen, tőlünk tizenketten
vettekrésztacsereprogramban.

Mielőtt megérkeztek, a repülőtéren mindenki nagyon
izgatottvolt:énis,hiszenezelőttmégsohanemvettemrészt
cserediákprogramban.Dekésőbbaggodalomrasemminem
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adhatott okot: igazán jól el tudtunk velük beszélgetni. Azt
hiszem,jóközösségkovácsolódottösszeavégére.

A délelőttöket az iskolában töltötték ők is, különböző
órákonvettek részt.Egyalkalommalbetekintéstnyerhettek
aziskolaLego-robot-szakkörénekmunkájábais.Egy-egydél-
utánbejártuk,megcsodáltukBuda,illetvePestnevezetessé-
geit.EgyiknappedigSzentendrérekirándultunk.Utolsóeste
adélutánicsapatverseny,valamintazezutánelköltöttbúcsú-
vacsorautánegydunaihajókázásonvettünk részt, amelya
többi esti programmal – teaház, bowling – együtt felejthe-
tetlenélménnyévált.
Márváromajúliusiutazásunkathozzájuk!

Im April kamen zehn deutsche Schüler – und ihre
Lehrerinnen – aus einer Kleinstadt in der Nähe des
Ruhrgebiets,SoestnachUngarn,umgemeinsammitunsan
dem ersten Teil eines neuen Austauaschprogramms teilzu-
nehmen.

Bevorsieangekommenwaren,fühltenwirunseinbiss-
chen aufgeregt. Aber es stellte sich später heraus, dass wir
unsmitihnensehrangenehmunterhaltenunddiefünfTage
verbringenkonnten.

JedenVormittagnahmendieDeutschenamUnterricht
inderSchuleteil.EinmalkonntensiesichauchdieTätigkeit
des Lego-Roboter-Teams anschauen. An den ersten zwei
NachmittagenbesichtigtenwirdieSehenswürdigkeitenvon

168 Fazekas-évkönyv

Pest bzw. Buda. An dem einen Tag machten wir einen
AusflugnachSzentendre,wowirauchdasFreilichtmuseum
besuchten. Am letzten Abend nach dem Abschied-
sabendessenfuhrenwirmitdemSchiffaufderDonau,und
dieseSchifffahrtwurdeeinunvergesslichesErlebniswegen
des schönen Panoramas. Die Programme an den anderen
Abenden–Teehaus,Bowling–sindauchfantastischgelun-
gen.
IchfreuemichaufunsereFahrtimJuli!

Blaskovics Ákos 11.a

2018_HetedHet_Layout 1  2018. 05. 25.  9:28  Page 168



2018_HetedHet_Layout 1  2018. 05. 25.  9:28  Page 169



ÉletKépek
170 Fazekas-évkönyv

2018_ÉletKépek_Layout 1  2018. 05. 25.  9:38  Page 170



Fazekas-évkönyv   171

2018_ÉletKépek_Layout 1  2018. 05. 25.  9:38  Page 171



9.d Közhelyek nélkül

Lúdavató… Hát igen. Ahányszor az osztályunk a
Nagyszínpadon köt ki, annak nem lesz jó vége, már ha még
emlékszünk a 7-es perfomance-ra… A Lúdavató nagy dolog.
Hetedik eleje óta tervezgettük, hogyan fogunk nyerni,
miként lesz a kampány, milyen sütiket és üdítőket fogunk
majd osztogatni. A helyzet viszont az, hogy amikor elérkezett
a kilencedik, és tényleg megkezdődött a felkészülés, vala-
hogy kicsit félresiklottak a dolgok. Nem nagyon, de pont
elégé.

Mondják, hogy nem a helyezés, hanem a részvétel a fon-
tos. És végül is, ugyanakkora tortát kaptunk, mint az a-sok…
Szóval igen. Ezek vagyunk mi. Egy osztály, amelyik… De nem
akarok közhelyes lenni. Leginkább akkor tudunk összetartani,
ha dogahalasztásról van szó, vagy ha filmnézésről. Nem
vagyunk mindig tekintettel egymásra, sőt… Néha teljesen
hidegen hagy, hogy mi van a többiekkel, ha a saját körünket
nem érintik. Vannak, akiket porig alázunk, és nem érdemlik,
és van akiket az egekig ajnározzuk, pedig nem különbek.
És lehet, ez csak nálunk van így, de szerintem nem. Nem
vagyunk rossz osztály. Csak egy osztály, harminckét gyerek-
kel, akik mind mások, akiknek van egy célja, és akiknek van
egy álma.

9.d Közhelyekkel

Lúdavató… Hát igen. Hetedik eleje óta készültünk rá,
hogyan fogjuk megnyerni, milyenek lesznek a sütik meg a
plakát. A gólyatáborban minden felsős azt mondta, az elkö-
vetkezendő fél év lesz fazekasos pályafutásunk legjobb fél
éve. És nem is csalódtam. A Lúdavató forgataga minket is fel-
kapott, mindenki részt vett a munkában, bár voltak persze
mértékbeli különbségek, de a Ludas Matyi mindenkit inspi-
rált. Néha úgy éreztünk, ki fogunk futni az időből, de végül
sikerült. Nem nyertünk, de nem is az volt a fontos. A torta
ugyanakkora volt, de ha egyáltalán nem lett volna, az is
mindegy. Mert mi ott voltunk egymásnak.
A mi osztályunk más, mint a többi. Mondjuk, nincs akkora
viszonyítási alapom, de az előző osztályomnál biztos sokkal
másabb. Nem fojtjuk meg egymást, inkább segítünk, hogy
kibontakozhassunk. Mindenkinek van egy helye, és minden-
ki helye ugyanannyit ér.
De nem akarom szaporítani a szót, hiszen nincs hova. Az osz-
tályunknak vannak hibái, de nem az a lényeg. Hanem, hogy
harminckét egyéniség jár ide, akiknek van egy célja, és akik-
nek van egy álma.

9.d Vitószki Eszter

172 Fazekas-évkönyv

Lúdavató
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Jelenetek az iskola életéből
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Ballagási beszéd 
a búcsúzó évfolyam nevében
Kedves szülők, rokonok és barátok!
Tisztelt tanáraink, egykori és jelenlegi diáktársaink!
Szeretettel köszöntök mindenkit a ballagó tizenkettedik
évfolyam nevében!

Észrevették már, hogy nemcsak akkor hat idegenszerűen
egy város, mikor először látjuk, hanem akkor is, ha utoljára
sétálunk végig rajta, utazás előtt, hogy kivándoroljunk, soha
vissza nem térésre? 

Most, hogy gimnazistaként utoljára jártuk be a Fazekas
termeit és folyosóit, talán könnyebben tudunk válaszolni
Karinthy Frigyes kérdésére is. 

Az elmúlt hetekben a legtöbben már csak testben vol-
tunk jelen az iskolában, hiszen a gondolataink főleg az érett-
ségi és a továbbtanulás körül forogtak. Az épület, ahol 4, 6
esetleg 12 évig a napjaink nagy részét töltöttük, és aminek
szép lassan már minden zugát kiismertük, a mostani időszak
után valóban idegennek tűnhet. Hirtelen nehezen is jut az
ember eszébe az a temérdek emlék, amit itt szerzett. 

Egy új, ismeretlen területre átkerülve a gimnázium és az
egyetem között azonban különösen fontos, hogy vissza-

tekintsünk, és megtaláljuk, mi mindent vinnénk magunkkal
az előző évekből, és mik azok, amiket legszívesebben a
Fazekas falai között hagynánk. Az első, így felidézett emléket
pedig már könnyebben követheti az összes többi, így talán
az udvarról kifelé menet ismét nem fog olyan idegennek
hatni az iskola.

„Ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják
semminek az értékét.”

Oscar Wilde szavai különösen igazak a Fazekasos éveinkre.  
Mielőtt ideérkeztünk, már mindenki hallott valamit az

iskoláról és ismertük szüleink, számtalan ismerősünk gimná-
ziumi történeteit is.  Volt egy elképzelésünk arról, milyen is
lesz ez az egész, hogyan fogunk majd itt felnőni, életre szóló
barátokat és élményeket szerezni, és milyen lesz „fazekasos-
nak” lenni. 

Az itt töltött idő alatt azonban hamar megismerhettük
ennek az árát is. Bár nem volt meglepetés, hogy a gimnázi-
umnak megvannak a maga nehézségei, és a Fazekasban
tanulni kell, gyakran fordult elő olyan, hogy csak a feladatok
sokasága, egy-egy kudarc, és az iskola Oscar Wilde-i ára
maradt csupán a szemünk előtt. A nyolcadik órában, egy
balul elsült felelés és egy másnapi témazáró között nagyon
könnyű volt megfeledkezni az értékek kereséséről.

Örkény István szerint „Az iskolának az a feladata, hogy a
kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká

Mesteri megoldások
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tegye.” Kérdésekből pedig biztosan állíthatom, hogy a faze-
kasos éveink során soha nem volt hiány. Rögtön az iskolába
érkezésünk utáni hetekben legalább egyszer mindenki szájá-
ból elhangzott a négy emelet valamelyikén bolyongva, hogy
„Merre is találom a termet?”. Később aztán voltak az órákon a
padtársnak elsuttogott „Ugye ezt te sem érted?”, és az éjsza-
ka közepén írt „Ugye még te is a beadandón dolgozol?”mon-
datok is. Ha valami nem volt világos, ott voltak segítőkész
osztálytársaink, és tanáraink is igyekeztek a nekik feltett,
tananyaggal kapcsolatos, vagy azon túlmutató kérdésekre,
az időt nem sajnálva, kielégítően válaszolni. Gimnázium alatt
így rájöhettünk a kérdezés fontosságára, és arra, hogy ez az
egyik leglényegesebb eszköz, aminek segítségével majd
megismerhetjük a minket körülvevő világot. 

Azonban ebben a 4 évben legtöbbünknél felmerültek
egészen más típusú kérdések is. Egy ébren töltött éjszaka,
egy kilátástalanul hosszúnak tűnő hét közepén fel-felvető-
dött az emberben a gondolat, hogy „Miért vagyok itt?  Nem
lenne egyszerűbb csak abbahagyni az egészet?”. Ezek a kér-
dések kiemelten fontosak, hiszen, ha nem kaptunk volna
rájuk választ, talán át sem tudunk lendülni azokon a nehéz-
ségeken, amiket a gimnáziumi lét támasztott elénk. A min-
dennapjainkat átitató kételyekre, amikor tudatosult bennünk
a Fazekas ára, végül az iskola értékeinek megtalálása adhatta
meg a választ. 

Gyakran nehéz volt ezeket észrevenni, hiszen a sok min-
den, amit az évek során a gimnáziumtól kaptunk, legtöbb-
ször a kis dolgokban nyilvánult meg. Nem mindig gondol-
tunk bele, mennyit is jelent egy, a terem előtti padon végig-
beszélgetett szünet, vagy egy érdekes előadás a Fazekas
Fesztiválon.

A Fazekasban egy olyan közösség részesei lehettünk,
ahol a sokszínűség érték, nem pedig különcség. Elég csak
végignézni egy osztályon: van, akit a részecskefizika érdekel,
van, akit a festészet, de akármilyen témáról szeretnénk is
beszélni, mindig akad valaki, aki épp otthon van benne, és
szívesen értekezne róla. Az itt tanulók közösen egy annyira
széles látókört képviselnek, hogy kellő nyitottsággal igen
sokat lehet tanulni még egy szünetbeli beszélgetésből is.

Ezt a sokféle embert a négy év során a gólyatábortól és a
Lúdavatótól kezdve, az osztálykirándulásokon, bulikon, kóru-
son és sportokon át, a Szalagavatóig összekovácsolták az

iskolai programok és közös élmények. Ennek eredménye-
ként jöhetett létre az a különleges, egymást támogató
közösség, ami a gimnázium alatt kiapadhatatlan örömfor-
rás volt. 

Összetartottunk az osztályban és az évfolyamon is.
Utóbbinál elég csak arra gondolni, ahogy a közösen minket
tanító tanárok óráiról és várható számonkéréseiről hoztuk-
vittük egymásnak a híreket. Köttettek életre szóló barátsá-
gok, de ezek mellett, a nehezebb pillanatokban jólesett akár
egy-egy elkapott kedves mosoly is a folyosón, vagy ha vala-
melyik osztálytársunk még ébren volt, és tudott beadandót
nyomtatni hajnalok-hajnalán.

Az itt töltött éveink során átvehettük a Fazekas érték-
rendjét is, a tudás és a tudni akarás tiszteletét. Bátran kérdez-
hettünk, és ha valami különösen érdekelt, többet szerettünk
volna belőle, arra mindig volt lehetőség, akár szakkörök, ver-
senyek, vagy egyszerűen egy-egy beszélgetés formájában.  A
kíváncsiságnak kevés határt szabtak, és ez segített megtalál-
ni, mi az, ami igazán foglalkoztat minket, úgy, hogy közben
minden más téren is szabadon hódolhattunk érdeklődése-
inknek.

Nehezebb időszakokban azonban ezeket az értékeket
nem volt mindig olyan egyszerű észrevenni. Kedves szüleink,
rokonaink, barátaink! Köszönjük, ha ilyenkor egy beszélge-
téssel, kedves, biztató szavakkal, vagy akár csak türelme-
tekkel mellettünk álltatok, támogattatok és tereltetek
bennünket!

