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Ajánljuk magunkat…

Kedves Olvasó!

A 2005/2006-os tanév eseményeit és eredményeit megö-
rökítõ Évkönyvünket ajánlom figyelmébe és szeretetébe.

Ez a tanév is olyan volt, mint a többi. Tettük a dolgunkat
valamennyien. Tanítottunk és tanultunk, versenyekre készítettünk
és készültünk. Táboroztunk, énekeltünk, zenéltünk, kirándultunk,
ünnepeltünk, lelkesedtünk, izgultunk, búcsúztattunk, búcsúz-
tunk. E színes, mozgalmas év konkrét eredményeirõl az év végi
bizonyítványok tanúskodnak majd.

Az Évkönyv készítõi arra vállalkoztak, hogy megörökítsék azt,
ami túlmutat az osztályzatokon. Versenygyõztes tanulmányok
részletei, díjnyertes feladatmegoldások, élménybeszámolók és
gondolatébresztõ beszédek idézik fel a 2005/2006-os tané-
vet, amely olyan volt, mint a többi, csak egy valamiben külön-
bözik az összes elõzõtõl és következõtõl: a diákok és dolgo-
zók idei közössége egyszeri és megismételhetetlen.

Tisztelt Olvasó! Nézze végig figyelmesen a rólunk készült
fényképeket, és nyomára bukkan a Fazekas titkának. Mi a tit-
kunk? Szeretjük, amit csinálunk, örömünk telik a tanításban, ta-
nulásban, munkában; tökéletességre törekszünk mindenben, a-
mihez hozzáfogunk; nyitottak vagyunk a világra; szívesen töltjük
az idõnket egymás társaságában; szeretjük a Fazekast, és büsz-
kék vagyunk az iskolánkra.

Reméljük, hogy a tanév e színes dokumentumcsokra és a
fényképekrõl az olvasóra szegezõdõ tekintetek kellemes emlé-
keket idéznek fel bennünk, rólunk, és hiteles képet adnak a Fa-
zekasról mindazoknak, akik az elfogadás igényével szemlélik e
nagy múltú intézmény mindennapjait. 

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

Hámori Veronika
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A 2005/2006-ös tanév eseményeirõl

A tanév tanítási órákon túli eseményeit részint a megszokott,
hagyományos programjaink jelentették, de — fõvárosi feladat-
körünk nagy mértékû bõvülése következtében — új tevékeny-
ségekre is vállalkoztunk.

Idén is elõrehozott tanévnyitón fogadtuk az 1. osztályoso-
kat; idén is szerveztünk gólyatábort a 9. évfolyamos gimnazis-
táknak. 

Õsszel nyílt napokat hirdettünk meg az iskolánk iránt érdek-
lõdõ hatodikos és nyolcadikos tanulók, valamint szüleik, tanáraik
számára.

A speciális matematika tagozat szeptemberi felkészítõ tá-
bora idén is lendületet adott a tanév megmérettetéseihez.
Télen kémiából is szerveztünk felkészítõ tábort.

Tanulóink változatlanul magas létszámmal indultak a fõvárosi
és országos tanulmányi, valamint mûvészeti és sportver-
senyeken; idén is rendeztünk Fazekas Nyílt Tanulmányi Versenyt,
valamint csaknem mindegyik tantárgyból háziversenyt. Az alsó
tagozaton versmondó versenyt, far-sangot és mesemondó
versenyt bonyolítottunk le.

Megemlékeztünk az aradi vértanúkról és az október 23-ai
forradalomról, a kommunista terror és a holokauszt áldozatairól.
Karácsonyi hangversenyünket idén megint a Józsefvárosi Plé-
bániatemplomban tartottuk, pedagógusaink és osztályközös-
ségeink megtartották saját karácsonyváró ünnepségeiket. 

A szalagavató bálunkat a Körcsarnokban rendeztük.
A Fazekas Napokon vetélkedõk, sportrendezvények, elõ-

adások követték egymást; kiemelkedett a második alkalommal
megrendezett Kavics kupa. A márciusi Fazekas ünnepélyünkön
lezajlott háziversenyeink eredményhirdetése és a Fazekas-
érdemérmek átadása. Kivételesen emlékezetes marad mindan-
nyiunk számára az alsó tagozatos osztályok, a 2.b és a 4.b osz-
tályok március 15-ei mûsora.

Bemutató órákat a tanév során fõvárosi látogatók (több ezer
fõ) és külföldiek (6 csoport) részére is tartottunk. Kiemelkedett
a Fõvárosi Pedagógiai Napok alkalmával szervezett tájékoztatónk
az új érettségirõl.

Újdonság, hogy minden eddiginél jelentõsebb szerepet
vállaltunk Budapest pedagógiai életének számtalan területén: a
tehetséggondozó szakkörök indításával, a fõvárosi szaktanácsa-
dásban való aktív részvétellel, a pedagógiai tájékoztatással, a
budapesti mérés-értékelésben való közremûködéssel (a 9.

évfolyamos bemeneti mérés, valamint a 10. évfolyamos követõ
mérés értékelésével), továbbá fõvárosi, sõt országos versenyek
szer-vezésével, tantárgyi konferenciák rendezésével.

Hagyományainknak megfelelõen volt a 7-12 évfolyamosok
körében rendezett futóversenyünk az Orczy-kertben. Megren-
deztük a 9. osztályok lúdavatóját. Volt idén is népdaléneklõ és
hangszeres versenyünk, c-s hangversenyünk és egy osztály-
hangversenyünk (8.d), sõt volt növendékünk, a zongoramûvész
Füzesséry Zoltán külön hangversenyt adott a Fazekas Pártoló
Körének alakuló összejövetele alkalmából. Színjátszó körünk
Queneau Stílusgyakorlatok c. mûvébõl adott elõ sikeres összeál-
lítást.

Az írásbeli érettségi vizsgák (köztük néhány „elõrehozott”)
és az osztálykirándulások már a tanév végének közeledését
jelzik...
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A pedagógusaink közvetlen munkatársai
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A gazdasági hivatal
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Szászi István Kövér PéterSzarvas JózsefnéEgri Gyula

A gondnokság; karbantartók, konyhai dolgozók, portások, takarítók



A gondnokság; karbantartók, konyhai dolgozók, portások, takarítók
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A gondnokság; karbantartók, konyhai dolgozók, portások, takarítók
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A gondnokság; karbantartók, konyhai dolgozók, portások, takarítók
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A gondnokság; karbantartók, konyhai dolgozók, portások, takarítók
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Állami kitüntetettjeink

2006. március 15.-e alkalmával tantestületünk három tagja is ma-
gas kitüntetésben részesült:

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt Hámori Veronika
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt Turcsányi Márta
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt Pataki János

Gratulálunk!

Az idén jubiláló pedagógusaink

50 év a Fazekasban Thiry Imréné
40 év a Fazekasban dr. Horváth Antal
30 év a Fazekasban Barlai Gáborné
25 év a Fazekasban Dvorák Cecília

Fazakas Tünde
dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó

20 év a Fazekasban Hámori Veronika
Nagy Ildikó
dr. Osztovits Szabolcs
Szabó Katalin
Szakolczai Katalin

15 év a Fazekasban Eperjesi Ágnes
Karsai Zsuzsa
Szászné Simon Judit
Takács Lajos
Turcsányi Márta

Gratulálunk!

A pedagógus feladatairól

Mi is a feladatunk? Egyrészt fel kell készíteni a tanulóinkat a to-
vábbtanulásra; másrészt mivel tudjuk, hogy õk nagyon fogé-
konyak, jóra és rosszra egyaránt, ezért példamutatással, beszél-
getéssel fel kell hívni a figyelmüket bizonyos etikai értékekre. Ilyen
értékek például az ember méltósága, a munka tisztelete, a sok-
oldalú mûveltség, az igazságosság, a becsületesség.

Az etikai neveléshez az is hozzátartozik, hogy bizonyos visel-
kedési formákra is fel kell hívnunk a figyelmet. Ilyenek például az

udvariasság, a figyelem a kisebbek iránt, az idõsebbek iránt
otthon, utcán, jármûveken; helyes és kulturált viselkedés az
iskolában, a folyosókon, a szünetekben stb.

Hogyan vagyunk mi minderre képesek? Elõször is a magánéleti
problémáinkat az iskolán kívül hagyjuk. A tanár belsõ kiegyensú-
lyozottsága nagyon fontos, mert az erkölcsi-etikai nevelés kér-
déseiben, a helyes értékítéletek kialakításában, a magatartás for-
málásában a személyes hatás megsokszorozódik.

Beszélgetés során hallom a következõt: a mi idõnkben az ak-
kori tanáregyéniségekkel mi még életszemléletet, tartást, mûvelt-
séget kaptunk. Vajon elmondják-e ezt majd ezt mirólunk? Sok
pedagógus rendelkezik magas szintû szakmai tudással, jó mód-
szertani felkészültséggel, mégis egyesekrõl azt mondják, hiányzik
belõlük valami. Érdekes, hogy a gyerekek megérzik, ki az a tanár-
egyéniség, akire hallgatnak, akitõl tanulnak, aki egy életre példát
mutat nekik.

Meg kell próbálnunk "mesternek" lenni alázattal, tartással, stílus-
sal! Kell, hogy a diákjaink megérezzék azt az irántuk érzett sze-
retetet, amely bennünket erre a pályára irányított. Ha az elmon-
dottak egyes Kollégák számára talán kissé konzervatívnak is hat-
nak, kérem, higgyék el, igazak. Tudom, hogy a mai pedagógus
társadalomban is sokan vannak, akik nemcsak jó oktatók, hanem
igényes etikát is képviselnek, de az mégsem derül mindig ki,
mert például palástolják a környezetük elõtt, és így az etikai ha-
tás csak kevésbé érvényesülhet. 

Egy Kölcseytõl vett idézettel szeretném befejezni az elmon-
dottakat.

„Sok út visz magasra, s ez útak közt nem egy van, amely min-
denkinek hatalmában áll. Ha bámúlatos mûvet írni, fontos ütkö-
zetet nyerni, phidiási szobrot faragni, országos alkotmányt alapít-
ni stb. nem mindentõl telik: de elveit s érzéseit minden megtisz-
títhatja, magát erény követésére minden szoktathatja, hasznos
ismereteket minden gyûjthet, s napjait célirányos tettekben min-
den eltöltheti.”

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Thiry Imréné - Gabi néni

(Részlet - Elhangzott: a 2006. április 19-ei tantestületi nevelési
értekezleten)
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A Fazekasban kezdõdött... (Könyvismertetõ)

Ezzel a címmel jelentettünk meg 2005
õszén egy kiadványt.

Kiadványunk aktualitását az adta, hogy
az ENSZ Oktatási, Tudományos és
Kulturális Szervezetének kezdeménye-
zésére 2004 júniusában A Fizika Nem-

zetközi Évének nyilvánították a 2005-ös esztendõt. Az 58/293.
ENSZ határozat megfogalmazza, hogy a fizika a természet-
megismerés folyamatának az alapja. Rámutat arra, hogy a fizika és
alkalmazásai számos mai mûszaki fejlesztés alapját képezik.
Kinyilvánítja, hogy a fizikai mûveltség eszközöket biztosít az
emberek számára a tudományos kutatáshoz, ami a fejlõdés
elengedhetetlen feltétele. A 2005-ös esztendõ százéves évfor-
dulója annak, hogy Albert Einstein publikálta azokat a nagy
hatású tudományos felfedezéseit, amelyek a modern fizika
alapját képezik. 