Tisztelt tanáraink! Köszönjük az áldozatos munkájukat,
amivel minket tanítottak, segítettek és formáltak éveken
keresztül. Számos fontos leckét viszünk önöktől magunkkal,
és reméljük, hogy még sok diák megkaphatja ugyanezeket a
tanulmányai során.

Mi, a tizenkettedik évfolyam most elballagunk, itt hagy-
juk a Fazekast, de az itt szerzett élmények és tapasztalatok
velünk maradnak. Ezek fognak majd emlékeztetni majd az
iskolára, és mutatják meg, mi mindent értek azok az évek,
amiket itt tölthettünk.

Jedlovszky Krisztina 12.b
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A 12.a ballagási beszéde
Az osztály nagy részének a negyedik, néhányunknak a

tizenkettedik tanéve ér véget most a Fazekas falai között.
Velünk együtt sok ezer diák ballag el ma országszerte.
Külsőségben sok a hasonlóság: az ünneplőben izzadás, a
celofánban hervadozó virágok, az elérzékenyült hozzátarto-
zók… De az emlékeknek, az élményeknek és a tudásnak azt
az összességét, amit tanárainkkal, tanárainktól szereztünk a
Fazekasban, csak ennek az osztálynak a tanulói viszik magukkal. 

Mások nem tudták meg rögtön a gimnázium elején,
hogy az elkövetkezendő évek alapvető célja a befogadói
horizont tágítása. Ezzel az iránymutatással azért sokkal
könnyebb volt elfogadni, hogy Newton törvényeitől kezdve
a zöld szemostoros testszerveződésén keresztül mi minden
szerepel a gimnáziumi tankönyvekben. Köszönjük ugyanak-
kor, hogy a kötelező tananyagon túl kaptunk film-, könyv-,
kiállítási- és színházi élményeket, ajánlásokat is. Hogy nem
jövünk zavarba, ha egy társaságban Kicsi Grófon túl elhang-
zik Kieslowski vagy Jonathan Franzen neve is. 

Máshol nem szólították a diákokat a kamaszkoruk legel-
viselhetetlenebb időszakaiban is angyaloknak és fordultak
feléjük olyan szeretettel és bizalommal, amely még a legvak-
merőbb hedonistákat is megóvta az igazán nagy baklövések
elkövetésétől. 

Mások, hiába ment el az étvágyuk a trigonometrikus
egyenletektől, nem kaptak tájékoztatást arról minden
matekóra végén, hogy mi is lesz az aznapi ebéd, és azt is csak
a mi osztályunkban lehetett megtanulni, hogy nem minden-
ki lehet olyan, hogy még a vécére is számológéppel jár. 

Mi nem csak a múltat, de a jelent is értelmeztük történe-
lemórán. Nagy viták, alapjaiban ellentétes vélemények
ütköztetése vezetett oda, hogy kritikus gondolkodású, a
miértekre is választ kereső első választóként járulhattunk
áprilisban az urnák elé. Egy igazán nagy kihívást azonban
még nekünk sem sikerült megoldani, most már csak szurkol-
ni tudunk, hogy egyszer lesz sötétítőfüggöny a 312-es terem-
ben. 

Mi tudjuk, hogy legalább annyi nyelvet köllene beszél-
nünk, mint Balassinak, bár ezt egyelőre osztályszinten tudtuk
csak teljesíteni, de az biztos, hogy ez nem nyelvtanáraink
mulasztása. 

Csak nekünk volt az elektronikus naplóban nem szereplő
37. osztálytársunk, aki barátként/barátnőként hallgatta végig
lelki problémáinkat és aki még hand-made bucit is készített a
közös hamburgerezéshez.

Másoknak nem volt olyan tiszteletbeli osztályfőnöke aki
megértően tolerálta néha deviáns viselkedésünket, sőt, tál-
cán kínálta nekünk a közösségi életet nagyban befolyásoló,
nagy felelősséggel járó pozíciókat. 

Sok iskolában már az is eredmény, ha minden tantárgy-
hoz folyamatosan biztosítanak szaktanárt, mi viszont társa-
dalomtudományos osztályként is emelt szintű tudást kap-
tunk a reáltárgyakból. Más sem tudná jobban megcáfolni azt
az előítéletet, mely szerint köreinkből csak búskomor, rom-
kocsmában merengő bölcsészek kerülnek ki, semmint, hogy
nem egy osztálytársunk az orvosi karon készül továbbtanulni?

Köszönjük, hogy a készségtárgyak oktatói felüdülést,
kikapcsolódást biztosítottak nekünk, még ha néha nem is
másztuk meg a kötelet, nem énekeltük ki a háromvonalas c-t
vagy az impresszionistának indult festményünk jóindulattal
is csak dadaistának volt mondható. 

Nyilván mi voltunk a legokosabb, legszorgalmasabb, leg-
tehetségesebb osztály, de azért azt mi sem gondoljuk, hogy
a tanáraink támogatása, önzetlen segítsége nélkül is ugyan-
ennyi versenyt, ösztöndíjat, külföldi továbbtanulási lehetősé-
get nyertünk volna.

Az idősebbek azt mondják, örülj, ha volt életedben leg-
alább egy olyan tanár, akire szívesen emlékszel majd vissza,
akinek egy-egy mondata sokszor szolgál útjelzőül az életed
során. Biztos vagyok benne, hogy többségünknek több név
is szerepel a listáján a tanári kar tagjai közül. Köszönjük, hogy
ilyen szerencsések lehettünk! Egyedül talán azt sajnáljuk
csak, hogy az osztálytetkó 11.-ben elmaradt.

Nádor András 12.a
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Kedves 12.a osztály, bár a helyesebb megszólítás talán már
a 2018A!

„Egy túlságosan jó osztály…” idézet az osztályozó konfe-
renciákról. Törvénytisztelő kollégáim és az igazgatóság tagjai
talán elnézik nekem, hogy titoktartási kötelezettségemnek
nem tettem eleget, s kiszivárogtattam most ezt a valamennyi
értekezletünkön elhangzott rövid mondatot, de nem volt
más választásom, hiszen ti most, akik itt álltok előttünk, való-
ban egy „túlságosan jó osztály” vagytok. 

Nézzük sorra, mik is ennek a tanújelei! 
Kezdjük azokkal a dolgokkal, amelyeket egyszerű eszkö-

zökkel mérni lehet, például a tanulmányi eredményeitekkel.
Ritkán találkozunk olyan osztállyal, amely négy éven keresz-
tül ennyire kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, mint azt ti
tettétek. Rengeteget dolgoztatok, s ennek szép eredménye
lett mind a jegyekben, mind a versenyeredményekben.
Gratulálok ezekhez! 

Folytassuk a sort azzal, hogy mennyi mindent tettetek ezért
az iskoláért, annak közösségi életért. Több éven keresztül jelen-
tős szerepet vállaltatok a DÖK irányításában, a gólyatábor szer-
vezésében és lebonyolításában. Köszönjük ezt a munkát! 

Felsorolásomat azzal a „jóság-fokmérővel” szeretném
zárni, ami számomra a legfontosabb, amikor a 12. A osztályra
gondolok.  Ez nem más, mint az a szeretetteljes légkör, amely
jellemezte az osztályotokat. Amelyben könnyű volt tanítani, s
azt gondolom, befogadni, fejlődni s épülni is. Biztos vagyok
abban, hogy osztályfőnökötök, Osztovits Szabolcs tanár úr
keze munkája is alaposan benne volt ennek a légkörnek a
kialakulásában.

Végül büntetőjogi felelősségem tudatában ismét egy
idézet a konferenciákról: 

„Nagyon sokat köszönhet ez az osztály azoknak a taná-
roknak, akik tanították őket”. Ez így van, s ez így is van jól.
Viszont hadd fordítsam meg ezt a mondatot: nagyon sokat
kaptunk mi, tanárok is ettől a remek csapattól, ezért azt
gondolom, mi is köszönettel tartozunk nektek az embersé-
getekért, kedves szavaitokért, lelkesedésetekért, érdeklő-
désetekért, azért, mert valóban s csupa nagy betűvel JÓ
VOLT TANÍTANI BENNETEKET. 

Kedves 2018A osztály! Köszönünk mindent, Isten veletek!!

Németh Sándor

A 12.b ballagási beszéde
Kedves tanáraink!

Amikor elvállaltam, hogy megírom a ballagási beszédet,
kedvenc kémia- és történelemtanárunk, Keglevich Kristóf
tanár úr Winston Churchill szavait idézte: „A jó beszéd olyan,
mint egy női szoknya: elég hosszú ahhoz, hogy fedje a lénye-
get, de elég rövid ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést.” 

Rögtön éreztem, hogy az oly sokszor emlegetett történe-
lemórai genus proximumok és az esetenként nehezen kitöl-
tött három oldalas irodalom tételdolgozatok között kell meg-
találnom az arany középutat.

Az utolsó tanítási napokban biztosan önökben is felme-
rült, hogy a velünk töltött négy évnek bizony lassan vége.
Elballagunk, mint minden tizenkettedik osztály, de reméljük,
hogy amilyen felejthetetlen és különleges volt nekünk ez a
négy év, olyan emlékezetes marad mind az osztályunk, mind
az együtt megélt emlékek önöknek is. Belátásom szerint
megfeleltünk minden kritériumnak, amelynek egy igazi faze-
kasos bés osztálynak meg kell felelnie. Emlékszem, mikor a
11-es félévzáró osztályfőnöki órán Keglevich tanár úr szerény
mosollyal az arcán, büszkeségét meg sem próbálván leplezni
közölte velünk, hogy az iskolában miénk a legjobb osztály-
átlag, még annak ellenére is, hogy a hiányzásokat összesítő
rangsor tetején szintén az akkori 11.B osztály állt. 

Persze – folytatván az előttünk végző fazekasos diákok
hagyományát – e hiányzások mögött rengeteg tanulás és
versenyeredmény állt. Gondolok itt nemzetközi diákolim-
piákra, OKTV eredményekre és a világ legnevesebb egyete-
meire való (nagy valószínűséggel sikeres) jelentkezésekre.
Egy ilyen közösségben, ahol a tanulás és a siker mindennap-
jaink részévé vált és ahol kivétel nélkül nézhetek büszkeség-
gel minden osztálytársamra, őszintén mondhatok köszöne-
tet önöknek. Hiszen minden eredményünk mögött ott állt
támogatásuk akár közvetlen, akár közvetett módon.

De a búcsú perceiben aligha valószínű, hogy önökre
nézve az jut eszünkbe, milyen hasznos volt megtanulni, hogy
Fernand Vix nem ezredes, hanem vezérkari alezredes volt,
hogy milyen valószínűséggel ugrik fel egy dinnye 40 méter
magasra hőenergiája csökkenésének következtében, vagy
éppen azt, hogy milyen időhatárok közé szoríthatjuk a
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klasszikus modernség korszakát. Abban viszont biztos
vagyok, hogy senki sem fog megfeledkezni Cili néni szeren-
csés nyerteseiről és máig cinkeltnek vélt dobókockájáról,
vagy arról, hogy Keglevich tanár úr kémiaóráin, ha megszó-
lalt a tűzjelző sziréna, és mindenki más menekült, akkor „Ha
bennégünk is, kiszámoljuk!” A fiúk Nagy Pálné, Marcsi néni
vasszigora alatt megtanulhatták, hogy a röplabda a legne-
mesebb sport, de a négy év alatt aligha játszhatták, hiszen
„Addig nem szabad röplabdázni, míg meg nem tanuljuk az
alapokat.” Ezzel ellentétben a lányok kihasználva a heti
három testnevelésóra adta lehetőségeket, fáradtságot nem
ismerve űzték e nemes sportot majdnem minden alkalom-
mal, amikor pedig nem, akkor Koczka Anikó tanárnő segítsé-
gével fejlesztették beszédkészségüket. Biztos mindannyian
emlékezni fogunk arra is, hogy Szabó Júlia tanárnő hányszor
pipálta ki a nevelési célt, Csefkó Zoltán tanár úr pedig hány-
szor ígérgette, hogy „Csibemackók, nem lesz több javító!”
Dunay Zoltán tanár úr matematikaóráin ülve nemcsak a kikö-
tések és az egységkör fontosságáról esett szó, hanem idő
előtt megtanulhattuk azt is, hogy mi köze volt Trockijnak a
jégcsákányhoz. Ha nem is voltunk mindig páratlanul fris-
sek Németh Sándor tanár úr énekóráin (gondolok itt az
ominózus nyolcadik és első órákra), lelkesedésünk – már
amennyire azt az éjszaka alvással töltött vagy épp nem
töltött órák száma megengedte – tizenkettedik év végére
is töretlen maradt. A memóriánkba visszavonhatatlanul
beivódott Két gránátos című Schumann-darabot osztály-
kirándulásaink során zuhogó esőben is nagy odaadással
énekeltük a tanár úr társaságában. Az átbeszélgetett iro-
dalomórákra is biztosan sokan emlékezünk majd és Oláh
Tibor tanár úr érettségire vonatkozó tanácsára, miszerint
„a diák legyen okosabb a     feladatsornál”. Ezt mindany-
nyiunk a fejébe véste és maradéktalanul próbálunk majd
neki eleget tenni az elkövetkezendő időszakban. Erős-
Honti Julianna tanárnő tudását nemcsak a biológiaterem
négy fala között próbálta átadni, hanem emlékezetes
állatkerti, füvészkerti és normafai kirándulásokat is
köszönhetünk neki. Kiváló pedagógusként tudta, hogy
még a 18–19 éves diákok figyelmét is leköti az Egyszer
volt az élet című tudományos rajzfilmsorozat és, hogy
minden 12.B-s tanuló, bármilyen lelkiállapotban, akármi-
lyen nagy témazáró dolgozat előtt szívesen játszik az
Evolúció nevű társasjátékkal. 

Kedves tanáraink!
Hogy mit adott még nekünk a Fazekas? Bés osztályhoz

híven számolgattunk kicsit, és megkaptuk, hogy közel 10 000
dolgozatot, melyek megírásával fél mázsányi papírhalmot
fogyasztottunk el. A sok tanulás okozta rendszertelen étkezé-
sünk miatt sem kellett aggódnunk, hiszen a mindennapos
testnevelés mellett a négy év alatt egyesével körülbelül
10 000 emeletet lépcsőztünk, mellyel 6 000 kilokalóriát éget-
tünk el. A gimnáziumban töltött időnkből az osztálytermünk
és a mosdó közötti séta közel 3 000 percet vett igénybe, illet-
ve az első órában tartott matematikaórák előtti pár forintos
fogadások alkalmával – melyek tárgya Menta és Keve össze-
sített késése volt – Dunay tanár úr és a fogadó felek összesen
körülbelül 5 000 forintot fizettek be a kasszába.

“Ahogy körbenézek, látom mindazokat, akik megtanítot-
ták azokat, amiket most tudunk. Olyan, mintha búcsúznánk,
de örökre összeköt minket az, ami itt velünk történt. 

Emlékeztetni fog majd arra, hogy kik vagyunk, hogy vál-
tozzunk meg, ha kell.” Ez az idézet beszédem tökéletes zárá-
sának tűnik, még akkor is, ha nem egy irodalmártól vagy
tudóstól, hanem A csodálatos Pókember című filmből idéz-
tem. A sok emlék csak töredéke annak, amivel osztályunk
gazdagabb lett a négy fazekasos év alatt. Önök – kedves
tanáraink – voltak azok, akik e négy év során napról napra
nevelték szellemünket és lelkünket, és akik nélkül most nem
ugyanez a 12.b osztály állna hálás szívvel köszönetet mond-
va a tanári szobában. Köszönjük tehát a sok tudást és segít-
séget, és további sikeres tanítóéveket kíván a 2018B osztály!

Bogdándi Lilla 12.b
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Kedves 12.b Osztály! 

E búcsúbeszéd megfogalmazásakor számos frázis merül-
het fel. Kedves osztály, jól nevelt osztály, tanuló osztály… no
meg persze az erre az alkalomra alkalmazott klisék: az élet
kapuján, elérkezett az az idő, a felnőttkor küszöbén, lezárult
egy korszak, kiléptek az élet kapuján satöbbi.

Azonban inkább emlékezni próbálok rátok, feleleveníte-
ni egy-egy pillanatot, jellemzőt, az elmúlt 4 évet, vagy más-
képpen fogalmazva, azt az 500 órás tanfolyamot, amit együtt
töltöttünk. Különben is, hogyan lehetne belesűríteni több
évet egy beszédbe? De mégis alakul, lassan formálódik ez az
emlékezés, alakot ölt. S kissé olyanná kezd válni, mint egy
Karinthy-novella vagy egy Rejtő-szöveg.     

A felnőttkor küszöbétől az örmény barátig
Újabb nap az iskolában. A tanár a folyosón közeledik. Lilla

a másik teremnél észreveszi, ahová átszomszédolt, … búcsú-
zik, s hamiskás mosollyal elrobog a tanerő mellett. Judittal
találkozva, frizbizve berobognak a terembe. Mások is érzéke-
lik a tényállást, s ugyanezt teszik. No, nem a frizbizést, hanem
hogy elfoglalják aktuális állomáshelyeiket. 

Az osztály nagy fegyelemmel várakozik. Ez erősen jellem-
zi őket. Figyelnek, várnak, jelentős részük írásra készen, a
tanulódiák-gombot megnyomva, tanulásra beállítva.  

A téma adott, a diskurzus elindul. A tanár felhevül,
magyaráz, kérdésekkel ostromolva, párbeszédre provokálva
a jelenlévőket. Kinga kinyitja az ablakot, ő bezárja. Meleg, zaj,
gerlék… Kinga nem érti, hogy lehet összekeverni a galambot
a gerlével – ez majdnem főbenjáró bűn.  A tanár szabadkozik,
az osztály megértő. Mindig megértő. Ez az egyik legjellem-
zőbb tulajdonsága: tapintatos. Nem mondhat senki akkora
badarságot, hogy megsemmisítő kacaj kísérje - csupán némi
hümmögés. 

Sok a kérdés mindkét részről (például, hogy miért zárjuk
be az ablakot.) A diákok mindenre reflektálnak. S az idő tört
része alatt beindul az osztály, egyetlen abszurd pillanatba
sűrítve mindent. 

Gábor befut - éppen sürgős iskolaépítési, újjáépítési,
hangosítási – vagy ki bírja követni, hogy milyen feladatokat
kellett végeznie. Robi kissé szkeptikus véleményét fejti ki, a
többiek számára talán egzotikus példákkal és személyekkel
(örmény barát, amerikai ismerős – egyesek egy hawaii orgo-
nista és egy székely varrónő levelezés útján megismert

véleményét is hallani vélik) alkotva analógiákat. Kata arisz-
tokratikusan hallgat, őt ezek nem befolyásolhatják. Dóri
igyekszik megfelelni a helyzetnek, s bölcsen visszaterelni a
gondolkodás ívét az egyre szélesedő diskurzusvályúba. Fő a
fegyelem!  

Dani ekkor merül fel gondolataiból. Nem tudni, hol volt,
de hirtelen beszélni kezd. Hajának birizgálásából sámsoni
ihletet és erőt merített széles ívű mondatai meglepőek: nem
tudni hol kezdődnek, merre tartanak, s milyen következmé-
nyei lesznek. Dorottya kissé felhúzza a szemöldökét,… végül
igenlően biccent. Igen, elfogadhatóak az elhangzottak.
Rebeka a témára szociális oldalról közelít, érzékeny gondola-
taira Balu reflektál (ebből vers lesz, „akárki meglássa…”). 

Menta és Bogi irodalmi példákat hoznak, bár mintha
némi feszültség lenne érzékelhető köztük. Sokan nem tartják
számottevő véleménykülönbségnek (másoknál némi pánik-
kal jár együtt) a szakszavakkal vagy Ady összes publicisztikai
kötetével való dobálózást. 

Ricsi éppen nem érti a téma egészét, miért is beszélünk
mi erről, s miért kell irodalom órán kihegyezett, előre meg-
fontolt irodalmi példákat hajigálni egymáshoz. Natus, Jákim
bölcsen hallgat (hol van még az érettségi…). Barbara és Péter
egyszerre jelentkeznek. Péter illedelmesen a háttérbe húzó-
dik, Barbara öntudatosan s hosszan érvelni kezd. Bence
mosolyog, s rábízza a döntést a többiekre. A tanár tudja,
hogy Bence tudja.

Csend támad. Kriszta összenéz Bogival – fél nézésekből is
megértik egymást. Aztán alig észrevehetően jelentkezik
(vagy csak megbillen a keze – nehéz eldönteni ebben a
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feszült történelmi pillanatban), s bölcsen összeköti az irodal-
mi, biológiai és pszichológiai gondolatíveket. 

Eloszlik a köd, s paralel sűrűsödik a szövegvilág, a szö-
vegtérkép a táblán. A tanár már a falra ír - észre sem veszi, Cili
figyelmezteti erre, hirtelen felindulásból kifejtve a megszo-
kott havi gondolatsort. Bálint gondolatban kosarazik. Ettől
vagy mástól hirtelen kékre válik a haja, vagy lilára, vagy…

A tanár felszólítja a már több éve jelentkező Marcellt, s
igen elégedett magával, hogy nem dávidozza le újfent. Anna
alatt dombnyi könyv, felette rajzolgat, írogat, verset olvas. A
tanár tudja, hogy a deák közben mindent hall és memorizál –
így hagyja alkotni – a csontváznak már a lábánál tart – a hen-
nából valamennyit a kezére is ken – így enyhe misztikus szí-
nezetet adva ennek a többéves pillanatnak. Detti és Eszter
sebtiben megbeszélik a tényállást, s jegyzetelnek tovább.
Nem szólnak hozzá. Minek belekötni egy működő rend-
szerbe.  

Keve kapitány mond valamit. A tanár nem hallja, nem
érti, elismételteti vele, igyekszik azonosítani, majd kitölteni a
kevésbé megértett részeket. Kiderül, hogy okos gondolat
lehet, bár ebben a pillanatban nem aktuális.  

A tanár szeme ekkor megakad a zsebkendőnyi méretű
osztály-parafatáblán. Mit jelent az a frázisos, manipulatív
félreértelmezett cikk? Hát erre tanítom magukat? – olvasható
ki a tanár szeméből. A büntetés adekvát: holnapra elkészíteni
az Eiffel-torony miniatürizált mását… csőtésztából.

Ez a feszülés csak egy pillanatig tart. Cili mosolyogva
tovább bontja a gondolat menetét, amit Simon több törté-
nelmi példát említve alátámaszt. Igazi történelmi kőszikla.
Anikó bőszen jegyzetel, szeme elárulja, hogy figyel, de csak
akkor fogja megmutatni tudását, ha írásbelire is sor kerül.
Érthető! 

Az óra egy szempillantás alatt véget ér. Boros kolléga
még odamegy a tanárhoz, szabadkozik, később beadja vagy
elküldi a múlt hónapban feladott szövegalkotást… elnézést
kér. 

Eltelt az óra, eltelt négy év – ugyanolyan hirtelen.
Maradnak utánunk némi szófelhők, megértett vagy meg nem
értett gondolatok, egy csőtésztatorony, életértelmezések,
szövegvilágok, aktualizált Örkény-egypercesek, szövegek,
Tomi fel-felröppenő tollai…
Megannyi kivetített gondolat és el nem mondott hála… az
együtt töltött négy évért is. 

Tisztelt 12. b osztály! Csupán e helyt s most búcsúzom
tőletek. Nem mondok illően bölcsességeket, útravalót, idéze-
teket – abban már úgyis volt, van részetek. Így vált ebből a
szövegből félresikerült búcsúbeszéd – de inkább vállalom,
minthogy búcsúzzam tőletek – mert azt nem szeretnék.

Köszönöm!

Oláh Tibor
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A 12.c ballagási beszéde

Kedves tanáraink!

Osztályom szóvivőjének lettem választva, hogy tolmá-
csoljam önök felé mindannyiunk búcsúzó gondolatait.

Harminckettedmagammal izgatottan találgatjuk, hogy
mit tartogat számunkra a jövő. Még nem látjuk itt eltöltött
éveink jelentőségét, lehet, soha nem is fogjuk, pedig kétség-
telenül komoly hatást gyakoroltak mindannyiunkra, és sok
mindenért lehetünk hálásak.

Vegyünk hát egy mély levegőt, és gondolkodjunk el, mit
is jelentett az elmúlt hat év számunkra!

Nagyon nehéz mindenki nevében és mindenkiről szólni,
hiszen mindenki egyéniség (többek a háttérből: „Én nem!”),
és lenyűgöző módon cáfolja meg a mindenki által jól ismert
c-s sztereotípiákat. Van hegedűvirtuóz, aki egyben a legna-
gyobb pop dívák szerelmese, vannak férfiak hadát megszé-
gyenítő babérokat arató lányain,k és megannyi furcsa, kissé
érthetetlen alak, mint például az, aki mindent elenged, kivé-
ve a kakaót és a macskáját.

Az osztály nagy része zseniális színészi tehetséggel ren-
delkezik: többségünk 6 éven át elhitette a tanárokkal, hogy
arcátlan bugris, valaki pedig egyenesen életképtelennek tet-
tette magát. Voltak, akik inkább megjátszották, hogy nem
tudnak franciául, csak hogy matekozhassanak a franciaórá-
kon, pedig valójában folyékonyan beszélik a nyelvet.

Balázs:
„Chere Madame!

Comme vous l’avez pu constater lors de nos cours, notre
attention ne semblait pas etre fixée totalement sur vous mais
plutot sur nos cahiers de maths.”

(Kedves tanárnő! Mint ahogy észrevehette az óráink
során, a figyelmünk úgy tűnt nem mindig teljesen önre irá-
nyult, hanem inkább a matekfüzeteinkre.)

Mila:
„Nos qualités linguistiques ne s’épuisent pas dans le

silence. Croyez-nous qu’on n’a été motivé que par notre
amour vers notre matiere préférée.”

(A nyelvi készségeink nem merülnek ki a hallgatásban.
Higgye el nekünk, hogy egyedül a kedvenc tantárgyunk irán-

ti szerelmünk motivált)
Ilyen embereket, mint mi, kihívás lehetett tanítani, főleg

mivel a világon semmi nem köti le a figyelmünket 6 másod-
percnél hosszabb időre. Mégis, önök megkísérelték a lehetet-
lent. Sok esetben sikerült is megvalósítaniuk. Mindent
elmondani az önök munkásságáról szintén lehetetlen. Hadd
emeljek ki mégis néhány részletet illusztrációképp.