Ehhez kapcsolódva iskolai szinten elhatároztuk, hogy létre-
hozunk egy olyan kiadványt, amelyet a legalább 10-15 éve
érettségizett Fazekas-diákok publikációiból, írásaiból állítunk
össze. Igyekeztünk megkeresni azokat a volt tanítványokat, akik
tudományos tevékenységük révén komolyabb hazai és
nemzetközi ismertségre tettek szert. Olyanokat is megkerestünk,
akik már nem foglalkoznak fizikával — noha fizikusként végeztek
valamelyik egyetemen —, és azokat is, akik a középiskolában
fizikából voltak eredményesek, de pályájuk más irányba ívelt. 

Terveink szerint egy késõbbi kiadványunkban a fiatalabb
fizikus tehetségeket is bemutatjuk, valamint azok írásait közöljük,
akik valamilyen oknál fogva nem szerepelnek jelen könyvünk-

ben.
A megkeresettek szinte kivétel nélkül azt kérdezték, hogy

kiknek szól ez a kiadvány, ugyanis ismeretterjesztõ szintû cikke-
ket általában nem írtak eddig, és az egyéb elfoglaltságaik miatt
erre most nem is vállalkoznának. A másik problémát az jelen-
tette, hogy a felkértek többsége magyar nyelven még nem írt
tudományos cikket. Mégis úgy láttuk, hogy talán hasznosabb
lesz a kiadványunk akkor, ha sokrétû, és ha nem egy korcsopor-
tot célzunk meg. Így talál magának olvasnivalót a pályaválasztás
elõtt álló Fazekas-diák is, aki megismerve néhány szerzõ önélet-
rajzát, szembesülhet azzal, hogy a tudományos életben sem
mindig vezet egyenes út a csúcsra. A jelenlegi egyetemisták is
találnak benne néhány olyan cikket, amelyek segítik a szakmai
fejlõdésüket. Több olyan cikk is van, amelyek csak annak a
néhány kutatónak jelentenek élvezetes olvasmányt, akik a
kérdéses szakterületet már alaposan ismerik.

Szeretnénk azonban, ha kiadványunk olvasói elhinnék, hogy
az évek múlásával — tudásuk gyarapodásával — egyre több

cikk lesz hasznos a számukra. Reméljük, így elhiszi az olvasó,
hogy sokak számára tanulságos és hasznos mûvet tart a kezé-
ben. A könyv elektronikus formában, színes ábrákkal a
www.fazekas.hu/fizika helyen található meg. 

Öröm és megtiszteltetés az iskolának és a szerkesztõknek,
hogy eredményes és híres tanítványaiknak írásait nemcsak a
jelenlegi és volt növendékeivel ismertetheti meg, hanem a szé-
lesebb nyilvánosság elõtt is bemutathatja azokat.

A szakmai cikkek után — illusztrációként —, az iskolánk
fizika szertárában található régi eszközökrõl készült képeket
adtuk közre, és a 2005-ben ugyancsak 100 éve született József
Attila verseibõl idéztünk. 
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Beleznay Fanni Sára
Fazekas Eszter
Gergely Ábel
Illés Haibo
Jenei Dániel Gábor
Jeszenszky Balázs
Kassab Sarah 
Komáromy Lilla Patrícia
Leél-Õssy Réka
Matolcsy Gergely Áron
Nyitrai Zsombor
Oláh Jozefa
Pánczér Szabolcs

Pethõ Lili
Pusztai Emese
Sánta Soma Péter
Strausz András
Szabó Dániel Áron
Szentkirályi Dóra
Szurop Máté
Szûcs Ágnes Zita
Tintér Mercédesz
Titkos Noel
Ürmös Ádám Andor
Wéber Ádám
Winkler Rebeka Johanna
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Osztályaink

Osztályfõnök: Kálmán Katalin 
Napközis tanító: Horváth Gabriella
Ének-zene: Váradi Andrea
Rajz: Zele János
Technika: Eperjesi Ágnes
Testnevelés: Kálmán Katalin

1.a



Bácskai János
Barta Tamás Bonifác 
Demirkán Ela Eszter
Dvorcsák László
Földvári Tamás Ferenc
Gerliczky Bence Zsolt
Glattfelder Hanna Zenke
Imre Sára
Jánosi Tibor Edvard
Jeszenszky Ádám
Kiss Ágota Flóra
Lovas Zsolt
Németh Flóra

Németh Hanna
Németh Szonja
Novák Beáta Flóra
Nyeste Julianna
Oláh Cserne Viola
Rossen Márton
Szabó Lili Stephanie 
Szepesházi Balázs
Szécsi Máté
Székely Zsófi
Szûcs Ádám László
Takács Gábor Dávid
Végh Dóra Eszter
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Osztályaink 1.b
Osztályfõnök: Szilágyiné Oravecz Márta 
Napközis tanító: Nikodém Mihályné
Ének-zene: Váradi Andrea
Rajz: Sipos Endre
Technika: Eperjesi Ágnes 
Testnevelés: Tóthné Horváth Gabriella



Borbás Kristóf
Csépányi Anna Katalin
Ferenczi Dávid
Hajzer Petra
Horváth Donát
Hûvös Anna
Latóczki Gábor
Lótos Ádám
Ludman Levente
Nemes Amadé
Nyíri Dóra
Nyitrai Berdin Dominik
Pataki Beáta Csilla

Potocsni Klaudia
Sütheõ Dániel
Sebestyén Soma
Szalka Áron
Tarnóczi Nóra
Tikk Benedek
Toró Lilla Réka
Tóth Zsófia
Ujvári Eszter
Várgedõ Bálint
Varsányi Csenge
Veres Renáta Antónia
Vokó Lili
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2.a Osztályaink

Osztályfõnök: Jencsikné Végh Adrienn
Napközis tanító: Kántorné Ágh Edit
Ének-zene: Váradi Andrea
Rajz: Garamvölgyi Béla
Technika: Eperjesi Ágnes 
Testnevelés: Jencsikné Végh Adrienn



Bálint Dominika
Borbás Bence
Csepregi-Horváth Dániel
Damu Dániel
Farkas Klaudia
Garát Péter Zsombor
Herczeg Nikoletta
Horváth Eszter Judit
Horváth Míra Alida
Jenõvári Miklós
Kardos Éva
Kiss Henriett
Kiss Nikoletta

Kovács Bence
Kovács Sarolta
Magyar Nóra
Nagy Dóra
Oláh Örsi Anna
Somogyi Barbara
Südi Anna
Szûcs Tamás
Tárnok Tamás
Trinh Tuan Viet
Umathum Dóra
Vásárhelyi Petra
Winkler Tamás Ábel
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2.bOsztályainkx

Osztályfõnök: Csájiné Knézics Anikó
Napközis tanító: Bíró Zsuzsanna
Ének-zene: Váradi Andrea
Rajz: Katona Kata
Technika: Eperjesi Ágnes 
Testnevelés: Tóthné Horváth Gabriella



Babik Bálint
Bakos Bence
Balogh Tamás
Dragán Petra
Fazekas István
Gellai Gábor
Halász Bálint
Iványi Blanka
Jencsik Szilárd
Jenei Adrienn
Károlyi Péter
Kerekes Dóra
Kóbor Demeter
Kókay Mercédesz

Kovács Barbara Nóra
Mándoki Sára
Mók Julianna Sára
Oláh Krisztina
Pálinkó Johanna
Stella Ágoston
Számadó Eszter
Szegedi Zsófia
Széplaki Anna
Tóth Máté Dániel
Turcsányi Szabolcs
Venczl László
Vokó Boldizsár
Zahemszky Dániel
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3.a Osztályaink

Osztályfõnök: Temesvári Miklós
Napközis tanító: Ádámné Laczkó Melinda
Angol nyelv: Kálvin Krisztina
Német nyelv: Földessy Katalin
Ének-zene: Váradi Andrea
Rajz: Zele János
Technika: Eperjesi Ágnes 
Testnevelés: Nagy Pálné



Ágoston Rita
Berzsenyi Ádám
Budavári Bálint
Fehér Balázs
Imre Lili
Jávorszky Natasa
Kalmár Miksa
Kiss Krisztián
Kurucz Petra
Nádor Anna
Nagy Péter
Nyeste Dávid

Oláh Gabriella
Palasik Zsófia
Rakota Szabolcs
Rossen Péter
Samuels Lili
Sólyom Anna Barbara
Szécsi Péter
Szendrei Gábor
Talyigás Gergely
Tamás Csongor
Tóth Marcell
Varga Zsófia
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3.bOsztályaink

Osztályfõnök: dr. Kivovicsné Horváth Ágnes
Napközis tanító: Turcsányiné Bacsák Kata
Angol nyelv: Kivovics Judit
Német nyelv: Földessy Katalin
Ének-zene: Váradi Andrea
Rajz: Garamvölgyi Béla
Technika: Eperjesi Ágnes 
Testnevelés: Antalné Popp Krisztina



Arató Máté 
Bácskai Mihály
Balla Dorka Orsolya 
Berndt Mihály András
Csomó Dana
Daradics Noémi
Dóczy Orsolya
Farkas Levente
Ferenczi Kinga Kitty
Gulyás Márton Bálint
Hernold Eszter
Holló Bence
Iván Zoltán Bertalan

Kámán Kristóf
Kiss Péter
Lovas Anna
Müller Dániel
Nagy Zsófia
Pfeiffer Dániel
Pintér Viktória Ilona
Rickert Anna Flóra
Sebestény Arthur
Takács Zalán
Tatár Dániel
Tóth Attila
Vásárhelyi Dalma
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4.a Osztályaink

Osztályfõnök: Szakolczai Katalin
Napközis tanító: Szabolcsné Krasznai Rózsa
Angol nyelv: Kálvin Krisztina
Német nyelv: Földessy Katalin
Ének-zene: Váradi Andrea
Rajz: Zele János
Technika: Eperjesi Ágnes 
Testnevelés: Tóthné Horváth Gabriella



Bacsu Dóra
Bálint Zsombor
Balogh Viktória
Csepregi-Horváth Zsófia
Fábián Milán Miksa
Gyuris Fanni Fruzsina
Halász Máté
Horváth Marcell André
Jéger Rebeka
Karvaly Balázs Tamás
Kili Zsanna
Kiss Krisztina
Krausz Dániel

Kutfej Bence
Laky Anna Dóra
Nagy Dorottya
Roszkos Márton
Sándor Botond
Strausz Anna
Szabó Panna
Tomopulosz Alexandra
Tompai Anita Boglárka
Tóth-Pál Zsófia Beáta
Török Anna
Vida Mónika Ruth
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4.bOsztályaink

Osztályfõnök: Szilvásiné Turzó Ágnes
Napközis tanító: Tar Nóra Mária
Angol nyelv: Laczkó Ágnes
Német nyelv: Földessy Katalin
Ének-zene: Váradi Andrea
Rajz: Katona Kata
Technika: Eperjesi Ágnes 
Testnevelés: Tóthné Horváth Gabriella



Bari Nándor
Bebesi Tímea
Blahó Kristóf
Bocskay Borbála Fruzsina
Csepregi Katalin Anna
Csörgits Éva
Dékány Tamás
Farkas Edina Éva
Feledi Anna Laura
Gulácsi Camilla Amy
Gyetvai Gábor
Hamar Veronika
Horog Hunor
Iglói Gábor
Kende Hanna Rebeka