Osztályfőnökünk, Erős-Honti Julianna tanárnő és osztály-
főnök helyettesünk Foki Tamás tanár úr (a mi tiszteletbeli
keresztapánk) minden tőlük telhetőt megtettek, hogy
emberszerű lényeket faragjanak belőlünk, és több-kevesebb
sikerrel el is értek valamit, elvégre mindenkin – akin kell – van
nyakkendő, be vannak gombolva az öltönyök és az ingek //a
többiekkel: ezidáig kigombolt ruhadarabjainkat egyszerre
gomboljuk be//, megfésülve a hajak, és egy pillanatra el is
hiszi az ember, hogy lassan nekünk is benő a fejünk lágya
végre.

Különösen hatalmas köszönettel tartozunk továbbá
Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, illetve az idén csapatukhoz csat-
lakozó Dobos Sándor tanár úrnak, akik fáradhatatlanul taní-
tották fő tárgyunkat, a matematikát. Nem lehetünk elég hálá-
sak a gyönyörűen begépelt jegyzetekért, professzionálisan
felépített tanórákért, a hatalmas filozófiai vitákért, a kijavítat-
lan dolgozatokért és a salakmotoros versenyekért, amiket
kaptunk/vagy éppen nem kaptunk tőlük az elmúlt években.

Ugyan általában nehéz minket arról meggyőzni, hogy a
matekon és a poénkodáson kívül másról is szól az iskola,
önök, kedves tanáraink, állhatatosan kergettek minket a
tudással és gazdagítottak bennünket, legyen az gitáros éne-
kek, Tom és Jerry, hokimeccsek, fatestápoló, számtalan görög
mitológiai utalás és Balázs Béla, szondafújás, vagy egyszerű-
en csak egy szimpla köszönés által. Emellett persze az önök
jóakarata elengedhetetlen volt.

Életünk eddigi legnagyobb válaszútjához jutottunk. Sok
felé fogunk menni az életben innen, remélhetőleg mindany-
nyian sikeres és teljes életet fogunk élni, aminek szociális és
intellektuális alapjait ebben az iskolában kaptuk. Ez pedig
nem más érdeme, mint az önöké. 

Kedves tanáraink, önök a fiatalságunk meghatározó
részei maradnak örökre. 5-10-15 év múlva, mikor osztályunk-
kal újra találkozunk, de nem csak akkor, mindannyian az isko-
lában töltött órák kellemes hangulatán, és a diákévek rend-
szerű rendszertelenségén fogunk mosolyogni, felidézzük

Fazekas-évkönyv   191

09_publik_Layout 1  2018.05.25.  18:11  Page 153



majd a régi csínytevéseket, anekdotázunk, felidézzünk azo-
kat (teátrális körbemutatás a tanárokon), akik oly sokat, oly
jól formáltak minket akkor, amikor a legnagyobb szükségünk
volt rá.

Nincs szó, mely kifejezhetné hálánk nagyságát. Ezért most
mondok egy véletlenszerűt…

Tárkányi Damján, 12.c

Kedves 2018c!

Arra kértetek, hogy a tanárok nevében búcsúzzak tőle-
tek. A kérés nagyon jólesett, és nagyon el is csodálkoztam
rajta. Élénken emlékszem még arra, amikor két éve az én
érettségiző osztályom vitatta meg, hogy melyik tanár
búcsúzzon el tőlük. A választás gyorsan két tanárra szűkült le:
egy nagy-nagy tapasztalattal rendelkező tanárra és egy
másik nagy-nagy tapasztalattal rendelkező tanárra, akik
közül végül egy nagy-nagy tapasztalattal rendelkező tanárt
választottak ki. Ezért csodálkoztam rajta, hogy ti nem egy
nagy-nagy tapasztalattal rendelkező tanárt választottatok.

Ráadásul amikor megkértetek, az eszembe sem jutott,
hogy nem csak tapasztalatban szenvedek hiányt, de nyak-
kendőm sincs. Pár éve kidobtam az összeset arra gondolva,
hogy úgysem lesz már szükségem rájuk. Azóta megházasod-
tam és leérettségiztettem egy osztályt... de ezt a két váratlan
alkalmat még meg lehetett úszni nyakkendő nélkül. Hát most

itt egy harmadik váratlan alkalom, és most reménykedem
benne, hogy tényleg ez az utolsó, mert szerintem legköze-
lebb már tényleg ciki lesz, ha nem lesz nyakkendőm.

Így hát tapasztalat és nyakkendő nélkül kezdek bele a
búcsúzásba: remélem, mindenki elnézi nekem az ezekből
fakadó csetlést-botlást. Dobos Sándor mondott valamit két
éve, ami nekem akkor nagyon jólesett, és most mentőövként
kapaszkodom bele: azt mondta a búcsúzó osztályom beszé-
dére, hogy az egy cés beszéd volt (amikor azt firtattam, ez
most dicséret volt-e, csak bölcsen mosolygott). Így ha csetlek
is, botlok is, remélem, hogy végül az én mondókámról is el
lehet majd mondani azt, hogy legalább egy cés beszéd volt.

Amikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy miről beszél-
jek, rögtön eszembe jutottak az ilyenkor szokásos közhelyek,
és gyakorló kötekedőként rögtön elkezdtem tervezgetni,
hogyan fogom őket pontról pontra megcáfolni. Idáig jutot-
tam a munkában:

1. Az itt eltöltött évek alatt életre szóló barátságok köt-
tettek, melyek elkísérnek majd egy életen át... nos, én úgy
tapasztaltam, hogy lehet ez másképpen is. Azonban ha az
embernek nincsenek ilyen nagy elvárásai, akkor nagyon jól
tudja érezni magát az osztálytalálkozókon (az introvertáltak
kedvéért mondom, saját tapasztalat alapján, hogy az osztály-
találkozó sokkal, de sokkal élvezetesebb dolog, mint véletle-
nül belefutni valakibe az utcán, a villamoson vagy a buszon).

Az osztálytalálkozón jó felvenni az évekkel korábban elej-
tett fonalat, és nagyon jó feleleveníteni a régi történeteket is,
amire persze mindenki egy kicsit másképp emlékszik -- és
éppen ez az, ami olyan izgalmas és érdekes benne.

2. Rejtőt idézve: elrepült az idő vasfoga felettünk. Hat éve
megjelent itt egy csapat kisgyerek, most pedig kész felnőttek
lépnek ki a nagybetűs életbe... én úgy látom, hogy megjelent
itt egy csapat kisgyerek, most pedig elhagyja az iskolát egy
csapat kicsit nagyobb gyerek. És ezen egyáltalán nem cso-
dálkozom... van egy mondás azokra a gyerekekre, akik nem
tudnak viselkedni, hogy biztos nem volt gyerekszobájuk. Én
ezen a mondáson gyerekként nagyon csodálkoztam, mert
nekem is és az összes barátomnak volt gyerekszobája, és
mégsem tudtunk viselkedni. Azóta sem találkoztam senkivel,
akinek ne lett volna saját gyerekszobája. Ezzel összefüggés-
ben, vagy más okok miatt is, de jól látható, hogy a gyermek-
kor kitolódott: ugyan kinek lenne kedve feladni azt a kényel-
mes burkot, amelyben olyan sokáig, olyan jól el lehet lubic-
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kolni. Hogy ez jó-e így vagy rossz: ezt majd mindenki eldönti
saját maga.

3. Az itt eltöltött évek alatt nem az iskolának, hanem az
életnek tanultunk... azt hiszem, egy c osztály esetén ez a köz-
hely teljesen irreleváns. Jó pár év eltelhet, mire egy valamire
való cés megtanulja, hogy mi az édesanyja leánykori neve,
hogyan működik a krumplipucoló kés, hogy hátizsákos kirán-
dulásnál jól jöhet, ha mi magunk pakolunk be, mert akkor
lehet, hogy nem lesz olyan nagy a hátizsák, mintha az anyu-
kánk csinálná, és azt is tudni fogjuk, mi van benne, vagy azt,
hogy csoportos utazás szervezésekor nem szabad elárulni,
hogy pontosan mikor indul a vonat, mert akkor valaki le fogja
késni, stb, stb. És valljuk be: erre egy kicsit talán büszkék is
vagyunk. Hiszen imádunk elmerülni a tiszta matematikában,
és rögtön prüszkölünk, ha a matematikát valami gyakorlatias
dologra kéne használni (ne adj isten, valamit tényleg és úgy
igazából ki kellene számolni). Egy szóval itt a matematika
tagozaton sokan élvezetet lelünk abban, hogy nem vagyunk
gyakorlatiasak. Nem az életnek tanulunk, nem is az iskolának,
hanem csak úgy, saját magunknak. Ez is egy olyan burok, ami
kényelmes és biztonságos, és nem is olyan könnyű kilépni
belőle.

Itt véget is ér az általam összegyűjtött közhelyek listája,
de az utolsó kapcsán azért eszembe jutnak még egyéb dol-
gok is, amit a ti osztályotokban tanulhattunk meg. A teljesség
igénye nélkül most felsorolok néhány számomra emlékeze-
tes epizódot, amikor nem az iskolának, talán nem is az élet-
nek, de valamit azért mégiscsak megtanultunk: megtanultuk
például, hogy van, akit nem érdemes a hulladék szelektív
gyűjtésére biztatni, mert a lábunknál fogva fog lógatni min-
ket, de a másik oldalról szemügyre véve a helyzetet azt is lát-
tuk, hogy valakit a lábánál fogva lógatni nem túl hatékony
konfliktuskezelési módszer. Azt is megtanultuk, hogy az
emberek nem szeretik, ha megnyalják az arcukat, még akkor
sem, ha ezt csupa kedvességből és jó szándékból teszi az
ember. Én azt is megtudtam az utolsó pillanatban, hogy
érdemes a dolgokat az utolsó pillanatra hagyni, mert az utol-
só pillanatban is befuthat valami fontos információ. Én azon
is megdöbbentem, hogy a bagette magique nem egy varázs-
latos péksütemény, hanem a varázspálca. És a számomra leg-
fontosabb tanulságot hagytam a végére: megtanulhattuk,
hogy ha hozzánk csapódik egy kutya a falu szélén, és elkísér
minket az erdőbe (fedje azt most jótékony homály, hogy

milyen okból tesz ilyet egy kutya), akkor ezt a kutyát nem
próbáljuk meg otthagyni az erdőben. (Ezúton is köszönet
azoknak, akik ebben a nehéz helyzetben támogattak egy
igen tapasztalatlan és kezdő kutyatulajdonost, akár lelkileg,
akár a kutyája megóvásával, és azoknak is, akik segítettek a
másik eb hazacsalogatásában.)

Kedves 2018c, fordítsuk most egy nagyon picit komo-
lyabbra a szót! Köszönöm nektek ezt a pár évet, amit együtt
töltöttünk. Valahol azt olvastam, hogy a kezdő tanárok között
sok a pályaelhagyó, és ők körülbelül hét év után kezdenek
inkább valami másba. Én most már kilenc éve tanítok, így
talán túl vagyok már a kritikus perióduson -- és ebben nem
kis szerepetek van, hiszen ebből a kilenc évből hat évet töl-
töttünk együtt. Talán nem mindenkinek esett le, hogy meny-
nyire jó nekünk, matematikatanároknak bemenni hozzátok
matekórára: itt tényleg nem az van, hogy van a tanár, aki
tanít, és vannak a diákok, akik tanulnak, hanem sokkal inkább
partnerek vagyunk a matekozásban, rengeteget tanulunk
egymástól. Ez egy közös nyelv, amit mindannyian beszélünk
(itt szeretném idézni Hujter Bálint apukáját, aki szerint a
matematika szeretetnyelv). 

Hány jó feladatot hallottam tőletek, hány olyan megol-
dást, amire én nem is gondoltam: ez nagyon-nagyon inspirá-
ló volt. És nagyon jó volt veletek lenni az iskolán kívül is: nagy
élmény volt a két a biciklitúra, amelyen én is részt vettem. Az
egyik egybeesett a focivébével: én sosem nézem a focit a
tévében, mert nagyon unalmas, de a ti kommentárjaitokat
hallgatva az egész sokkal, de sokkal szórakoztatóbb volt. A
másik biciklitúrán nem volt focivébé, így itt mi voltunk kény-
telenek a helyi srácokkal focizni a nagy füves pályán, és
milyen keserű volt a vereség! És az is életre szóló emlék, ami-
kor majd kiköptük a tüdőnket a végtelennek tűnő emelke-
dőn felfelé, míg a leggyorsabb hamar felért: erről a sikerről
gyorsan értesültünk, mert már gurult is velünk szemben lefe-
lé, hogy nagyobb erőbedobásra ösztökéljen minket. És jó
volt kirándulni veletek a Börzsönyben, ahol kiderült, kire
lehet számítani, ha igazán nagy a baj: amikor rájön az ember
arra, hogy ha nem a menzán, nem az anyukájánál és nem a
nagymamájánál ebédel, olyankor a koszos edények valami-
lyen furcsa oknál fogva extra törődést igényelnek.

Én ezen a ponton abba is hagyom a beszédet, mert anyu-
kám elültette a bogarat a fülembe, hogy csak azért választot-
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tatok engem, mert nem akartok valami hosszú beszédet
végighallgatni. Hamarosan kiderül, jó tanáraitok voltunk-e itt
az iskolában: hajrá az érettségin. De ha véletlenül mégsem
ezen múlna a jó tanárság kérdése, akkor inkább azt kívánom,
hogy csodálkozzatok sokat, legyetek segítőkészek, és sose
legyetek restek gondolkozni.

Gyenes Zoltán

Tisztelt tanáraink!