Koczka Zsanett Márta
Kovács Dániel
Kumi Zsófia
Lucz Tamás Soma
Nemes Zsófia
Oláh Tibor
Orbán Lilla Flóra
Ottlakán Liza Laura
Schindler Ádám Ottó
Szabó Veronika Ilona
Talpas József
Tihanyi Gergely
Varga Zsolt László
Zahemszky Péter
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5.a Osztályaink

Osztályfõnök: Oláh Tibor
Napközis tanár: Fehérvári Zoltánné Sövegházi Márta
Magyar nyelv és irodalom: Oláh Tibor
Történelem: Vancsisin Gáborné
Angol nyelv: Csath Judit
Német nyelv: Földessy Katalin
Matematika: Rubóczky György
Természetismeret: Kádárné Szalay Eszter
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Garamvölgyi Béla
Technika: Eperjesi Ágnes
Technika: Karsai Zsuzsa
Testnevelés: Visontai Miklós



Árpási Márton Bendegúz
Berkovics Beáta
Boross Katalin
Brenner Dorottya Csenge
Danka Annamária
Éles Dorottya
Havasi Zsuzsanna
Jakucs Rita Mónika
Ketler Tamás Bálint
Király Bálint
Kis Máté
Magyar Gábor István
Máthé László
Max Gyula Félix

Melcher Petra
Nagy Kristóf Dániel
Nguyen Minh Quang
Palasik Róbert
Pásztor Dániel
Párkányi Tamás Attila
Semkou Afrodite
Szilassy Dorottya
Sziráki Zsófia
Takács Artúr Bendegúz
Tamás Kristóf Simon
Tarnóczi Eszter
Virágh Gergely
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5.bOsztályaink

Osztályfõnök: Tóthné Horváth Gabriella
Napközis tanár: Kótai Judit
Magyar nyelv és irodalom: Studinger Józsefné
Történelem: Vancsisin Gáborné
Angol nyelv: Jilly Viktor
Német nyelv: Földessy Katalin
Matematika: Kovács Csongorné
Természetismeret: Gálné Domoszlai Erika
Ének-zene: Váradi Andrea
Rajz: Sipos Endre
Technika: Eperjesi Ágnes
Technika: Karsai Zsuzsa
Testnevelés: Tóthné Horváth Gabriella



Bali Polett
Balog Sára 
Bálint Patrícia
Csordás Eszter
Dora Fanni Réka
Fésüs Lilla
Fridrich Gábor
Gaál Benjámin
Gál Ibolya
Hajzer György
Horák Emma Róza
Karvaly Bence Ádám
Kiss Eszter
Kiss Fanni Júlia
Kovács Dóra
Malcsiner Petra

Máté Áron Imre
Mészáros Viktória Patrícia
Nagy Norbert
Oláh Sámuel
Serfõzõ Virág Fanni
Sipka Bence
Szabó Panna Zsófia
Szenczi Zoltán
Szetei Dániel
Varsányi Csaba
Vásárhelyi Luca
Vidaházy Viktória
Zolcsák Ádám
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6.a Osztályaink

Osztályfõnök: Studinger Józsefné
Napközis tanár: Galata Hajnal
Magyar nyelv és irodalom: Studinger Józsefné
Történelem: Vancsisin Gáborné
Angol nyelv: Kálvin Krisztina
Német nyelv: Barlai Gáborné
Matematika: Kovács Csongorné
Természetismeret: Kádárné Szalay Eszter
Ének-zene: Breinich Miklósné Horváth Andrea
Rajz: Sipos Endre
Technika: Eperjesi Ágnes
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Blénessy Gabriella
Informatika: Fábián Levente
Testnevelés: Nagy Pálné
Testnevelés: Tamás Gábor



Balogh Péter
Bánfalvi Eszter
Bánhidi Tamás
Dubla Krisztina
Jenõvári Márton
Karáth Eszter
Király Balázs
Kiss Bernadett
Korándi Dávid József
Krausz Máté
Lantos Sára
Lippai Zoltán
Matolcsy Márk
Mándoki Réka
Mezõsi Zoltán
Mók Marcell

Nguyen Milán
Pálinkás Réka Ildikó
Petz Mátyás Barnabás
Semkou Penelope
Szente Ákos Levente
Talyigás Zsófia
Tárnok Róbert
Tóth Bence
Töklincz Tamara
Üllei-Kovács Zsuzsanna
Vajk Dóra
Varsányi Bence
Veres Balázs
Visontai Szilvia
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Osztályaink 6.b
Osztályfõnök: Vizy Zsolt
Napközis tanár: Gondos Judit
Magyar nyelv és irodalom: Kovács Zsuzsanna
Történelem: Vancsisin Gáborné
Angol nyelv: Laczkó Ágnes
Német nyelv: Földessy Katalin
Matematika: Jakucs Erika
Természetismeret: Vizy Zsolt
Ének-zene: Breinich Miklósné Horváth Andrea
Rajz: Katona Kata
Technika: Eperjesi Ágnes
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Blénessy Gabriella
Informatika: Fábián Levente
Testnevelés: Nagy Pálné
Testnevelés: Tamás Gábor



Balla Panna Judit 
Bari Márton
Bittner Zsófia
Borbély Lotte
Fésüs Nóra
Hargittai Natália
Hemrik Mónika
Hernold Fruzsina Ildikó
Horváth Alina Mónika
Jakab Dorottya
Jókai Mátyás
Juhász Orsolya
Kende Sára Noémi
Leél-Õssy Zsolt
Lux Zoltán
Miszori Norina
Molnár Erik

Mórocz Rita
Nyitrai Berdin Bianca
Oppitz Krisztián
Pálya Fanni
Pintér Emília Szilvia
Schindler Péter
Simkó Eszter
Szirmai Danuta
Veress József
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7.a Osztályaink

Osztályfõnök: Karsai Zsuzsa
Tanulószoba: Gondos Lászlóné
Magyar nyelv és irodalom: Oláh Tibor
Történelem: Foki Tamás
Angol nyelv: Laczkó Ágnes
Német nyelv: Füzesséry Zoltánné
Matematika: Paróczay József
Fizika: Takács Lajos
Kémia: Albert Attila
Biológia: Gálné Domoszlai Erika
Földrajz: Kádárné Szalay Eszter
Ének-zene: Breinich Miklósné Horváth Andrea
Rajz: Garamvölgyi Béla
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Karsai Zsuzsa
Testnevelés: Nagy Pálné
Testnevelés: Tóthné Horváth Gabriella



Ágoston Petra
Balog Barbara
ifj. Beleznay Ferenc
Branyiczki Imre Bálint
Bujdosó Levente
Daradics Barnabás
Dénes Benjámin
Fehérvári Tekla
Helmeczi Krisztián
Hepp Gréta
Kántor Barnabás Donát
Ketler Anna Dorottya
Kiss Dorottya Diána
Li Xiang
Patai Evelin
Streit Krisztián
Szabó Borbála

Szendrei Dóra
Szentkirályi Péter
Sziráki András
Takács Anna Franciska
Torhosi Dóra
Varga Tamás
Vándor Zsófia
Visnovitz Márton
Vitályos Laura
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7.bOsztályaink

Osztályfõnök: Vancsisin Gáborné
Tanulószoba: Gondos Lászlóné
Magyar nyelv és irodalom: Balkovitzné Cynolter Magda
Történelem: Vancsisin Gáborné
Angol nyelv: Czene Zsuzsanna
Német nyelv: Dóczy Katalin
Matematika: Rubóczky György
Fizika: Sándor Zsolt
Kémia: Albert Attila
Biológia: Gálné Domoszlai Erika
Földrajz: Kádárné Szalay Eszter
Ének-zene: Breinich Miklósné Horváth Andrea
Rajz: Katona Kata
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Fábián Levente
Testnevelés: Nagy Pálné
Testnevelés: Visontai Miklós



Backhausz Tibor
Balási Szabolcs
Eisenberger Viktória
Erdei Márton Zoltán
Hátsági Bence
Herbszt Csilla
Hesz Gergely
Kalina Kende
Kaposvári Tamás
Kiss Boldizsár György
Kiss Robin Valentin
Kovács Zsombor
Kõhegyi Bianka Kitti
Kõszegi Tamás
Lenger Dániel Antal
Nagy Attila Zoltán
Nagy János
Németh Noel

Nguyen Huy Tung
Nguyen Sy Bang
Pártai Attila
Prok Tamás
Sövény András
Szekrényes Bence
Végsõ Tamás
Wágner Rudolf Péter
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7.c Osztályaink

Osztályfõnök: Balkovitzné Cynolter Magda
Tanulószoba: Gondos Lászlóné
Magyar nyelv és irodalom: Balkovitzné Cynolter Magda
Történelem: F. Tóth Zoltán
Angol nyelv: Szövényi-Luxné Szabó Teréz
Angol nyelv: Számadóné Bíró Alice
Matematika: Paróczay József
Matematika: Rubóczky György
Fizika: Szokolai Tibor
Kémia: dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó
Biológia: Zimmermann Júlia
Földrajz: Kádárné Szalay Eszter
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Garamvölgyi Béla
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Blénessy Gabriella
Informatika: Dénes Balázs
Testnevelés: Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Tamás Gábor



Bognár Zsófia
Csata Marcell István
Fekete Andrea
Felföldi Alexandra
Fülöp Fanni
Gyüre Krisztina
Ilyés Mátyás 
Iván Márton
Juhász Ildikó Zsófia
Katona Dániel
Kovács Márton
Kriváchy Tamás
Liber Zsolt Attila
Makai Gábor
Mátyás Flóra
Nguyen Annamária
Ocztos Panna
Ódor Noémi

Pekánovics Péter
Petõ János
Petróczi-Farkas Ádám
Szabó Bálint
Szajbély Benedek
Szentgyörgyi Pál
Tóth Áron
Tóth Hajnalka
Tran Nam Anh
Vígh Zsófia
Zsigó Dániel
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7.dOsztályaink

Osztályfõnök:  Zanatiné Szántai Ildikó
Tanulószoba: Gondos Lászlóné
Magyar nyelv és irodalom: Petz György
Történelem: Bihari Péter
Angol nyelv: Zanatiné Szántai Ildikó
Matematika: Beleznay Ferenc
Matematika: Jakucs Erika
Fizika: Szokolai Tibor
Kémia: dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó
Biológia: Zimmermann Júlia
Földrajz: Szabó Júlia
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Katona Kata
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Dénes Balázs 
Informatika: Fábián Levente
Testnevelés: Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Visontai Miklós



Bakos Patrik
Benyó Boglárka
Czentnár Simon
Farkas Dániel
Fábián Zalán
Fehér Tamás
Fekete Fruzsina
Hajdú Molnár Róza
Haraszti Luca 
Hulesch Máté
Kakas Márton Péter
Kárász Balázs
Király Balázs
Kováts Megyesi Bálint
Költõ Nóra
Környei Zoltán
Ladóczki Fanni

Molnár Anna
Monhor Hubert
Oláh Eszter
Orbán Gergely
Peák Luca
Rauschenberger János
Slezák Tibor
Soós Olivér Ádám
Székely Áron
Szendy Viktória
Tóth Tamás
Turcsányi Réka Mária
Vantal Gergely
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8.a Osztályaink

Osztályfõnök: Kovács Csongorné
Magyar nyelv és irodalom: Balkovitzné Cynolter Magda
Történelem: Foki Tamás
Angol nyelv: Laczkó Ágnes
Német nyelv: Bakuczné Szabó Gabriella
Matematika: Kovács Csongorné
Matematika: Solti Edit
Fizika: Dvorák Cecília
Kémia: dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó
Biológia: Gálné Domoszlai Erika
Földrajz: Vizy Zsolt
Ének-zene: Breinich Miklósné Horváth Andrea
Rajz: Zele János
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Fábián Levente
Testnevelés: Nagy Pálné
Testnevelés: Tóthné Horváth Gabriella



Antal Márk
Apembe Axel Ryan
Bakocs Alexandra
Bánhidi Eszter
Bárány Ambrus 
Diallo Alfa
Ellenrieder Péter
Fekete Andrea
Gellai Béla
Guger Norbert
Hacsek Zsófia
Holló Balázs
Kecskés Barnabás
Király Anna
Kiss Gábor
Klézli Anikó
Lányi Tamara

Lerch Lívia
Nagy Nándor Levente
Nyirõ Péter
Okányi András
Orosz Ambrus
Pató Anna
Sipos Katalin
Tóth Balázs
Tóth Brigitta
Tóth Gergõ
Valér Máté
Varga Attila Mátyás
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8.bOsztályaink

Osztályfõnök: Jakucs Erika
Magyar nyelv és irodalom: Oláh Tibor
Történelem: Vancsisin Gáborné
Angol nyelv: Czene Zsuzsanna
Német nyelv: Bakuczné Szabó Gabriella
Matematika: Jakucs Erika
Matematika: Solti Edit
Fizika: Sándor Zsolt
Kémia: Szabó Szabolcs
Biológia: Gálné Domoszlai Erika
Földrajz: Vizy Zsolt
Ének-zene: Breinich Miklósné Horváth Andrea
Rajz: Garamvölgyi Béla
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Fábián Levente
Testnevelés: Nagy Pálné
Testnevelés: Tóthné Horváth Gabriella



Aujeszky Tamás
Bohus Kinga
Budai Ákos
Dinh Hoangthanh Attila
Do Nghia
Fülep Csilla
Gyenes Bertalan
Hosszú Ádám Tamás
Konkoly Csaba
Kora János
Kovács Kristóf
Mezõ Dániel
Misnyovszki Péter
Pozsgay Bálint
Réti Dávid
Romhányi Gergõ
Seres László 

Schindele Kornélia
Szalai Zsófia
Szigetvári Áron
Szirmay-Kalos Barnabás
Szórádi Márk
Török Lajos Dániel
Vámos Anna Barbara
Varga Bálint
Wagner Zsolt
Zolcsák Zita
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8.c
Osztályfõnök: Fazakas Tünde
Magyar nyelv és irodalom: Petz György
Történelem: Hosszú Gyula
Angol nyelv: Czene Zsuzsanna
Angol nyelv: Kálvin Krisztina
Matematika: Fazakas Tünde
Fizika: Horváth Gábor
Kémia: Albert Attila
Biológia: Zimmermann Júlia
Földrajz: Vizy Zsolt
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Zele János
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Blénessy Gabriella
Informatika: Dénes Balázs
Testnevelés: Nagy Pálné
Testnevelés: Tóthné Horváth Gabriella

Osztályaink



Balog Márta
Budai Dávid
Bursics Klára
Csulak Emese
Debreczeni Dániel
Dézsenyi Anett
Farkas Nóra
Geda Márton
Györbiró Csilla
Hamod Csenge
Horváth Viktória
Kiss Eszter
Körmendy Judit
Liska Szilvia
Lovas Klára
Major Ádám
Molnár Enikõ
Mórász Balázs

Moravcsik Áron
Németh Róbert Ádám
Ódor Dániel
Páldi Flóra
Révész Márton
Somodi Andrea
Szebedy Bence
Szicherle Patrik
Telek Gergely
Varga István
Vásárhelyi Zsófia
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8.d
Osztályfõnök: Dr. Andó Józsefné
Magyar nyelv és irodalom: dr. Kelecsényi László
Történelem: Vancsisin Gáborné
Angol nyelv: Kálvin Krisztina 
Angol nyelv: Tamási Gergely
Matematika: Jakucs Erika
Matematika: Orosz Gyula
Fizika: Dvorák Cecília
Kémia: dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó
Biológia: dr. Andó Józsefné
Földrajz: Szabó Júlia
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Sipos Endre
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Blénessy Gabriella
Informatika: Dénes Balázs
Testnevelés: Tamás Gábor
Testnevelés: Tóthné Horváth Gabriella

Osztályaink



Angyalosi Ádám
Baksai Máté
Balogh Hajnalka
Berezvai Zombor
Bognár Dániel
Branyiczki Réka
Bujk Zsuzsa Erzsébet
Buthi Nóra
Csáji Kata
Csellár Anna
Frajna Fanni
Gégény Alexa
Gnyálin István
Horváth Erika Izabella
Horváth Márk
Mezei Daniella Ibolya

Milibák Eszter
Pallagi Tamás
Pétervári Judit
Pomázi Krisztián
Sallai László András
Stankovits Klaudia Dorina
Steiner Noémi
Szabó Andrea
Szabó Sarolta Édua
Szirtes Marcell
Szívós Eszter
Torma Krisztina Klaudia
Turzán Noémi
Veress Dóra
Wéber Mátyás
Xia Qida
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9.a Osztályaink

Osztályfõnök:  
Turcsányi Márta
Magyar nyelv és irodalom:
Turcsányi Márta
Történelem: Hosszú Gyula
Angol nyelv: Nagy Ildikó
Angol nyelv: 
Szövényi-Luxné Szabó Teréz
Francia nyelv: Vajda Andrásné
Francia nyelv: 
Leányfalvi Gyöngyi
Latin nyelv: Péli Ágota
Német nyelv: Barlai Gáborné
Német nyelv: Dóczy Katalin
Olasz nyelv: 
Füzesséry Zoltánné

Orosz nyelv: Szilágyi Erzsébet
Matematika: Orosz Gyula 
Matematika: Solti Edit
Fizika: Dvorák Cecília
Kémia: Szabó Szabolcs
Biológia: dr. Andó Józsefné
Földrajz: 
Kádárné Szalay Eszter
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Sipos Endre
Informatika: Blénessy Gabriella
Informatika: Dénes Balázs
Testnevelés: 
Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Tamás Gábor



Barna Lili
Berinkei Ottó
Bognár Ádám
Cziva Richárd
Galgóczy Júlia
Gröller Márta Zsuzsanna
Horváth Kristóf Attila
Horváth Zoltán
Hujter Mónika
Jasik Zsófia
Jenõvári Tamás Zoltán
Kármán Dávid
Kerekes János
Kovács Tekla
Kriváchy Ákos
Kupper Benedek

Lehr Attila
Magyar Tamás
Nagy Orsolya
Nguyen Phuong Thu
Róka Gábor
Sallai Nelli 
Szabó Gábor
Szlepák Bálint
Szücs Dániel
Szücs Nóra
Tankó Gabriella
Teveli László
Tóth Mai Dóra
Váradi Péter
Váradi Viktória
Vitos Noémi 
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9.bOsztályaink

Osztályfõnök: Laczkó László
Magyar nyelv és irodalom:
Kovács Zsuzsanna
Történelem: 
Dialloné Runda Margit
Angol nyelv: Nagy Ildikó
Angol nyelv: 
Szövényi-Luxné Szabó Teréz
Francia nyelv: Vajda Andrásné
Francia nyelv: 
Leányfalvi Gyöngyi
Latin nyelv: Péli Ágota
Német nyelv: Barlai Gáborné
Német nyelv: Dóczy Katalin
Olasz nyelv: 
Füzesséry Zoltánné

Orosz nyelv: Szilágyi Erzsébet
Matematika: Laczkó László
Fizika: Takács Lajos
Kémia: dr. Riedel Miklósné
Hobinka Ildikó
Kémia: Szabó Szabolcs
Biológia: dr. Andó Józsefné
Biológia: Gömöry András
Földrajz: Szabó Júlia
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Zele János
Technika: Karsai Zsuzsa
Informatika: Blénessy Gabriella
Informatika: Dénes Balázs
Testnevelés: Nagy Pálné
Testnevelés: Tamás Gábor



Balogh Máté
Bartha Zsolt
Bíbok Attila
Bóra Eszter
Danka Miklós
Farkas Márton
Fazekas Barbara
Frigó Erzsébet
Grósz Dániel
Heinczinger Ádám
Horváth Anikó
Horváth Eszter
Jókai Árpád
Káldi Tamás
Kalló Bernát
Károlyi Gergely
Karsa Anita
Kornis Kristóf

Kupcsik Réka
Marsal Béla
Nagy Dániel
Nagy Márton
Nagy-Baló András
Peák Bálint
Petz Tamás
Prõhle Zsófia
Sára Tamás
Scheffer Zoltán
Szabó Dávid
Szõke Nóra Gabriella
Tomon István
Tóth Réka Judit
Trinh Quang Tung
Varga Viktor
Véges Márton
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Osztályfõnök:  Hraskó András
Magyar nyelv és irodalom: Petz György
Történelem: Bihari Péter
Angol nyelv: Jilly Viktor
Angol nyelv: Kivovics Judit
Francia nyelv: Vajda Andrásné
Francia nyelv: Leányfalvi Gyöngyi
Matematika: Beleznay Ferenc
Matematika: Hraskó András
Fizika: Horváth Gábor
Kémia: Szabó Szabolcs
Földrajz: Vizy Zsolt
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Garamvölgyi Béla
Testnevelés: Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Tamás Gábor

9.c Osztályaink



Bebesi Ádám
Buda Mihály
Deák Péter
Döbrei Gábor
Garbai Ádám
Gazdag Dániel
Gyetvai Attila
Hajas Gergely 
Hegedûs Dániel
Hiller Gábor
Irmalós Borbála
Kardos András
Kárpáti Csenge
Kerekes Gábor
Keresztesi Kata
Kéri Krisztián

Kiss Anikó
Kiss Marcell
Kiss Péter
Kovács Dániel
Ladóczki Bence
Melcher Alexandra
Nyersbakó Gergely
Ormay Krisztina
Sólyom Barnabás
Szûcs Réka
Tóth Zsolt
Várgedõ Zsuzsanna Szilvia
Zsoldos Károly

FAZEKAS -� VK� NYV 53

Osztályfõnök: 
Számadóné Bíró Alice
Magyar nyelv és irodalom:
Petz György
Történelem: Foki Tamás
Angol nyelv: 
Számadóné Bíró Alice
Francia nyelv: Vajda Andrásné
Francia nyelv: 
Leányfalvi Gyöngyi
Latin nyelv: Péli Ágota
Német nyelv: Barlai Gáborné
Német nyelv: Dóczy Katalin
Olasz nyelv: 
Füzesséry Zoltánné
Orosz nyelv: Szilágyi Erzsébet

Matematika: Orosz Gyula 
Matematika: Paróczay József
Fizika: Szokolai Tibor
Kémia: dr. Riedel Miklósné
Hobinka Ildikó
Biológia: Zimmermann Júlia
Földrajz: 
Kádárné Szalay Eszter
Ének-zene: Breinich Miklósné
Horváth Andrea
Rajz: Sipos Endre
Informatika: Fábián Levente
Testnevelés: 
Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Visontai Miklós