“de mégis útnak indul, mint akit szárny emel,
s hiába hívja árok, maradni úgyse mer,”
– írja Radnóti egyik versében. Mindannyian itt állunk, hat év

gimnázium után, már „fél lábbal kint az iskolából”. Tudjuk,
hogy nem volt zökkenőmentes és talán nem mindig kerültük
el a súrlódásokat, a „természetes rázkódtatásokat” ahogy
Hamlet mondja, és az is előfordult, hogy erőltetett menetben
kellett tovább haladnunk. Azonban véget ért, együtt állunk
itt a célban, így elérkezett az idő, hogy elbúcsúzzunk és elké-
szítsük emlékeink leltárát.

Először Takács Márta tanárnőhöz fordulunk, első három
évünk osztályfőnökéhez, magyartanárához, etika- és filozófi-
atanárunkhoz. A tanárnő képviselte és közvetítette számunk-
ra a legfontosabb értékeket. Köszönjük a közös órai, szünet-
be nyúló vitákat is, hogy olyan témákat adott nekünk, amik
kimozdítottak a mindennapos tanulás merevségéből és
közös elmélkedésre ösztönöztek. A közös vitázás, az osztály-
kirándulások és az embert próbáló túrák összekovácsoló
ereje tett minket először osztállyá.

Oláh Tibor tanár úr, nagyra értékeljük a lelki és emberi
építésünkre fordított időt, azt, hogy nem csak irodalmi tudás-
át, hanem élettapasztalatát, világszemléletét is igyekezett
átadni nekünk, és nem hagyta, hogy süketen és vakon, csak
tévelyegjünk a világban. 

A közös angol szójátékok Szabó Teréz tanárnővel,
Füzesséry Anikó tanárnő gondoskodó figyelme és a kávézá-
sok kedves emlékeink maradnak. Seres Fanny tanárnőnek
köszönjük, hogy megmutatta, hogy milyen egy igazi francia

hölgy, Becsák Viktória tanárnőnek az önfeledt történetmesé-
lést, Kivovics Judit tanárnőnek a lelkünk ápolását, Bakuczné
Szabó Gabriella tanárnőnek, hogy kőbiztos alapokba véste
számunkra a német igék múlt idejét, illetve Péli Ágota tanár-
nőnek, hogy végtelen precizitása mellett megismertette
velünk a latin kultúrtörténetet is. Kótyukné Bujk Ildikó tanár-
nő, hálásak vagyunk, lelkesedéséért, és hogy mindig izgal-
massá tette a németóráinkat. 

Kriszta nénitől, és kirándulásaink leghűségesebb kísérő-
jétől, Mikibától búcsúzunk. Sokszor elnézték nekünk, hogy
olykor-olykor tesióra helyett a ránk nehezedő tananyagha-
lommal igyekeztünk megbirkózni. Persze nagyon szerettük,
hogy a padban ülős tanórák mellett közösen mozoghattunk:
legélénkebben a lelkes, Mikibá vezényelte osztálytáncpróbák
maradtak meg bennünk. 

Solti Edit tanárnő, köszönjük maradéktalan őszinteségét,
hogy mindig a szemünkre vetette, amit kellett, és hogy meg-
tanította azt is, hogy stoéta kuttykurutty. Ugyan most nincs
közöttünk, de Paróczay József tanár úr türelmére, elegáns
megjelenésére, precíz felkészültségére sokan emlékezünk. A
tanár úr iránt érzett tiszteletünk a nehéz időszakokban is
egyesíteni tudta az osztályt.

Dunay Zoltán tanár úrhoz fordulunk, aki „Ravasz
Bolsevista Matekfaktunk” élén Ady Endreként ostorozott
minket az érettségire készülésben, aki — az ő szavaival — a
megfelelő csapást a megfelelő időben mérve segített, taní-
tott és nevetetett meg jobbnál jobb kommunista viccek vég-
telen sorozatával.

Bihari Péter tanár úrnak egyéni stílusára emlékezünk szí-
vesen, amivel minden történelemóráját átszőtte. A közösen
megnézett filmeket, meghallgatott zenéket, anekdotáit,
finom humorát (ami néha csak a legapróbb elejtett megjegy-
zésekben nyilvánult meg) remélem még sokáig nem felejtjük
el, és természetesen köszönettel tartozunk az ízletes zsíros-
kenyérért is.

Természettudományos tanárainkat szólítjuk meg most,
Nagy Piroska Mária, Schramek Anikó, Rakota Edina, Gálné
Domoszlai Erika tanárnőket és Vizy Zsolt, Erős-Honti Zsolt,
illetve Pintér Géza tanár urakat. Hálásak vagyunk önöknek,
hogy végtelenül toleránsak voltak velünk, tudták, hogy kit
mi és mennyire érdekel, és ennek szellemében hagyták,
hogy a saját utunkat kövessük, szabadon kibontakozhas-
sunk, még ha ehhez néhány órán kis szundításra volt is
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szükségünk. Nagy szerencsénk volt önökkel, ami — hogy
Rakota tanárnőt idézzem — nemcsak a kémiához, de az
élethez is szükséges.

Énektanárunkhoz, Sanyibához fordulunk most. Sose
felejtjük el a beéneklő masszázsokat, és köszönjük, hogy a
nehéz időszakokban klasszikus zenével lazított el minket –
természetesen Leonard Bernstein vezényletével.

Osztályfőnökünktől, Bélabától búcsúzunk utoljára, első
kormányosunktól. Nem túlzok, amikor azt állítom, hogy
apánk helyett apánk volt, mert tudta, hogy a kényszerből
semmi jó sem származik, tudta, hogy egy szigorú, igazi
Bélabás nézés a leghatásosabb pedagógia. Mindig tudta,
hogy mikor és mennyit mondjon, és végül, hogy elfoga-
dott és szeretett minket úgy, ahogy vagyunk. Az eltöltött
három év alatt ráébresztett, hogy — örkényien szólva —
legmerészebb álmaink is bizony megvalósíthatóak, legyen
szó a leigazolandó órákról, fergeteges osztálykirándulások-
ról, szakállnövesztésről vagy a szalagavató osztálytáncunk
előadásáról — ami mindenkit égnek emelt, nemcsak a
tanár urat. 

Végül egész tanári karunkhoz, iskolánkhoz szólunk,
ismét Radnótit idézem: bár nem tudhatom, hogy másnak e
tájék mit jelent, de azt igen, hogy mindannyiunknak jelen-
tett valamit Fazekasosnak lenni, amihez önök alapjaiban
járultak hozzá.

Így köszönjük, hogy támogatóan álltak mellettünk az önke-
reséssel töltött éveink során, amit most már a Fazekas nél-
kül folytatunk tovább. Néhány, talán hozzánk hasonló,
vagabundus villoni sorral zárjuk beszédünk az Apró Képek
Balladájából:

Tudom, hol mérik a szerelmet,
Tudom, mit higgyek a szememnek,
Tudom, Róma mit alkotott,
Tudom a munkát, lusta kedvet;
Csak azt nem tudom, ki vagyok.

Kovács Marcell Dorián, Ujváry Szilvia 12.d

Kedves beérés előtt álló 2018D!

Néha csak onnan tudom, hogy véget ér egy történet,
hogy nem akad több szó, amit leírhatnék - mondja Neil
Gaiman. Én most búcsúzóul olyan szavakat idézek fel, amivel
a mi közös történetünk kezdődött: információtárolás, belső
állandóság, változatosság és változékonyság, alkalmazkodó-
képesség. 2014. szeptember 3-án írtuk le e kritériumokkal az
élő rendszereket, s akár a tudományos megismerés módsze-
reivel is igazolható, hogy e tulajdonságok végig jellemezték a
ti élő és alakuló közösségeteket. A nevezett tulajdonságok-
ból következik az evolúcióképesség is, s e mikroevolúciós
folyamat eredménye az az osztály, amely most itt áll, és
következő lépéseit tervezi, immár a maga útján. Charles
Darwin szerint egy tudósnak ne legyenek vágyai és érzelmei!
Legyen kőből a szíve! Miközben felidéztem, hogyan is műkö-
dött a fejlődés folyamata egyik első és legtovább tanított
osztályomban, rájöttem, hogy én nem lehetnék Darwin
elveihez méltó „tudós”.

De nézzük inkább tételesen a kritériumokat!
Információtárolás. Az nem kérdés, hogy minden erőnkkel

azon dolgoztunk tanáraitokkal, hogy az információt belétek
töltsük és ti is mindent bevetettetek azért, hogy ez megtör-
ténhessen. Réka jótékonyan az írásképemen igyekezett javí-
tani, Dorka egy egész év anyagát előre kérte el a 10. év elején.
Többen külön vállalt feladatokkal javítottak ismereteiken
(csokoládéról, fraktálokról, bionikáról) vagy éppen év végi
jegyeiken … és ez a tudásvágy a múlt hétig is kitartott, igaz
(Sólyom) Dávid? Lelkesen használtátok a modern technológi-
át is az információszerzésre, még ha többszöri kérés ellenére
sem engedtem – még 18 felett sem – a szaporodás témaköre
kapcsán az órai internetes keresést. Ugyanakkor a különféle
tantárgyakban szerzett ismereteket sikeresen tanultátok
meg alkalmazni az én óráimon is. Ennek emlékezetes bizo-
nyítékaként tárolom Diak/d mappámban Szilvi értékelő és
elemző véleményén, Lali mérnöki pontossággal felépített érv-
rendszerén vagy Kincső egyéni, személyes meglátásain nyug-
vó esszéjét, amelyek a klónozással kapcsolatban születtek. 

Homeosztázis és belső állandóság jellemzett számomra
minden az osztályotokban töltött órát, mely hangulatot
kétségtelenül Takács Márta tanárnő és Garamvölgyi Béla
tanár úr osztályfőnöki gondoskodása alapozott meg. Nóri és
SonLong Dávid első sorból érkező vidámsága bármikor

Fazekas-évkönyv   195

09_publik_Layout 1  2018.05.25.  18:11  Page 157



igazolta, hogy van értelme annak a közös munkánknak, amit
Kovács Marci éles rávilágításai csiszolgattak folyamatosan.
Igaz, néhányan a vércukorszintjük állandóságát is biológia-
órán tervezték kiegyensúlyozni, de nem, Hunor, sajnos még
mindig (azaz már) nem fejezhetitek be az uzsonnát az elő-
adóban.

Változatosság és változékonyság. Ha mindenkit ugyanar-
ra a formára öntenének, nem létezne szépség, írja a már idé-
zett Darwin. A változatos forma bizonyítékaként tökéletesen
egészítette ki az órákon Peti, Ábel, Árpi és Levente aktivitását
Wolf Ádám, Szabolcs, Szabó Andris és Barnabás biológia irán-
ti higgadt, már-már tartózkodó érdeklődése, Holló szárnyaló
gondolatmenetét és Róza rácsodálkozásai, vagy éppen a
lányok impozáns szalagavatói táncát, amikor a fiúk békatal-
pakon lejtettek be ABBA …. 

A diverzitás produktivitást fokozó hatását is megtapasz-
talhattátok a „jeggyel értékelt csoportmunkák” esetében,
amikor a feladatmagoldás közben látva – no, meg a kézírások
alapján is – kiderült, hogy pl. Lili, Dóra és Nguyen Tomi
milyen sokat lendítenek csapataik eredményén. Őrizzétek
meg ezt az együttműködőkészséget, hiszen az ennél komo-
lyabb feladatokon is átlendíthet ez majd a jövőben!

Alkalmazkodóképesség. Ezen kritérium kibontakozását
láttam a legnagyobb örömmel a négy év folyamán. Együtt
hangolhattuk össze tanulással kapcsolatos igényeinket, úgy,
hogy nem sérültek egyikünk érdekei sem. Példaértékű volt
látnom, ahogy négy éven át végig tiszteletben tartottátok
egymás biológiával kapcsolatos céljait és elfogadtátok az én

Rosalind Franklintől kölcsönzött elvemet is, miszerint a tudo-
mányt és a mindennapi életet nem lehet, és nem is szabad
szétválasztani. 

Köszönöm, hogy erős szelekciós tényezőt képviselve
segítettétek az én fejlődésemet is! Szűrös Marci elemi maga-
tartásformáinak visszajelző ereje indikátorként, Győri Andris
kérdései katalizátorként hatottak e folyamatban, akárcsak
Zsombor és Ádám Fazekas+ Fesztiválhoz kért anyagaimra
irányuló udvarias noszogatásai is. Összességében tehát
kijelenthetjük, hogy a 2014-ben felsorolt jellemzők nemcsak
fejlődési, hanem koevolúciós folyamatot is eredményeztek. 
Habár a Fazekas és az osztály között kialakult „evolúciós
szimbiózisnak” hamarosan vége szakad, kívánom, hogy
minél tovább tapasztaljátok és éljétek meg annak rátermett-
séget növelő hatását. A megszerzett ismeretanyag mellett
gondolok az ismeretszerzés itt elsajátított módszereire, a
világ minden területével szembeni nyitottságotokra épp-
úgy, mint a Fazekasban épített kapcsolataitokra. Négy
évnyi ismeretség után én magam nyugodt vagyok, mert
tudom, hogy mindannyiótokban megvan az evolúciós
siker záloga, hiszen ahogyan a nemrég elhunyt Stephen
Hawking mondta: az intelligencia a változáshoz való
alkalmazkodóképesség.

Kedves 2018D, búcsúzóul mi mást mondhatnék nektek:
további sikeres evolválódást!