9.dOsztályaink



Balássy Kinga 
Bujk András László
Feinek Georgina Mária
Gortva Tibor
Haraszti Judit
Hirdi Antal Emánuel
József Zsófia
Koczó Dávid
Kollár Csilla
Macsali Réka
Milán Dorottya
Monhor Viktória
Németh Gábor
Németh Luca Anna
Olajos Eszter Ajna
Révész Kinga
Sándor Eszter

Stella Balázs
Szabó Nóra
Szalai Lilla Ilona
Székely Tímea
Szilvay Máté
Tamás Viktória
Tóth Boldizsár
Tóth Olivér István
Török Zsófia
Varga Borbála Emese
Várnagy Rita Klára
Vastag Zsuzsa
Vitályos Fanny Ilona
Wölfinger Maximilián
Zathureczky Vilmos Miklós
Zhu Shasha
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10.a Osztályaink

Osztályfõnök: 
dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
Magyar nyelv és irodalom: 
dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
Történelem: Hosszú Gyula
Angol nyelv: Fabók Ágnes
Angol nyelv: Nagy Ildikó
Francia nyelv: 
Leányfalvi Gyöngyi
Francia nyelv: 
dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
Német nyelv: Dóczy Katalin
Olasz nyelv: 
Füzesséry Zoltánné
Orosz nyelv: Szilágyi Erzsébet
Matematika: Pataki János
Matematika: Pogáts Ferenc

Fizika: Dvorák Cecília
Kémia: Albert Attila
Biológia: Zimmermann Júlia
Földrajz: Szabó Júlia
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Garamvölgyi Béla
Testnevelés: 
Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Nagy Pálné



Ambrovics Ágnes
Antal László
Bures Noémi 
Dobó Imre
Dobos Attila Balázs
Dojcsár József
Erdei Gergõ
Fehér Csaba
Imre Anita
Jakab Dániel
Kakrik Erik
Kárpáti Zsolt Soma
Kis Márta
Kómár Anna
Láng Teodóra
Makumi Wanjagi Attila

Meisel Anna
Mikó Norbert
Mórocz Veronika
Mucsi Márton
Nagy Kinga
Németh Fruzsina Anna
Petõ Róbert
Rácz Róbert
Salamon Soma
Skopál Attila
Somogyvári Márk
Spohn Márton
Szabó Bálint Gergely
Szegõ Tamás
Tihanyi Benedek
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10.bOsztályaink

Osztályfõnök: 
dr. Müllner Erzsébet
Magyar nyelv és irodalom:
Studinger Józsefné
Történelem: Ujvári Pál
Angol nyelv: Kivovics Judit
Angol nyelv: Laczkó Ágnes
Francia nyelv: 
Leányfalvi Gyöngyi
Francia nyelv: 
dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
Német nyelv: Dóczy Katalin
Olasz nyelv: 
Füzesséry Zoltánné
Orosz nyelv: Szilágyi Erzsébet
Matematika: Dobos Sándor

Matematika: dr. Kiss Géza
Fizika: Dvorák Cecília
Kémia: dr. Riedel Miklósné
Hobinka Ildikó
Kémia: Szabó Szabolcs
Biológia: dr. Müllner Erzsébet
Földrajz: 
Kádárné Szalay Eszter
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Zele János
Testnevelés: Nagy Pálné 
Testnevelés: Visontai Miklós



Balázs Nikolett
Balogh Diána
Bayer Péter
Bereczky Nikolett
Borbás Emese
Dancsó Péter
Eisenberger András
Fischer András Dávid
Hõnich Ágnes Kata
Jelinek Réka
Kara Márton
Kárpáti Dániel
Kecskeméti Szabolcs
Kenéz Gergely
Kiss Benedek
Kiss Viktor
Korándi Dániel József
Korsós Diána

Kovács Balázs
Kozics György
Kozma Bálint
Latkóczy Dóra
Lovász László
Maródi Mátyás
Mersits László
Nagy Gergely Gábor
Pongrácz Ádám
Réfi Dávid
Szabó Levente
Szijártó Gábor
Szilágyi Áron 
Szilágyi Sándor
Szirmai Péter
Tóth Mánuel
Vásárhelyi Bálint Márk
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10.c Osztályaink

Osztályfõnök: Csath Judit
Magyar nyelv és irodalom:
Oláh Tibor
Történelem: Ujvári Pál
Angol nyelv: Csath Judit
Francia nyelv: 
Leányfalvi Gyöngyi
Francia nyelv: Seres Fanny
Matematika: dr. Surányi László 

Matematika: Beleznay Ferenc 
Fizika: Szabó Szabolcs
Kémia: Szabó Szabolcs
Biológia: dr. Müllner Erzsébet
Földrajz: Szabó Júlia
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Sipos Endre
Testnevelés: Nagy Pálné 
Testnevelés: Tamás Gábor



Asztalos Péter
Bátovszki Ágnes
Czentnár András
Farkas Zsófia
Filep Mária
Fischer Bálint Dániel
Garamvölgyi Csaba
Halmi Bálint
Hunyadi Krisztina Júlia
Iványi Tamás
Kálmán Bálint Dénes
Kántor Judit Ágota
Katona Dániel
Katona Dávid
Kiss Boglárka
Kiss Donát

Kovács Anita
Lendvay Zsófia
Martin Andrea Katalin
Oláh Dorottya
Osikovicz Edit Ágnes
Pálinkás Petra
Pallos Noémi
Preiner Ildikó
Sárvári Kinga Fanni 
Sövény Bálint
Szabó Miklós
Szigeti Flóra Márta
Szõke Johanna
Tóth Nóra 
Török Tamás Miklós
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11.aOsztályaink

Osztályfõnök: F. Tóth Zoltán
Magyar nyelv és irodalom:
Turcsányi Márta
Történelem: F. Tóth Zoltán
Közgazdasági ismeretek:
Dialloné Runda Margit
Szociológia: Csernyus László
Filozófia: Kiss Anna
Angol nyelv: 
Czene Zsuzsanna
Angol nyelv: Fabók Ágnes
Francia nyelv: 
Leányfalvi Gyöngyi
Latin nyelv: Péli Ágota
Német nyelv: Barlai Gáborné
Német nyelv: Dóczy Katalin

Orosz nyelv: Szilágyi Erzsébet
Matematika: Solti Edit
Matematika: 
Szászné Simon Judit
Fizika: Dvorák Cecília
Biológia: Zimmermann Júlia
Informatika: Dénes Balázs
Informatika: Fábián Levente
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Garamvölgyi Béla
Rajz: Zele János
Testnevelés: 
Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Visontai Miklós



Abonyi Bence
Barta Nóra 
Béres Nóra Judit
Borbély Ede
Bornemissza Péter
Ellenrieder Gergely
Fundelits István
Gyöngyösi Ádám
Hardy Vajk Máté
Horváth Anna
Illés Máté
Irmalós Zsuzsanna
Jenõvári Ádám
Klimaj Zoltán
Kocsis Marcell Miklós
Kostyák Zsigmond
Kozma Márton Mihály
Meszéna Balázs

Mezei Pál Dániel
Mirzahosseini Arash
Molnár Bálint
Nagy Ádám Miklós
Németh Balázs Tamás
Nigicser Bálint
Nyemecz Fruzsina
Paál Gergely
Pálfy Gyula
Pesti Szilárd
Ridzi Júlia Ágnes
Schalkhammer Tibor
Somodi Balázs Norbert
Spekker Ádám
Szántó Balázs
Szép Tamás
Varga Ádám Péter
Zsbán Marcell
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11.b Osztályaink

Osztályfõnök: Albert Attila
Magyar nyelv és irodalom:
Petz György
Történelem: Hosszú Gyula
Filozófia: Kiss Anna
Angol nyelv: Fabók Ágnes 
Angol nyelv: Kivovics Judit
Francia nyelv: 
Leányfalvi Gyöngyi
Latin nyelv: Péli Ágota
Német nyelv: Barlai Gáborné
Német nyelv: Dóczy Katalin
Orosz nyelv: Szilágyi Erzsébet
Matematika: 
Szászné Simon Judit 
Matematika: Takács Lajos
Fizika: Horváth Gábor
Fizika: Takács Lajos

Kémia: Albert Attila
Biológia: Albert Attila
Biológia: Gömöry András
Informatika: Dénes Balázs
Rajz: Garamvölgyi Béla
Rajz: Sipos Endre
Testnevelés: 
Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Tamás Gábor



Balambér Dávid
Balogh Ádám
Baranyai János Attila
Beck Zoltán
Bohus Péter
Boka Gábor
Csaba Ákos
Dudás László
Dücsõ Márton
Fegyveres György
Fischer Richárd
Györgyi Péter
Hujter Bálint
Jónás Lilla
Károlyi Márton
Kisfaludi-Bak Sándor
Kokavecz János
Kónya Gábor

Kornis Bence
Kovács Noémi Alexandra
Kutas Péter
Laczák Lili Eszter
Miklós Rozália
Mózer Katalin Viktória
Nagy Csaba
Németh Dorián
Pusztai Tamás Lajos
Radnai András
Szabó István
Szabó Zsolt
Szegvári Gábor
Szilágyi Dániel
Tóth Balázs
Tran Thanh Diem Quynh
Wágner Dorottya
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11.cOsztályaink

Osztályfõnök: Dobos Sándor
Magyar nyelv és irodalom: 
dr. Kelecsényi László
Történelem: 
Dialloné Runda Margit
Filozófia: Kiss Anna
Angol nyelv: 
Szövényi-Luxné Szabó Teréz
Angol nyelv: 
Zanatiné Szántai Ildikó
Francia nyelv: 
dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
Francia nyelv: Vajda Andrásné
Matematika: Dobos Sándor
Matematika: Pataki János
Matematika: 
Szászné Simon Judit

Fizika: Horváth Gábor
Biológia: Zimmermann Júlia
Ének-zene: Ney Andrea
Rajz: Garamvölgyi Béla
Rajz: Sipos Endre
Informatika: Dénes Balázs
Testnevelés: 
Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Visontai Miklós



Balogh Judit Anikó
Baranyai Dávid
Bujk Béla
Csizmazia László
Csúzi Richárd
Debreczeni Dávid
Fang Xin
Fodor Kata
Hajdú Anna
Huss Dániel
Kálló Balázs István
Kendeffy András 
Keresztes Dénes
Kokavecz Eliza Lina
Kovács Gabriella
Laczkó Zsuzsanna
Lestyán Szilvia

Muzsnay Ágnes
Nagy Orsolya
Nagy Szabolcs Balázs
Orbán Ágnes
Pallos Tamás
Petõ Zoltán Zsolt
Rédai Zsuzsanna
Sárvári Anna
Szenti Alexandra
Szipli Bernadett
Szücs Gergely
Thürmer Marianna
Váradi Gábor
Varga Júlia Zsuzsa
Varsányi Péter
Zemen Orsolya
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12.a Osztályaink

Osztályfõnök: 
dr. Osztovits Szabolcs
Magyar nyelv és irodalom: 
dr. Osztovits Szabolcs
Médiaismeret:
dr. Osztovits Szabolcs
Történelem: F. Tóth Zoltán
Társadalomismeret: 
F. Tóth Zoltán
Filozófia: Kiss Anna
Angol nyelv: dr. Horváth Antal
Angol nyelv: Tamási Gergely
Francia nyelv: Seres Fanny
Latin nyelv: Péli Ágota
Német nyelv: 
Bakuczné Szabó Gabriella
Német nyelv: Dóczy Katalin