Erős-Honti Zsolt
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Huszár Natasa írása a filozófia OKTV 2. fordulójában. 
(Az írással második, végül a szóbeli után 3. helyezett lett.)

Feladat:

„A 20. század művészeti kísérleteiben rögtön szembetűnő a
tagadó mozzanat. Kell-e hasonlítson a kép a valóságra? Kell-e
törekedni arra, hogy perspektivikusan ábrázoljuk a teret a festé-
szetben? Szükséges-e az, hogy valami felismerhetőt, beazono-
síthatót ábrázoljunk? Szükséges-e a keret? Szükségesek-e a szí-
nek? Szükséges-e az, hogy a létrehozott tárgy szép legyen? Létre
kell-e hozni egy tárgyat (képet, szobrot)? Szükséges-e egyálta-
lán a tárgy? Ezekre a kérdésekre mindre lehet „nem”-mel vála-
szolni, és válaszoltak is „nem”-mel. […] mivel hiányzik a funda-
mentum – a lehető legtágabb a mozgástér. Szabad a kísérlete-
zés, sőt kísérletezni kell. És mivel ’csak’ művészetről van szó, és
nem a való életről, a kísérlet többnyire veszélytelen. Csak ’utá-
nozzuk’ a veszélyt, úgy teszünk, mintha. […] A hiányesztétika a
módszeres kételkedés művészeti megfelelője […] A hiány a
modern, autonóm művészet konstitutív eleme.” (Horváth
Gizella: A szép és a semmi, Kolozsvár / Nagyvárad: Egyetemi
Műhely Kiadó, 2016, 19. és 20.) 
Mit gondol a művészetről, a modern művészet itt felidézett sajá-
tosságainak fényében? Mit gondol az útról, amely a platóni ide-
áltól, vagyis a politika szolgálatába állított művészettől a hiá-
nyesztétikára épülő modern, autonóm művészetig vezet? Vagy
netán nincs is ilyen egyenes út, hanem az állítás és a tagadás, az
autonómia és a szolgálat minden kor művészetében összetett
módon áll viszonyban egymással?

A huszadik század művészeti törekvéseinek reprezenta-
tív gesztusa a tagadás, a két világháború századában az egy-
séges világ képéből való kiábránduláshoz adekvát az elvetés,
az újrakezdés mozzanata.

A totalitárius rendszerek – akár a kommunista, akár a
fasiszta – művészetének meghatározó jellemzője a giccs. A
giccs törekvése egy általános érzés megjelenítése, mellyel
mindenki azonosulhat és azonosulnia is kell. Legyen az az
örömteli közös menetelés, a haza védelme vagy a család

fölboríthatatlan békéje, a giccsben nincs ellentmondás. A
giccs az egyhangú ’igen’ művészete, az egység, melyből nem
lehet kilépni. Így a tagadás, a ’nem’ művészete lázadás, kriti-
ka a totalitárius rendszerekkel szemben, feladata a lemezte-
lenítés, a giccs hazugságvilágának leleplezése. A század
másik traumája a holokauszt. Adorno szállóigévé vált gondo-
lata szerint a holokauszt után nem lehet verset írni. A nyelv,
amely utasítására emberek tömegeit pusztították el, bemocs-
kolódott, többé nem alkalmas a művészetre. Az irodalom, a
költészet törekvése így a szavak megtisztítása, egyfajta tabu-
la rasa, az eddigi jelentéstartalom tagadása. Pilinszky János
költői törekvése is az újrakezdés, a szavak tiszta használata.
A művészet világa a diverzitás világa, melyben a különböző
törekvések egymásra hatása teremti meg a dinamikus fejlő-
dést. Ezt példázza az avantgárd irányzatok programadó kiált-
ványainak egymásra hatása. Friedrich Nietzsche A tragédia
születésében különbözteti meg az apollóni és a dionüszoszi
művészetet. Az apollóni a kifinomult, esetenként konvencio-
nális művészet és az extatikus, teremtő dionüszoszi egymás
mellett léteznek, egymást határozzák meg. Hasonló párhuza-
mot állít Hamvas Béla egyik esszéjében. Szembeállítja a
káoszból idéző művészetet és a rendszerező orfeuszi művé-
szetet, melyeknek váltakozó dinamikája, egymásra való
reflektálása, reagálása teremti meg a művészetben a prog-
ressziót.

A lineáris fejlődés illúzióját azonban cáfolja, vagy leg-
alábbis árnyalja a művészet másik jellemző mozzanata, a
visszatérés. Ahogy a klasszicizmus idealizálja az antikot
(Winckelmann az antikról, mint nemes egyszerűségről és
csöndes nagyságról ír) és később visszatér a neoklassziciz-
musban, az egységes világot kereső romantika vágyódik a
középkor művészete után.

Ez a visszatérés ugyanakkor nem teljesen önálló jelenség,
inkább a tagadás gesztusának egy formája. A romantika
tagadja a világot, melyben nincsen egység, a neoklassziciz-
mus visszatérése az antik konvenciókhoz nem más, mint a
rendszer felmutatása egy fölborult világrendű korban, a
rendszertelenség tagadása. A művészetbeli módszeres
kételyt már megkezdik a preraffaeliták, mikor elvetik a
perspektivikus ábrázolást.

Milan Kundera A lét elviselhetetlen könnyűsége című
filozofikus regényének szereplője Sabina, a festőművésznő,
aki saját életútját árulások sorozataként határozza meg. 
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Elárulja apját, a szocialista művészetet, hazáját, szerelmét
vagy saját magát, ezek az árulások mind a progressziót szol-
gáló tagadások. Sabina árulássorozata saját léthelyzetével
szembeni kritikus szemlélet megnyilvánulása, az igény a vál-
tozásra. A festőnő elmélete nem pusztán saját életére vonat-
kozó reflektálás, hanem példázat a művészet útjáról. A művé-
szet ennek megfelelően árulások, tagadások sorozata, láza-
dás a bizonyosság ellen, folyamatos kérdezés.

A huszadik században a totalitárius rendszerek teljes
mértékben megvalósították a művészetnek a politika szolgá-
latába állítását. A művészet ilyen felhasználásának tagadása
és a világégés utáni általános kiábrándulás megteremtette a
hiányesztétikát.

A tagadás szükségszerűsége abban nyilvánul meg, hogy
a tragédiához vezető világrend minden aspektusát, minden
velejáróját el kell vetni. A politika szolgálatába állított művé-
szetet is felelősség terheli, s így az új törekvés a lecsupaszítás,
a leleplezés, a nyers igazság megmutatása és a diktatúrákra
emlékeztető hazugság teljes tagadása. Ahogy József Attila a
Thomas Mann üdvözlésében írja: „az igazat mondd, ne csak a
valódit”, s ez a kitétel egyértelműen megfogalmazza a
művész feladatát. Az új törekvés szerint mindent el kell vetni,
ami akadályozza a befogadást.

A hiányesztétika másik célja az újrakezdés lehetőségének
megteremtése a világégés után, teret kell adni új szemléle-
teknek, felfogásoknak.

Huszár Natasa, 12.a

Vadler Júlia (12.a) a művészettörténet OKTV-n 6. helye-
zést ért el. A Munkácsy Mihály – Betyár a siralomházban
című esszéjére maximum pontot kapott. A prezentációja
is (M.S. mester: Vizitáció) nagyszerűen sikerült.

A képen feltűnő tárgyak szerepe a festmény értelme-
zésében A Siralomház I. című képen a realizmus életképe-
ihez hasonlóan csupán néhány tárgy fedezhető fel, ám
azok szimbolikus jelentősége elvitathatatlan. A képen
szereplő tárgyak mind a festmény jobb oldalára, a betyár
és közvetlen hozzátartozói köré csoportosulnak, kifejezve
ezzel a helyzet véglegességét. Az őr kezében megcsillanó
szuronyos puskahegy, a gyertyák és az asztal a két tállal
együtt leválasztják a kép egységéből a jobb oldali alak-
csoportot, fizikai valójukban jelenítve meg a bámészko-
dók számára átléphetetlen törvényi és erkölcsi határt: a
halálraítélten már nem segíthetnek, és közvetlen interak-
cióba sem léphetnek vele, hiszen valamennyiüket a
puszta kíváncsiság hajtja, nem pedig a vigasznyújtás
barátsága. 

A szurony az elkövetkező jövőt szimbolizálja, a más-
napi kivégzést. A szinte oltárként funkcionáló asztal a
gyertyák által a lelki szükségleteket mutatja be, az alatta
megcsillanó vizeskancsó és éjjeliedény pedig az ember
halandóságát, földi szükségleteit jelzi. A gyertyák a kon-
vencionális szimbolikában a fény, a Nap életadó erejének
kifejezői, mellyel éles ellentétben áll a festményen elfog-
lalt helyük. Szerepük a kompozícióban sokrétű. Utalnak a
még életben levőkre, és az élet mulandóságára, utalnak
Krisztus halálára és feltámadására, és természetesen utal-
nak arra – bármilyen furcsán hangozzék is ez –, hogy sötét
van. Sötétség nélkül nincsen világosság. Munkácsy direkt
készítette művét komornak és sötétnek, de nem a sötét
színhasználat, és nem a siralomház árkádjainak nyilvánva-
ló sötétsége az elsődlegesen hangsúlyozott sötétség. A
siralomház mint háttér, illetve a sötét színhasználat csu-
pán aláfestésként szolgál a halálraítélt lelkiállapotának
képi kiteljesítéséhez. A gyertyák fénye tehát ellentétes
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hangsúlyt ad az elítélt helyzetének kilátástalanságához,
hiszen ez a lélektani mozzanat az az érzelem, ami
Munkácsyt a leginkább foglalkoztatja.

A földön lévő két tál a pénzdarabokkal kettős jelen-
tést hordoz: egyrészt a végső megaláztatást, a keserű ala-
mizsnát, másrészt a megnyugtató tudatot a halála előtt
álló ember számára, hogy szerettei – legalább egy ideig –
anyagi biztonságban lesznek. 

Az elítélt előrehelyezett lábán súlyos bilincset visel,
mely fizikai valójában tudatja velünk helyzetét, egyben
jelezve az ember földi halálrautaltságát, a földi lét anyag-
szerűsége miatti determináltságot. 

A kép jobb szélén egy szög látható a falon. Ez értel-
met adhat a földön heverő Biblia alól kilógó színes papír-
lapnak: talán egy szentkép maradványát látjuk. A szög
lehet azonban szimbolikus jelentőségű is. Utalhat Jézus
kereszthalálára, új kontextusba helyezve a betyár alakját.
Munkácsy képén nem tükröződik a betyár bűne, nem
tudhatjuk, hogy ténylegesen bűnöző-e, vagy csak a sza-
badságharc utáni megtorlás szerencsétlen áldozata. A
szög leginkább ez utóbbit sugallja, mintegy mártírként
aposztrofálva a központi alakot. 

Ugyanakkor Munkácsy határozottan közli velünk,
hogy az elítélt nem a vallás mártírja, hanem a politikáé;
hőse élete utolsó óráiban elutasítja magától az isteni
vigaszt, amit a földön heverő megrongált Biblia jelez. A
korábbi változatokban a földön heverő papírszeletek
valószínűsíthetően a statárium darabjai, ám Munkácsy –
általánosabb és drámaibb súlyt adva festményének – a
rögtönítélő bizottság határozatát a szent könyvre cse-
rélte. Ez a szimbolika jelentésében hordozza az általános
életigazságot, hogy vannak olyan pillanatok az életben,
amikor sem Isten, sem a vallás nem nyújthat vigaszt.  A
betyár számára a könyv földhözcsapása dacos tettként
és elégtételként is fölfogható. Elégtételként, mellyel
Istent bünteti saját elrontott és erőszakosan félbeszakí-
tott életéért. Munkácsy ezáltal közvetetten utalhat
Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényére, elítél-
ve mind az egyént, aki individuumként saját kezébe
vette sorsát és így csak szenvedést és pusztulást hozott;
mind a közösséget, aki följogosítva érzi magát az isteni
bíráló szerepére. 

Lélektaniság, érzelemábrázolás a festményen

Munkácsy Mihály festészetére a düsseldorfi évei alatt a
romantikus festészeten kívül a realizmus is nagy hatással
volt. Ekkor fordult egyre inkább saját emlékei, élményei
felé, törekedve arra, hogy azokat minél hitelesebben
mutassa be. Ennek legelső példája az Ásító inas és a hozzá
készült tanulmányfej, mely nemcsak keserves inaséveinek
állít emléket, hanem feltételezhetően önarckép is. A
romantika realizmusba és lélektani festészetbe való átfor-
dulására azonban iskolapélda a Siralomház I. témafelveté-
sének kidolgozása Munkácsy művészetében. A festő a tel-
jesen idealizált, németes romanticizmussal áthatott Búsuló
betyártól jut el végül a kizárólag érzelmeken alapuló
Kétalakos siralomházhoz. Az út legfontosabb állomása
mégis maga a Siralomház I. című festmény. A színvázlatok-
ban a fiatal művész még a mozdulatok, érzelmek minél
plasztikusabb, drámaibb megfogalmazására törekszik, a
végső mű főként rezdülésekkel fogja meg a szemlélőt, élet-
szerűbb, mint Munkácsy bármely eddigi festménye. Jó
példa erre a betyár alakja.

A színvázlatban még fontos helyet kap a betyár moz-
dulatsora: a vállak statikus nyugalomban helyezkednek el,
ezzel ellentétben a lábak – a bal láb könnyedsége és a jobb
leterheltsége – indulatról, cselekménysorozatról árulkod-
nak. Ugyanezt közli velünk a kép jobb sarkában az indulat-
tal földhöz vágott Biblia, egyszerre fejezve ki dühöt, a föld-
hözvágás dühét, illetve a kivégzés előtt a vallás nyújtotta
vigasz elutasítását. A betyár feszültsége, mozgásba
dermedt testtartása előrevetíti a bámész falusiak kiutasítá-
sát, elzavarását. Ez a fajta gőg és büszkeség a kész festmé-
nyen már nincs jelen. A Siralomház I. betyárja megtört,
magába roskadt, ugyan nem statikus, de feszültségét
elfojtja, nem készül kitörésre. Megmaradt dühe összeszorí-
tott öklében összpontosul, ennek a dühnek az iránya azon-
ban már nem a külvilág, hanem saját énje; arcán is puszta
önmarcangolást látunk tükröződni. 

Ez a lefojtás, befelé fordulás uralja Munkácsy egész
festményét. A bámészkodók passzívak, félelemből vagy
tiszteletből, de nem lépnek kapcsolatba a halálraítélttel.
Rokonai is belenyugszanak sorsába, érzelmeiknek kifejezé-
se sosem a betyár felé irányul – lásd az elfordulva zokogó
nőalakot. A festő a képen az alakokat tulajdonképpen csak
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egy-egy felületes tulajdonsággal ruházza föl, a tényleges
pszichologizáló látásmód a betyár alakjára összpontosul. A
későbbiekben Munkácsy talán ezért is örökítette meg a
betyár és az őr alakját külön festményen is, a Kétalakos sira-
lomházon. 

A betyár alakja valószínűleg saját élményeken nyugszik,
hiszen a közszemlére kitétel e módja Munkácsy gyermekko-
rában még javában életben volt, így a festő vélhetően maga
is tanúja lehetett egy efféle jelenetnek. A személyes emlé-
kek és vonatkozások teszik hihetővé és emberivé a képet.
Munkácsy számára tehát az élethű megfogalmazás nem
pusztán a modellek alkalmazásán keresztül jelenik meg,
hanem sok esetben a saját életéből merített elemek az ihle-
tői. Mi sem példázza ezt jobban, mint a magyarországi élet
valóságából vett jeleneteinek sorozata – a Tépéscsinálók, a
Rőzsehordó asszony, a Sztrájk –, vagy akár a jómódú enteri-
őröket megjelenítő zsánerképek. 

A festő ennek megfelelően igyekszik alakjait mindenkor
a lehető leghitelesebben megformálni. Az előbb már utal-
tam a betyár testtartására, azonban arckifejezéséről is érde-
mes néhány szót ejtenem. Munkácsy egész sor tanulmány-
fejet festett betyárja arcához; ezek mindegyike a magyar
paraszt archetípusa: hosszú, keskeny orr, parázsló szemek,
kackiás bajusz. A vázlatokon és a kész képen azonban meg-
figyelhetjük, hogy az arckifejezés hogyan lesz képről képre
finomabb, félőbb, borúsabb. A szemöldökök kisimulnak, a
tekintet egyre inkább magába réved, nem keresi már a
kiutat helyzetéből. Az arc minden izma feszes – ez az utolsó
pillanatoknak tudható be –, mégis valami révedést tükröz
az egész kifejezés. A betyár már nem virtuskodik: életének
utolsó nagy tette a Biblia földhözvágása volt, melynek meg-
rémült tanúja az előtérben álló inasgyerek. Munkácsy képén
a főhős a leghangsúlyosabb személyiséggel felruházott
alak, egyenrangú a festmény többi szereplőinek összessé-
gével. Cselekedete azonban mégsem mozdulataiból vagy
mimikájából vehető ki; a földhözcsapás indulatát csupán az
iszonyodó öregasszony és a bámész inasgyerek magatartá-
sa juttatja kifejezésre. Ez a halálában is virtuskodó ember-
kép a szabadságharc utáni magyar archetípus nemzetközi
megtestesítője. A halálraítélt temperamentuma töretlen,
ereje megmaradt, pusztán a körülmények késztetik passzi-
vitásra, magába fordulásra. A betyár lábán megcsillanó vas
utal az ötvenes évek megtorlási hullámára. A „rab magyar”

felfogás Munkácsy életszemléletéhez különben is közel állt.
Lyka Károly így írt a festőről: „…vajmi kevesen tudták, hogy
a meleg kedély mélye komor tragikumot rejt magában.
Csak akik látták, mint merül el zeneművek hallgatásába,
vagy hallották bánatos magyar nótáit, sejthették, hogy a
kedélyes társaságok vidám kedvencében még valami egyéb
is rejtőzik.” Munkácsy tehát magában hordozta neveltetése
folytán a magyar népre akkoriban olyannyira jellemző bús-
komorságot és testközelből ismerte a képein megjelenített
nyomort.

Munkácsy Mihály már fiatal festőként is igen nagy mes-
terségbeli tudásról tett tanúbizonyságot, azonban a lélek-
tan kifejezőerejét még nem ítélt elég erősnek képe témájá-
hoz, és így más festészeti megoldásokhoz is folyamodott.
A néző figyelmét nemcsak a kép egyéb szereplőinek tekin-
tete által irányítja a főhősre, hanem a fényekkel való játék-
kal is. A börtön ablakából beáramló fény iránya egyenesen
a halálraítéltre irányul, akinek fehér inge is ráerősít erre a
kompozícióra; a világosság azonban két sugárral magába
foglalja a kép összes szereplőjét, helyenként csak az arcokat
megcsillantva. A fehér ruharészletek ma igen hangsúlyosak
a különben sötét, borongós vásznon, ez valószínűleg
Munkácsy kátrány alapú festékhasználatára vezethető visz-
sza: a festmény a készítése eltelt közel százötven év alatt
megsötétedett. Korabeli feljegyzésekből azonban tudjuk,
hogy a kép eredetileg sem volt igen világos. A párizsi kép-
zőművészeti szaklap, a Gazette des Beaux-Arts kritikusa,
Renée Ménard ezt írja a műről: „A börtön sötét és a szemé-
lyekre rávetődő fény még jobban kiemeli a vonásokat. A
benyomás egységes, ez ragyogó kezdet…” Munkácsy a
fény által is érvényre juttatja általános érvényű kompozíció-
ját, hiszen a világosság csecsemőt, öreget, asszonyt, férfit
egyaránt ér. 

A két legfontosabb fény által kirajzolódó átló a képen a
gyertyákat, mint a kép központi szimbólumait mintegy
keretbe foglalja. A magasban lévő ablakon keresztül beára-
dó fény a csecsemőt fogó asszony arcán át a bámész inas-
gyerekig az arcokon tükröződik, a jobboldali pedig a betyár
vállain át éri a Bibliát. A föntről jövő, szabadságot, égi
kegyelmet jelentő fény éles ellentétet képez a földre hányt
könyvvel, erősíti a halál utáni megváltás paradoxonát.

Vadler Júlia 12.a
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Az Egyesült Királyságot követően több uniós országban
is felmerült az Európai Unióból való kilépés gondolata.
Tanulmányunkban1 megvizsgáltuk, hogy ha valamely ország
kilépne, hogyan változnának az erőviszonyok a bennmara-
dók között. A kilépések lehetséges hatásaiból egyetlen vo -
nat kozást elemeztünk: az egyes tagországok, különösen Ma -
gyarország befolyásának változását az Európai Unió Taná csá -
ban. Minden ország kilépésére ugyanazt a mintázatot talál-
tuk, szoros összefüggés van a népességszám és a döntési be -
folyás változása között, a kis országok hatalma nőtt a legna-
gyobb mértékben.

1. Bevezetés
Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése (az

úgynevezett Brexit) váratlan fordulat az európai integrációs
folyamatban. A lépés meglepő, korábban egyetlen önálló or -
szág sem kezdeményezte a kilépést. Azóta szóba került a gö -
rög (Grexit), a francia (Frexit) és a cseh (Czexit) kilépés lehető-
sége is [15].

Bár egy lehetséges kilépésnek számos politikai és gazda-
sági hatása van, cikkünkben egyetlen nézőpontot vizsgálunk
meg, nevezetesen, hogy hogyan változnak a kilépések hatá-
sá ra az erőviszonyok az Európai Unió Tanácsában.

Az Európai Unió Tanácsa, vagy ismertebb nevén a Mi nisz -
terek Tanácsa az Európai Parlamenttel együtt az Unió egyik fő
döntéshozó szervezete, többek között az uniós költségvetés
elfogadásáért is felelős. A Tanácsban az uniós országok mi -
nisz terei üléseznek. Minden országnak egyetlen képviselője
van, az országok közötti méretkülönbség a lakossággal sú -
lyozott minősített többségi szavazási eljárásban jelenik meg.
A Lisszaboni Egyezmény a döntéshozatalt a támogató orszá-
gok számához, illetve lakosságához köti [4]. Egy javaslat akkor
lép érvénybe, ha
1. a tagállamok legalább 55%-a támogatja (tagállam-kvóta);

2. akik az EU állampolgárainak legalább 65%-át képviselik
(lakosság-kvóta).
A súlyok ilyen módon történő kialakítása lehetővé teszi, hogy
előre meg tudjuk mondani, hogyan alakulnak a szavazási erő-
 viszonyok, ha egy ország kilép az Európai Unióból. Számos
tanulmány bizonyította az a priori hatalmi befolyás szerepét
a végleges döntéshozatalra [8, 9]. Warntjen [20] empirikusan
is belátta, hogy erős pozitív kapcsolat van az uniós jogalkotás -
ban a változtatási javaslatot benyújtó ország szavazati ereje és
a szavazás sikeressége között. Éppen ezért fontos megvizs-
gálni, mekkora befolyással rendelkeznek az egyes országok
az Európai Unió Tanácsában.

A cikkben két széles körben használt [9, 10, 12, 14, 21]
hatalmi mérték, a Shapley-Shubik index [19] és a Banzhaf in -
dex [1, 3] segítségével vizsgáljuk a tagok befolyását a lehetsé-
 ges kilépővel együtt, illetve nélküle. Figyelembe vesszük, hogy
egy ország kilépésével a befizetése is elveszik, a számított ha -
talmi indexeket a befizetés csökkenésével arányosan kor rigál-
juk. Minden ország kilépésére ugyanazt a mintázatot találjuk:
szoros összefüggés van a népességszám és a döntési befo-
lyás változása között. A kis országok hatalmi indexe növek-
szik a legnagyobb mértékben. Ezek az eredmények ellentéte-
sek azzal, amit Kóczy [13, 14] talált a brit kilépéssel kapcsolat-
ban. Megállapítjuk, hogy egy kilépés a nagy országok számá-
ra akkor kedvező, ha a tagállam-kvóta csökken, míg a kis or -
szágok hatalmi indexét akkor növeli, ha nem változik a korlát.

2. Módszertan
A szavazási helyzeteket kezelhetjük egyszerű átruházha-

tó hasznosságú kooperatív játékként, ahol a játékosok a sza-
vazók, egy koalíció értéke egy, ha tagjai elegendően vannak
egy kérdés megszavazásához, minden más esetben pedig
nulla. Az egyes játékosok befolyását hatalmi mértékkel vagy
hatalmi indexszel mérjük.

A Shapley-Shubik index [19] tulajdonképpen a Shapley-
érték [18] alkalmazása szavazási játékokra. A Shapley-érték
(ma gyar nyelven lásd Csóka [5], Kóczy [11, 14]) a kooperatív
játékelmélet egyik legelterjedtebb megoldásfogalma. Min -
den játékoshoz az egyes koalíciókhoz való egyéni hozzájáru-
lásainak átlagát rendeli.

Tehát a Shapley-érték kiszámításához azt kell megnéz-
nünk, hogy egy adott játékos az egyes koalíciók értékéhez
mennyivel járul hozzá. Képzeljük el, hogy a három játékos vé -
letlenszerű sorrendben lép be egy szobába, ahol az együtt-

TAGKILÉPÉSEK ÉS A MAGYAR
BEFOLYÁS VÁLTOZÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁBAN
KIVONAT

1Ez a tanulmány egy kivonata Petróczy, Rogers és Kóczy az Alkalmazott
Matematikai Lapokba elfogadott cikkének
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működési megbeszélések zajlanak. Egy játékost akkor neve-
zünk pivotnak, ha belépése előtt nem, belépésével viszont
már elérik a szobában tartozkodók a szavazási küszöböt. A
pivotjátékos határ-hozzájárulása 1, a többieké 0.

Három játékos esetén a csatlakozási sorrendek száma 3!,
azaz 6. Az 1. táblázat bemutatja, hogy az egyes sorrendek ese-
 tén ki lesz a pivot játékos. Például az AB-C sorrend esetén a
12-es küszöböt akkor érik el, amikor A után B is belép a szo-
bába. Négy esetben A a pivot játékos, míg egy-egy esetben B
és C. Tehát az A játékos Shapley-értéke 2/3, míg B és C játé-
kosoké 1/6. A Shapley-érték szerint B és C játékosnak, bár
különböző a súlya, valós szavazási befolyása egyforma. Ha az
A játékos megszavazza kérdést, akkor mindegy, hogy B vagy
C csatlakozik hozzá. Amennyiben A nem szavazza meg, akkor
a másik két játékos együttesen sem képes erre.