Olasz nyelv: Barlai Magdolna
Orosz nyelv: Szilágyi Erzsébet
Matematika: Thiry Imréné
Biológia: Zimmermann Júlia
Informatika: Blénessy Gabriella
Informatika: Dénes Balázs
Rajz: Katona Kata
Rajz: Zele János
Testnevelés: 
Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Tamás Gábor
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Bacsi Tibor
Bakos Zsófia
Bartha-Balogh Kinga
Busai Ágota
Deák András
Dorogi Bence
Fábián Gábor
Ferrari Dante László
Fóris Borbála
Garami Anett
Haraszti Réka
Horváth Tamás
Kabódi László
Kirst Enikõ
Láng Andrea
Lázár Balázs
Mácsai Ákos
Mohácsi István

Nagy Veronika
Németh Veronika
Pataky Borbála
Prusinszki Gábor
Szabó Mátyás
Szatmári Márta
Szekerka Milán
Szentpétery Zsófia
Szulágyi Kovács József
Tóth Zsuzsanna Rita
Ujházy Noémi
Varga István
Váradi Zsófia
Völgyi Anna

12.bOsztályaink

Osztályfõnök: 
Dialloné Runda Margit
Magyar nyelv és irodalom:
Oláh Tibor
Médiaismeret:
dr. Osztovits Szabolcs
Történelem: 
Dialloné Runda Margit
Történelem: Ujvári Pál
Társadalomismeret: 
Dialloné Runda Margit
Filozófia: Kiss Anna
Angol nyelv: Kálvin Krisztina
Angol nyelv: Laczkó Ágnes
Francia nyelv: Seres Fanny
Latin nyelv: Péli Ágota
Német nyelv: 
Bakuczné Szabó Gabriella

Német nyelv: Dóczy Katalin
Olasz nyelv: Barlai Magdolna
Orosz nyelv: Szilágyi Erzsébet
Matematika: Hámori Veronika
Matematika: Solti Edit
Fizika: Tóth László
Kémia: Szabó Szabolcs
Biológia: dr. Andó Józsefné
Biológia: Gömöry András
Informatika: Dénes Balázs
Rajz: Katona Kata
Rajz: Zele János
Testnevelés: 
Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Visontai Miklós
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Bakonyi Kolos
Balla Bettina Claudia
Bartalos Balázs
Berinkei Péter 
Csata Árpád
Csizmadia János
Erdélyi Márton
Fejes Endre
Holló László
Hülber Tímea Nóra
Keresztesi Luca
Kis Gergely
Kóczán Ádám
Koszta Botond
Kovács Judit
Kõhalmi István

Megyesi Péter
Mirk Katinka
Molnár András
Nguyen Mai Dong
Paulin Roland
Pozsgay Benedek
Révész Zoltán
Sütõ-Nagy Márton
Tornyai Árpád
Turjányi Bernadett
Umann Dorottya
Várgedõ Lajos
Vékony Csaba
Veres Gábor
Zöld Zsófia

12.c Osztályaink

Osztályfõnök: 
Táborné Vincze Márta
Magyar nyelv és irodalom:
Babits Éva
Történelem: Foki Tamás
Történelem: Ujvári Pál
Filozófia: Kiss Anna
Angol nyelv: Csath Judit
Angol nyelv: 
Számadóné Bíró Alice
Francia nyelv: Seres Fanny
Német nyelv: Dóczy Katalin
Matematika: 
Táborné Vincze Márta
Matematika: Hraskó András
Fizika: Horváth Gábor

Informatika: Blénessy Gabriella
Informatika: Dénes Balázs
Rajz: Katona Kata
Testnevelés: 
Antalné Popp Krisztina
Testnevelés: Tamás Gábor
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Balogh Renáta
Branyiczki Dóra
Csonga Péter
Éder Márton Andor
Evellei Kata
Galambos László
Grill Tünde
Giczi Soma
Haidekker Bence
Halász Nikolett
Jankovics Krisztina
Kádár Zsófia
Ludmann Ágnes
Maulik Nikolett
Molnár Tamás

Molnárfi Katalin
Németh Anna
Nyerges Zsófia Zsuzsanna
Pataki Petra
Pétervári János
Somogyi Hedvig
Somosi Ágnes
Szalai István
Tomsics András
Tóth Gabriella Rita
Tóth Kim Móric
Ungi Attila
Vágó Péter
Zöldi Eszter
Zsolt Beatrix

12.dOsztályaink

Osztályfõnök: 
Szentesné Péter Orsolya
Magyar nyelv és irodalom:
Szentesné Péter Orsolya
Médiaismeret:
Szentesné Péter Orsolya
Történelem: Bihari Péter
Történelem: F. Tóth Zoltán
Társadalomismeret: 
Bihari Péter
Filozófia: Kiss Anna
Angol nyelv: dr. Horváth Antal
Angol nyelv: Jilly Viktor
Francia nyelv: Seres Fanny
Latin nyelv: Péli Ágota

Német nyelv: 
Bakuczné Szabó Gabriella
Német nyelv: Dóczy Katalin
Olasz nyelv: Barlai Magdolna
Orosz nyelv: Szilágyi Erzsébet
Matematika: Pogáts Ferenc
Matematika: Solti Edit
Biológia: dr. Andó Józsefné
Informatika: Blénessy Gabriella
Informatika: Dénes Balázs
Rajz: Katona Kata
Testnevelés: Nagy Pálné
Testnevelés: Tamás Gábor



A 2005 nyarán elért nemzetközi sikereink

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia, Mexikó
aranyérem Paulin Roland, 12.c

tanárok: Táborné Vincze Márta, Hraskó András, 
Dobos Sándor, dr. Surányi László, Pósa Lajos

ezüstérem Erdélyi Márton, 12.c
tanárok: Táborné Vincze Márta, Hraskó András

bronzérem Mánfay Máté, érettségizett
tanár: Laczkó László

Nemzetközi Fizikai Diákolimpia, Spanyolország
aranyérem Kómár Péter, érettségizett

tanár: Dvorák Cecília

Nemzetközi Földrajzi Diákolimpia, Magyarország
az 5. csapat tagja Kokavecz János, 11.c

tanár: Szabó Júlia

A folyó tanévi sikereink

Kürschák József Matematikai Tanulóverseny
II. díj Erdélyi Márton, 12.c

tanárok: Táborné Vincze Márta, Hraskó András, 
Dobos Sándor, Pósa Lajos

II. díj Paulin Roland, 12.c
tanárok: Táborné Vincze Márta, Hraskó András, 
Surányi László, Dobos Sándor, Pósa Lajos

III. díj Nagy Csaba, 11.c 
tanárok: Pataki János, Dobos Sándor, Pósa Lajos

III. díj Seres Gyula, érettségizett
tanárok: Laczkó László, Pósa Lajos

dicséret Eisenberger András, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc

dicséret Hujter Bálint, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Szászné Simon Judit, 
Pósa Lajos

dicséret Kis Gergely, 12.c
tanárok: Táborné Vincze Márta, Hraskó András, 
Dobos Sándor

dicséret Korándi Dániel, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc, 
Pósa Lajos

dicséret Mánfay Máté, érettségizett
tanárok: Laczkó László, Dobos Sándor, Pósa Lajos

dicséret Mészáros Tamás, érettségizett
tanár: Laczkó László

dicséret Visnovitz Ferenc, érettségizett
tanárok: Laczkó László, Pósa Lajos

dicséret Szabó Zsolt, 11.c
tanárok: Pataki János, Dobos Sándor

Eötvös Loránd Fizikaverseny
2. Kómár Péter, érettségizett

tanár: Dvorák Celília
3. Kónya Gábor, 11.c

tanár: Horváth Gábor
dicséret Ferenczy Máté, érettségizett

tanár: Dvorák Celília
dicséret Paulin Roland, 12.c

tanár: Horváth Gábor

XVI. Gillis-Turán Izraeli-magyar Matematikaverseny
az 1. csapat tagja Hujter Bálint, 11.c

tanárok: Dobos Sándor, 
Szászné Simon Judit

4. egyéni Hujter Bálint, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, 
Szászné Simon Judit

az 1. csapat tagja Kis Gergely, 12.c
tanárok: Táborné Vincze Márta, 
Hraskó András, Dobos Sándor

az 1. csapat tagja Molnár András, 12.c
tanárok: Hraskó András, 
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Kiemelkedõ tanulmányi eredmények a 2005/2006-os tanévben

Nemzetközi szereplés, országos döntõ vagy budapesti 1-3. helyezés
(A 2006. május 30-áig megérkezett eredmények)



Táborné Vincze Márta
2. egyéni Molnár András, 12.c

tanárok: Hraskó András, 
Táborné Vincze Márta

az 1. csapat tagja Nagy Csaba, 11.c
tanárok: Pataki János, Dobos Sándor, 
Pósa Lajos

Nemzetközi Magyar Matematikaverseny
1. díj Tomon István, 9.c

tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

1. díj Korándi Dániel, 10.c
tanárok: dr. Surányi László, Beleznay Ferenc, 
Pósa Lajos

1. díj Kisfaludi-Bak Sándor, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Szászné Simon Judit

dicséret Mirk Katinka, 12.c
tanárok: Hraskó András, Táborné Vincze Márta

XXII. Edizione Nazionale delle Olimpiadi delle
Matematica
1. csapat Károlyi Márton, 11.c

Kónya Gábor, 11.c
Kutas Péter, 11.c
Meszéna Balázs, 11.b
Szegvári Gábor, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Pataki János, 
Szászné Simon Judit

aranyérem Eisenberger András, 10.c
tanárok: dr. Surányi László, Beleznay Ferenc

ezüstérem Károlyi Márton, 10.c
tanárok: Dobos Sándor, Szászné Simon Judit

Kunfalvi Rezsõ Fizikai Diákolimpiai Válogatóverseny
2. Kónya Gábor, 11.c

tanár: Horváth Gábor
4. Molnár András, 12.c

tanár: Horváth Gábor
5. Meszéna Balázs, 11.b

tanár: Takács Lajos
10. Holló László, 12.c

tanár: Horváth Gábor

részt vett Mirk Katinka, 12.c
tanárok: Dvorák Cecília, Horváth Gábor

Nemzetközi Fizikai Diákolimpia, Szingapur
részt vesz Kónya Rezsõ Gábor, 11.c

tanár: Horváth Gábor
részt vesz Molnár András, 12.c

tanár: Horváth Gábor
részt vesz Meszéna Balázs, 11.b

tanár: Takács Lajos

Nemzetközi Cicero Latinverseny - Válogatóverseny
4. Pálfy Gyula, 11.b

tanár: Péli Ágota
részt vesz Pálfy Gyula, 11.b

tanár: Péli Ágota

IPO
Nemzetközi Filozófia Diákolimpiai Válogatóverseny
4. Haraszti Réka, 12.b

tanár: Kiss Anna
7. Katona Dávid, 11.a

tanár: Kiss Anna

CEOI 2006 Informatikai Diákolimpiai Válogatóverseny
továbbjutott Eisenberger András, 10.c

tanár: Dénes Balázs
továbbjutott Korándi Dániel, 10.c

tanár: Blénessy Gabriella
részt vett Grósz Dániel, 9.c

tanár: Blénessy Gabriella
részt vett Nagy Gergely Gábor, 10.c

tanár: Blénessy Gabriella
részt vesz Eisenberger András, 10.c

tanár: Dénes Balázs

IOI 2006 Informatikai Diákolimpiai Válogatóverseny
részt vett Megyesi Péter, 12.c

tanár: Dénes Balázs
részt vett Paulin Roland, 12.c

tanár: Dénes Balázs
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OKTV angol nyelv
8. Balla Bettina Claudia, 12.c

tanár: Számadóné Bíró Alice
12. Vékony Csaba, 12.c

tanár: Számadóné Bíró Alice
20. Branyiczki Dóra, 12.d

tanár: Jilly Viktor

OKTV biológia II.
6. Pálfy Gyula, 11.b

tanár: Gömöry András

OKTV filozófia
6. Evellei Kata, 12.d

tanár: Kiss Anna
12. Katona Dávid, 11.a

tanár: Kiss Anna
17. Vágó Péter, 12.d

tanár: Kiss Anna
18. Haraszti Réka, 12.b

tanár: Kiss Anna

OKTV fizika II.
1. Kónya Gábor, 11.c

tanár: Horváth Gábor
5. Nagy Csaba, 11.c

tanár: Horváth Gábor
9. Meszéna Balázs, 11.b

tanár: Takács Lajos
11. Beck Zoltán, 11.c

tanár: Horváth Gábor
12. Bohus Péter, 11.c

tanár: Horváth Gábor
13. Nigicser Bálint, 11.b

tanár: Takács Lajos
17. Hujter Bálint, 11.c

tanár: Horváth Gábor

OKTV fizika III.
4. Holló László, 12.c

tanár: Horváth Gábor
6. Erdélyi Márton, 12.c

tanár: Horváth Gábor

8. Molnár András, 12.c
tanár: Horváth Gábor

10. Berinkei Péter, 12.c
tanár: Horváth Gábor

15. Paulin Roland, 12.c
tanár: Horváth Gábor

26. Tornyai Árpád, 12.c
tanár: Horváth Gábor

28. Kis Gergely, 12.c
tanár: Horváth Gábor

29. Mirk Katinka, 12.c
tanárok: Dvorák Cecília, Horváth Gábor

OKTV földrajz
18. Kokavecz János, 11.c

tanár: Szabó Júlia
19. Ujházy Noémi, 12.b

tanár: Szabó Júlia

OKTV francia nyelv I.
7. Molnárfi Katalin, 12.d

tanár: Seres Fanny
13. Tran Thanh Diem Quynh, 11.c

tanár: Vajda Andrásné
16. Molnár Tamás, 12.d

tanár: Seres Fanny
19. Nagy Orsolya, 12.a

tanár: Seres Fanny
20. Muzsnay Ágnes, 12.a

tanár: Seres Fanny
23. Kutas Péter, 11.c

tanár: dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
24. Éder Márton Andor, 12.d

tanár: Seres Fanny

OKTV informatika II.
5. Paulin Roland, 12.c

tanár: Dénes Balázs
28. Kisfaludi-Bak Sándor, 11.c

tanár: Dénes Balázs
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OKTV kémia I.
9. Spohn Márton, 10.b

tanár: dr. Riedel Miklósné
18. Dücsõ Márton, 11.c

tanár: Albert Attila
27. Erdélyi Márton, 12.c

tanárok: Albert Attila, dr. Riedel Miklósné,
Szabó Szabolcs

OKTV kémia II.
2. Pálfy Gyula, 11.b

tanár: Albert Attila
3. Mirzahosseini Arash, 11.b

tanár: Albert Attila
17. Horváth Anna, 11.b

tanár: Albert Attila
30. Fundelits István, 11.b

tanárok: Albert Attila, Szabó Szabolcs

OKTV magyar irodalom
3. Balogh Renáta, 12.d

tanár: Szentesné Péter Orsolya
5. Osikovicz Edit Ágnes, 11.a

tanár: Turcsányi Márta
11. Kálmán Bálint, 11.a

tanár: Turcsányi Márta
12. Pálinkás Petra, 11.a

tanár: Turcsányi Márta
14. Kádár Zsófia Klára, 12.d

tanár: Szentesné Péter Orsolya
22. Csonga Péter, 12.d

tanár: Szentesné Péter Orsolya

OKTV magyar nyelv
2. Kádár Zsófia Klára, 12.d

tanár: Szentesné Péter Orsolya
5. Fodor Kata, 12.a

tanár: dr. Osztovits Szabolcs
9. Sárvári Kinga Fanni, 11.a

tanár: Turcsányi Márta
10. Orbán Ágnes, 12.a

tanár: dr. Osztovits Szabolcs

22. Maulik Nikolett, 12.d
tanár: Szentesné Péter Orsolya

24. Thürmer Marianna, 12.a
tanár: dr. Osztovits Szabolcs

OKTV matematika II.
17. Szép Tamás, 11.b

tanár: Szászné Simon Judit, Takács Lajos
27. Prusinszki Gábor, 12.b

tanár: Hámori Veronika

OKTV matematika III.
1. Paulin Roland, 12.c

tanárok: Táborné Vincze, Hraskó András, 
Dobos Sándor, dr. Surányi László, Pósa Lajos

2. Kis Gergely, 12.c
tanárok: Hraskó András, Táborné Vincze Márta

3. Erdélyi Márton, 12.c
tanárok: Hraskó András, Pósa Lajos, 
Táborné Vincze Márta

5. Hujter Bálint, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Pósa Lajos, 
Szászné Simon Judit

7. Molnár András, 12.c
tanárok: Hraskó András, Táborné Vincze Márta

8. Nagy Csaba, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Pataki János, Pósa Lajos

10. Dücsõ Márton, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Szászné Simon Judit

11. Kisfaludi-Bak Sándor, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Szászné Simon Judit

15. Károlyi Márton, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Szászné Simon Judit

17. Györgyi Péter, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Pósa Lajos, 
Szászné Simon Judit

19. Holló László, 12.c
tanárok: Hraskó András, Táborné Vincze Márta

20. Dudás László, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Pósa Lajos, 
Szászné Simon Judit

22. Szilágyi Dániel, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Pataki János, Pósa Lajos
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24. Megyesi Péter, 12.c
tanárok: Hraskó András, Táborné Vincze Márta

26. Beck Zoltán, 11.c
tanárok: Dobos Sándor, Szászné Simon Judit

28. Mirk Katinka, 12.c
tanárok: Hraskó András, Táborné Vincze Márta

29. Kõhalmi István, 12.c
tanárok: Hraskó András, Táborné Vincze Márta

OKTV német nyelv I.
3. Kutas Péter, 11.c

tanár: Barlai Gáborné

OKTV olasz nyelv I.
6. Fodor Kata, 12.a

tanár: Barlai Magdolna
16. Vágó Péter, 12.d

tanár: Barlai Magdolna

OKTV orosz nyelv
1. Bakos Zsófia, 12.b

tanár: Szilágyi Erzsébet
3. Kokavecz Eliza Lina, 12.a

tanár: Szilágyi Erzsébet
8. Csúzi Richárd, 12.a

tanár: Szilágyi Erzsébet
9. Tóth Gabriella, 12.d

tanár: Szilágyi Erzsébet
12. Maulik Nikolett, 12.d

tanár: Szilágyi Erzsébet
13. Szõke Johanna, 11.a

tanár: Szilágyi Erzsébet
14. Fundelits István, 11.b

tanár: Szilágyi Erzsébet
18. Sárvári Kinga Fanni, 11.a

tanár: Szilágyi Erzsébet

OKTV történelem
13. Muzsnay Ágnes, 12.a

tanár: F. Tóth Zoltán

„Nyelvünkben élünk”
Országos Nyelvhasználati Verseny

8. Vásárhelyi Zsófia, 8.d
tanár: Dr. Kelecsényi László

„Édes anyanyelvünk”
Országos Nyelvhasználati Verseny
I. díj Németh Luca Anna, 10.a

tanár: Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin

Arany János Irodalmi Verseny
arany Kollár Csilla, 10.a

tanár: Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
arany Milán Dorottya, 10.a

tanár: Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
arany Németh Luca Anna, 10.a

tanár: Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
arany Török Zsófia, 10.a

tanár: Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
ezüst Veress Dóra, 9.a

tanár: Turcsányi Márta
bronz Branyiczki Réka, 9.a

tanár: Turcsányi Márta
bronz Haraszti Judit, 10.a

tanár: Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
dicséret Gégény Alexa, 9.a

tanár: Turcsányi Márta
dicséret Korsós Diána, 10.c

tanár: Oláh Tibor
döntõs Vásárhelyi Bálint Márk, 10.c

tanár: Oláh Tibor

Horváth Mihály Budapesti Történelemverseny
1. Kende Hanna, 5.a

tanár: Vancsisin Gáborné
1. Palasik Róbert, 5.b

tanár: Vancsisin Gáborné
1. Vidaházy Viktória, 6.a

tanár: Vancsisin Gáborné
1. Szetei Dániel, 6.a

tanár: Vancsisin Gáborné
1. Visnovitz Márton, 7.b

tanár: Vancsisin Gáborné
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1. Sziráki András, 7.b
tanár: Vancsisin Gáborné

1. Gellai Béla, 8.b
tanár: Vancsisin Gáborné

1. Telek Gergely, 8.d
tanár: Vancsisin Gáborné

2. Danka Annamária, 5.b
tanár: Vancsisin Gáborné

2. Fésüs Lilla, 6.a
tanár: Vancsisin Gáborné

2. Hernold Fruzsina, 7.a
tanár: Foki Tamás

2. Szendrei Dóra, 7.b
tanár: Vancsisin Gáborné

2. Bursics Klára, 8.d
tanár: Vancsisin Gáborné

3. Lantos Sára, 6.b
tanár: Vancsisin Gáborné

3. Juhász Orsolya, 7.a
tanár: Foki Tamás

3. Molnár Erik, 7.a
tanár: Foki Tamás

3. Mórocz Rita, 7.a
tanár: Foki Tamás

3. Szirmai Danuta, 7.a
tanár: Foki Tamás

3. Veress József, 7.a
tanár: Foki Tamás

3. Ágoston Petra, 7.b
tanár: Vancsisin Gáborné

Országos Horváth Mihály Történelemverseny
5. Jasik Zsófia, 9.b

tanár: Dialloné Runda Margit

Országos Angol Nyelvi Általános Iskolai Verseny
8. Nagy Attila Zoltán, 7.c

tanár: Szabó Teréz
13. Zsigó Dániel, 7.d

tanár: Zanatiné Szántai Ildikó
24. Lovas Klára, 8.d

tanár: Tamási Gergely

Országos Angol Nyelvi Disputaverseny
1. egyéni Orbán Ágnes, 12.a

tanárok: dr. Horváth Antal, Tamási Gergely
2. egyéni Fábián Gábor, 12.b

tanárok: Kálvin Krisztina,Tamási Gergely
1. csapat Huss Dániel, 12.a

Molnár András, 12.c
Orbán Ágnes, 12.a
tanárok: dr. Horváth Antal, Számadóné Bíró Alice, 
Tamási Gergely

2. csapat Fábián Gábor, 12.b
Ferrari Dante, 12.b
Fischer Richárd, 11.c
tanárok: Kálvin Krisztina, Zanatiné Szántai Ildikó, 
Tamási Gergely