2.1. Definíció. Shapley-Shubik index: Legyen v egy szavazási
játék. Ekkor az i játékos Shapley-Shubik indexe:

ahol s = |S| az S koalíció tagjainak számát jelöli, N a játékosok
halmaza, n = |N| a játékosok száma, és v a karakterisztikus függ-
vény, ami megadja a koalíciók (0 vagy 1) értékét.

Egy másik megközelítést képvisel a Banzhaf index, amely
a játékosok normalizált Banzhaf-értéke [1, 16]. Azt vizsgálja,
mi lyen valószínűséggel befolyásolja egy játékos a szavazás
ki menetelét [3]. A szavazó kritikus, ha kiválásával a korábban
nyer tes koalíció már veszít.

2.2. Definíció. Az i játékos Banzhaf-értéke:

ahol ηi(v) az i játékos Banzhaf-féle pontszáma, azaz azon koalí-
ciók száma, ahol i kritikus szavazó.

A szavazási erő mérésére a normalizált értékét szokták hasz-
nálni.

2.3. Definíció. A Banzhaf-féle pontszám normalizált értéke a
Banz haf index:

A Banzhaf index kiszámításához a kritikus játékost kell meg-
 határoznunk. Ehhez először a nyertes koalíciókat kell meg vizs-
gálnunk, ezek azok a koalíciók, amelyek elérik a szava zási küszö-
böt. A kritikus játékos az, aki kilépésével egy győz tes koalíciót
vesztessé változtat.

Költségvetésre lefordítva, a Shapley-Shubik és Banzhaf ha -
tal mi indexek megmutatják egy ország befolyását egy eu ró
elköltésére. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a kilépő
ország befizetése is elveszik. Így a szavazással felosztható díj,
a költségvetés csökken. Ezért kiigazítottuk a hatalmi mérté-
keket az alábbi hányadossal:

eredeti költségvetés – kilépő befizetése
eredeti költségvetés

Természetesen a kiigazított hatalmi indexek összege már
nem 1, hanem a kiigazítási hányados, de így is kifejez egyfaj-
ta méltányos pénzügyi részesedést.

3. Eredmények
A fejezetben ismertetjük az eredményeinket. A hatalmi

változásokat a kiigazított indexeknek a kilépés előtti indexek-
hez viszonyított százalékos arányával mérjük. A számítások-
hoz szükséges, 2015-re vonatkozó lakosságadatokat az Euro -
stat adatbázisából vettük [7]. A költségvetési adatokat az Eu -
ró pai Parlament honlapjáról töltöttük le [6]. A számítások el -
végzéséhez IOP–Indices of Power programot használtuk [2].

Az egyes országok hatalmi befolyásának változását Cseh -
ország példáján keresztül mutatjuk be: az 1. ábrán a kiigazí-
tott Shapley-Shubik indexszel számolva, a 2. ábrán pedig ki -
iga zított Banzhaf indexszel. Az ábrák vízszintes tengelyén a
lo garitmikus skálán mért lakosság, míg függőleges tengelyén
a befolyás változása látható. A kiigazítás szerepe, hogy a költ-
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ség vetés csökkenésének mértékével arányosan csökkenti a
be folyásváltozásokat. Ahogy a két ábrán látható, az alacsony
né pességű országok járnak jól, és ez nem csak a cseh, hanem
bár mely más kilépésre is igaznak bizonyult. A különböző in dex -
szekkel mérve azonban más-más mértékű befolyásváltozást
kap unk. A sorrend csak néhány ország esetén tér el. A kiiga-
zí tott Shapley-Shubik indexszel számolva Lengyelország ha -
tal ma csökken a legnagyobb mértékben, míg a kiigazított Banz -
haf indexszel nézve azt kapjuk, hogy Németországnak árt legin-
kább a cseh kilépés.

Kóczy [13, 14] szintén a kiigazított Shapley-Shubik index -
et használta mérőeszköznek. A Brexittel kapcsolatban éppen
el lentétes hatást talált: a nagy országok hatalma nőtt. Azt,
hogy kis vagy nagy országok járnak jól, a kiigazítás nem befo-
lyásolja, a Shapley-Shubik indexek változása határozza meg.
Az eltérő eredmények magyarázata, hogy a Brexittel szem-
ben a következő kilépés nem változtatja meg a szavazás tag-
állam korlátját. A brit kilépés után 27 tagállam maradt az EU-
ban. Ebben az esetben legalább 15 tagállam egyetértésére

van szükség, hogy egy kérdés elfogadásra kerülhessen. Egy
újabb kilépés után már csak 26 tagállam marad, viszont eb -
ben az esetben is kell 15 tagállam egyetértése. Azaz, a lakos-
ság korlát csökken, a tagállam korlát nem változik. Ez pedig a
kis országoknak kedvez, melyek lakossággal alig rendelkez-
nek, így ebből a szempontból nem tudnak lényegesen hozzá -
járulni egy koalícióhoz, viszont a tagállam korlát elérésében
tel jes értékűnek számítanak. Több olyan koalíció lesz, melyek

elérik a lecsökkent lakossági korlátot, viszont éppen egy sza-
vazat hiányzik nekik a tagállam korláthoz. Ha egy ilyen koalí-
ci óhoz csatlakozik egy kis ország, akkor vele együtt már dön-
tés képesek, így határ-hozzájárulása 1 lesz. Mivel csökkent la -
kos sági korláttal több ilyen lehetőség van, a kis országok Shap -
ley-értéke, azaz befolyásuk nő. A Brexit esetén viszont válto-
zott a tagállam korlát is, így abban a forgatókönyvben inkább
a nagy országok jártak jobban. Ez az eredmény független a
ki lépő ország költségvetési hozzájárulásától.

Málta és Luxemburg, a két legkisebb ország befolyása bár-
 melyik tagállam kilépése esetén nő. A következő hét ki sebb
ország: Ciprus, Észtország, Horvátország, Írország, Litvánia,
Lettország és Szlovénia befolyása csak Németország kilépése
esetén csökken. Magyarország ebből a szempontból a köze-
pes méretű országokhoz tartozik, melyek befolyása nagy or -
szágok kilépése esetén csökken, bármely más esetben nő, de
csak csekély mértékben. Ilyen közepes méretű ország még:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Finnország, Görögország,
Hollandia, Portugália, Svédország és Szlovákia. Románia és

Lengyelország hatalma marginális mértékben változik.
A négy igazán nagy ország, Franciaország, Németország,

Olaszország és Spanyolország befolyása csak akkor nem csök-
 ken, ha valamelyikőjük, vagy ha Lengyelország lép ki.

A 3. ábrán szerepel, hogy hány százalékkal változna a ma -
gyar befolyás az egyes kilépések hatására. Leginkább Né met -
ország kilépése érintené rosszul hazánkat, mivel még lakos-
ság méretéhez képest is nagy a befizetése. A legtöbb kilépés
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a magyar befolyás növekedését eredményezné, azonban
csak nagyon kis mértékben.

4. Összefoglalás
Ebben a tanulmányban, ami Petróczy, Rogers és Kóczy cikké-
nek kivonata [17], Kóczy [11, 12, 13, 14] módszertanát követ-
tük, aki a Shapley-Shubik indexet használta a szavazási erő
mérésére. Míg Kóczy [13, 14] azt találta, hogy a Brexit után nő
a nagy országok befolyása, a fentiekben beláttuk, hogy egy
következő kilépés inkább a kis országoknak lenne előnyös.
Ezeknek az országoknak kedvez, hogy 27, illetve 26 tagállam

esetén is legalább 15 ország támogatása szükséges a szavazás
ered ményességéhez, viszont a kilépéssel a népességkorlát
csök ken. Magyarország a közepes méretű országokhoz tarto-
zik, így kis mértékben, de az esetek többségében jobban jár -
na egy kilépéssel. Csupán négy olyan forgatókönyv van, amely
csökkentené a befolyását, ha valamelyik nagy ország
(Franciaország, Németország, Olaszország vagy Spa nyol or -
szág) lépne ki. Felfedezhető egy általános mintázat: egy olyan
ki lépés, ami nem változtatja a tagállam-kvótát, a kis országok
be folyását fogja növelni, míg egy tagállam-kvótát csökkentő
kilépés a nagy országoknak kedvez.
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F. TóTH zOLTÁN:
Ecloga helyett

Költő
Olvad a hó. Nézd, nőnek az árnyak, gyűlik a nappal.
Újra remény ölel át, és kedvem a fény-madarakkal,
apránként tér vissza a tél vacogó hidegéből.
Gondolatok kavarognak bennem a távoli létről,
s várom már, hogy a nyár eljöjjön, a szívre omoljon.
Mozdul a vers a papíron. Írok. Tenger a dolgom.

Barát
Ej, hát nem változtál meg tavaly óta barátom?
Már csak a versen jár az eszed, s csak az álom
tart fenn téged? Nézz kifelé is a régi világba!
Azt mondják, hogy háboru lesz. Ma az emberi lábak
újra ütemre taposnak. Látod, mit tesz a szólam?
Térj hamar észhez: a néma halál fúj mérget alólad!

Költő
Nem számít a halál, nem dől ki az eszme a sorból…

Barát
Eszme? Ugyan! Az a kérdés már, hogy lesz-e a bolygón
élet s hely, hol az emberiség, hol a Holnap elalhat?

Költő
Azt is mondják, Isten meghalt. Mégis a falvak
bölcsességét vési belém a harang, a gyerekkor.
Nézd a tavaszt, a rügyek fakadását, s megtudod, egykor
mit gondolt a Teremtő, látván, műve kinyílva,
ránevetett. Én azt hiszem, ő akkor belesírta
szép örömét a kozmosz-csendű távoli kékbe.

Engedd át a tavaszt magadon hát. Nézz fel az égre!

Barát
Nézek, s látom, hogy repülők gyülekeznek a felhők
közt, és kondenzcsík-pamacsok szakadoznak az erdő
fái fölött.

Költő
És azt, hogy kúszik a zöld fel a hegyre
látod-e? Észreveszed, hogy halkan, lopva de egyre
beljebb hív, csalogat valami? Mondd hát, ugye érzed?

Barát
Semmit sem számít ma a líra, a mély, meg az érzet!

vedd te is észre, hogy itt csak a fegyver, a hír, meg a tőke
szabja határát gondolatodnak, s nem visz előre
oly valami, amiről te beszélsz – bár jól tudom én is,
szép ami szép, s ez a mostani rend nem jó, na de mégis – 
itt kell élnünk, s ebbe a földbe növő gyökerekbe
tud csak fogni a kéz.

Költő
Hát azt hiszed, eltöredezve
megsejted majd ezt a Teremtést, s hallod a titkot,
hallod a szót, a „Logost” és azt, hogy istene mit mond?
Teljesség: csak a természet szava dönt, meg a hajlam.
Hunyd le szemed, zsigerek mélyén éld át, ami hajdan
benned volt, de a felnőtt léttel mélybe feledted!
Nyisd ki a lelked, úgy nézd meg mi lebeg ma feletted!
Nem harc, nem pénz s hírnév - tudd meg, drága barátom!
Sorsod függ a magasban. Dúdol, jár a határon.
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PETz GYöRGY

Kierkegaard fába botlik, 
miközben Vörösmartyval 
sétálna egy sírkertben

Uram, miféle fa, amivel áltatsz; 
tán némi kétely, alig magyarázat, 
s a lényegről a semminek tudása, 

miáltal Hozzád konvertál az ember, 
elhitetve századokat mersszel, 
hogy fejlődés az életünk sajátja, 
és mélyülünk a majdnem megtudásban. 

Uram, tudom, a fa élet s nem élet, 
határain áll a megismerésnek, 
és hallgat csöndes emberkihívással, 
eget-földet-mélyet összefogással. 

Nekünk a gyümölcs jut, magja messzire, 
eszünk és emésztünk eredetibbet – 
s ugyanazt ismételjük – Édentelen. 

Majdan fejünk felől az emlékezők 
ültetnek még újabbat, reménykeltőt, 
emlékül mindannak a nagy tudásnak, 
amit a temetőszolgák elásnak.

Figyelj, Kant!

A tengerparton játszó 
Kisgyerek vagyok, 
Kantáros Istenváró 
Sós víz ujjamon. 
Mennyit sírhattak itten, 
Ennyi só maradt, 
Bánatra mi ok volna, 
Napfölkelte van. 

A hideg vízben állok 
Nem vonz a kaland. 
Egy nagyobb utazásért 
vedd búcsúszavam, 

Hegyen és vizen túlra 
Magamban megyek, 
Szemembe már beszáradt 
A napfölkelte.

Vászoly a Pusztán (Adysch)
2018. április 13., péntek, 11:01

Nem tudom, mit akarok, de nagyon,
Kicsordul a könnyem is, de hagyom,
Ez itten a könnyek temetője -
Durva nevetést hallok, kacagást,
Mire is mennék, hova manapság:
Hagyom, mit tudok, nem tudok, hagyom;

Azértis, mégis, mégse, és igen,
Nem lehet valóság az, mi legyen,
Amit én oly nagyon, rég akarok,
Amit hogy álmodjak, sokat alszom,
Ne keltsenek fel vad pézsmaszagok,
Meg nem élt életek, mert nem hagyom -

Sose zaklassanak álombakók,
Maradjon meg az álmom énnékem,
Amibe egykor oly mélyen néztem,
Amiből engem ki sose húznak,
Nyaggatnak fáradtnak, bús magyarnak -
Hagyjatok mélyiben, nagyon mélyen.
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