3. csapat Kovács Gabriella, 12.a
tanárok: dr. Horváth Antal, Tamási Gergely

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
Hatosztályos Gimnáziumi Csapatverseny
1. Fazekas Mihály Fõv. Gyak. Gimnázium, 7-8. c-d

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
Általános Iskolai Csapatverseny
3. Fazekas Mihály Fõv. Gyak. Általános Iskola

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
17. Balási Szabolcs, 7.c

tanár: Rubóczky György
36. Kovács Márton, 7.d

tanár: Beleznay Ferenc
3. Wagner Zsolt, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
5. Aujeszky Tamás, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
11. Szigetvári Áron, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
15. Bohus Kinga, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
19. Dinh Hoangthanh Attila, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
40. Konkoly Csaba, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
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41. Fülep Csilla, 8.c
tanár: Fazakas Tünde

42. Varga Bálint, 8.c
tanár: Fazakas Tünde

43. Seress László, 8.c
tanár: Fazakas Tünde

Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Budapest
1. Fehér Balázs, 3.b

tanár: Kivovicsné Horváth Ágnes
3. Rakota Szabolcs, 3.b

tanár: Kivovicsné Horváth Ágnes
2. Gulyás Márton, 4.a

tanár: Szakolczai Katalin
3. Tatár Dániel, 4.a

tanár: Szakolczai Katalin
2. Máthé László, 5.b

tanár: Kovács Csongorné
3. Max Gyula, 5.b

tanár: Kovács Csongorné
2. Szenczi Zoltán, 6.a

tanár: Kovács Csongorné
3. Kiss Eszter, 6.a

tanár: Kovács Csongorné
1. Balási Szabolcs, 7.c

tanár: Rubóczky György
3. Nguyen Sy Bang, 7.c

tanár: Paróczay József

Bátaszéki Matematikaverseny
23. Kiss Péter, 4.a

tanár: Szakolczai Katalin
10. Pásztor Dániel, 5.b

tanár: Kovács Csongorné
16. Tamás Kristóf, 5.b

tanár: Kovács Csongorné
19. Virágh Gergely, 5.b

tanár: Kovács Csongorné
7. Nguyen Milán, 6.b

tanár: Jakucs Erika
9. Szenczi Zoltán, 6.a

tanár: Kovács Csongorné
14. Kiss Eszter, 6.a

tanár: Kovács Csongorné
15. Máté Áron, 6.a

tanár: Kovács Csongorné
19. Nyirõ Péter, 8.b

tanár: Jakucs Erika

Varga Tamás Matematikaverseny
7. évfolyam, I. kategória
36. Kovács Márton, 7.d

tanár: Beleznay Ferenc
73. Bujdosó Levente, 7.b

tanár: Rubóczky György
79. Varga Tamás, 7.b

tanár: Rubóczky György
92. Visnovitz Márton, 7.b

tanár: Rubóczky György
98. Lux Zoltán, 7.a

tanár: Paróczay József
102. Veress József, 7.a

tanár: Paróczay József

Varga Tamás Matematikaverseny
7. évfolyam, II. kategória
I. díj Kalina Kende, 7.c

tanár: Rubóczky György
II. díj Nguyen Huy Tung, 7.c

tanár: Paróczay József
4. Sövény András, 7.c

tanár: Paróczay József
10. Balási Zsabolcs, 7.c

tanár: Rubóczky György
13. Prok Tamás, 7.c

tanár: Paróczay József
15. Lenger Dániel, 7.c

tanár: Paróczay József
19. Végsõ Tamás, 7.c

tanár: Paróczay József
20. Nguyen Sy Bang, 7.c

tanár: Paróczay József
21. Kõhegyi Bianka, 7.c

tanár: Rubóczky György
26. Kiss Robin, 7.c

tanár: Rubóczky György
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33. Backhausz Tibor, 7.c
tanár: Rubóczky György

33. Erdei Márton, 7.c
tanár: Rubóczky György

43. Eisenberger Viktória, 7.c
tanár: Rubóczky György

Varga Tamás Matematikaverseny
8. évfolyam, I. kategória
58. Fábián Zalán, 8.a

tanár: Kovács Csongorné
74. Bárány Ambrus, 8.b

tanár: Jakucs Erika
74. Kecskés Barnabás, 8.b

tanár: Jakucs Erika
85. Holló Balázs, 8.b

tanár: Jakucs Erika

Varga Tamás Matematikaverseny
8. évfolyam, II. ketagória
I. díj Wagner Zsolt, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
III. díj Szirmay-Kalos Barnabás, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
7. Aujeszky Tamás, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
9. Kovács Kristóf, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
11. Bohus Kinga, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
13. Dinh Hoangthanh Attila, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
13. Török Lajos, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
17. Réti Dávid, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
17. Seress László, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
17. Szalai Zsófia, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
17. Szigetvári Áron, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
26. Gyenes Bertalan, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
34. Konkoly Csaba, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
36. Do Nghia, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
39. Fülep Csilla, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
52. Szórádi Márk, 8.c

tanár: Fazakas Tünde

Kalmár László Országos Matematikaverseny
döntõs Kis Máté, 5.b

tanár: Kovács Csongorné
döntõs Takács Bendegúz, 5.b

Felkészítõ tanár: Kovács Csongorné
döntõs Kiss Eszter, 6.a

tanár: Kovács Csongorné
döntõs Krausz Máté, 6.b

tanár: Jakucs Erika
döntõs Kalina Kende, 7.c

tanár: Rubóczky György
döntõs Kaposvári Tamás, 7.c

tanár: Rubóczky György
döntõs Kiss Boldizsár, 7.c

tanár: Rubóczky György
döntõs Kiss Robin, 7.c

tanár: Rubóczky György
döntõs Nagy János, 7.c

tanár: Paróczay József
döntõs Prok Tamás, 7.c

tanár: Paróczay József
döntõs Aujeszky Tamás, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
döntõs Szigetvári Áron, 8.c

tanár: Fazakas Tünde
döntõs Wagner Zsolt, 8.c

tanár: Fazakas Tünde

Az Abacus matematikaversenye
díjazottak Babik Bálint, 3.a

tanár: Temesvári Miklós
Berkovics Beáta, 5.b
tanár: Kovács Csongorné
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Schindele Kornélia, 8.c
tanár: Fazakas Tünde
Szórádi Márk, 8.c
tanár: Fazakas Tünde

Arany Dániel Matematikaverseny
9. évfolyam, II. kategória
1. dicséret Angyalosi Ádám, 9.a

tanár: Orosz Gyula
1. dicséret Balogh Hajnalka, 9.a

tanár: Orosz Gyula
2. dicséret Horváth Kristóf, 9.b

tanár: Laczkó László
döntõs Stankovits Klaudia, 9.a

tanár: Orosz Gyula
döntõs Szabó Sarolta, 9.a

tanár: Orosz Gyula
döntõs Szívós Eszter, 9.a

tanárok: Orosz Gyula, Hraskó András, Pósa Lajos 
döntõs Szabó Gábor, 9.b

tanár: Laczkó László

Arany Dániel Matematikaverseny
9. évfolyam, III. kategória
I. díj Kornis Kristóf, 9.c

tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

I. díj Tomon István, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

II. díj Bartha Zsolt 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

III. díj Szõke Nóra, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

1. dicséret Frigó Erzsébet, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

1. dicséret Nagy Dániel, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

2. dicséret Danka Miklós, 9.c

tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

2. dicséret Farkas Márton, 9.c
anárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

2. dicséret Nagy János, 7.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc

döntõs Balogh Máté, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

döntõs Bóra Eszter, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

döntõs Grósz Dániel, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

döntõs Heinczinger Ádám, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

döntõs Horváth Anikó, 9.c
anár: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

döntõs Horváth Eszter, 9.c
tanárok:Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

döntõs Károlyi Gergely, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

döntõs Karsa Anita, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

döntõs Kupcsik Réka, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

döntõs Nagy-Baló András, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

döntõs Prõhle Zsófia, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

döntõs Szabó Dávid, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György
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döntõs Tóth Réka Judit, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

döntõs Véges Márton, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

Arany Dániel Matematikaverseny
10. évfolyam, III. kategória
I. díj Eisenberger András, 10.c

tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc
I. díj Korándi Dániel, 10.c

tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc, 
Pósa Lajos

I. díj Lovász László, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc, 
Pósa Lajos

II. díj Kiss Viktor, 10.c
tanárok: Surányi László, 
Beleznay Ferenc, Pósa Lajos

III. díj Vásárhelyi Bálint Márk, 10.c
tanárok: Surányi László, 
Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde

1. dicséret Nagy Gergely Gábor, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc

1. dicséret Szijártó Gábor, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc

1. dicséret Szirmai Péter, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc, 
Pósa Lajos

döntõs Fischer András Dávid, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc

döntõs Kecskeméti Szabolcs, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc

döntõs Kozics György, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc

döntõs Latkóczy Dóra, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc

döntõs Tóth Mánuel, 10.c
tanárok: Surányi László, Beleznay Ferenc

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
(Magyarország)

2. Grósz Dániel, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

3. Szõke Nóra, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

4. Károlyi Gergely, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

7. Nagy Dániel, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

16. Kornis Kristóf, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György, Pósa Lajos

18. Bartha Zsolt, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

19. Balogh Máté, 9.c
tanárok: Hraskó András, Beleznay Ferenc, 
Rubóczky György

Matematika Határok Nélkül, Országos Csapatverseny
1. a 9.a osztály

tanárok: Orosz Gyula, Solti Edit

Öveges József Fizikaverseny
7. Török Lajos, 8.c

tanár: Horváth Gábor
12. Szirmay-Kalos Barnabás, 8.c

tanár: Horváth Gábor
13. Wagner Zsolt, 8.c

tanár: Horváth Gábor
34. Kecskés Barnabás, 8.b

tanár: Sándor Zsolt
döntõs Szigetvári Áron, 8.c

tanár: Horváth Gábor
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Mikola Sándor Országos Tehetségkutató
Fizikaverseny

3. Szõke Nóra, 9.c
tanár: Horváth Gábor

5. Lovász László, 10.c
tanárok: Szabó Szabolcs, Dvorák Cecília

7. Prõhle Zsófia, 9.c 
tanár: Horváth Gábor

8. Frigó Erzsébet, 9.c 
tanár: Horváth Gábor

9. Spohn Márton, 10.b
tanár: Dvorák Cecília

döntõs Balogh Máté, 9.c 
tanár: Horváth Gábor

döntõs Kalló Bernát 9.c 
tanár: Horváth Gábor

döntõs Karsa Anita 9.c 
tanár: Horváth Gábor

döntõs Kupcsik Réka, 9.c 
tanár: Horváth Gábor

döntõs Eisenberger András 10.c
tanárok: Szabó Szabolcs, Dvorák Cecília

döntõs Kómár Anna, 10.b
tanár: Dvorák Cecília

döntõs Kovács Balázs, 10.c
tanárok: Szabó Szabolcs, Dvorák Cecília

döntõs Mikó Norbert, 10.b
tanár: Dvorák Cecília

döntõs Szijártó Gábor, 10.c
tanárok: Szabó Szabolcs, Dvorák Cecília

döntõs Szirmai Péter, 10.c
tanárok: Szabó Szabolcs, Dvorák Cecília

döntõs Tihanyi Benedek, 10.b
tanár: Dvorák Cecília

döntõs Vásárhelyi Bálint Márk, 10.c
tanárok: Szabó Szabolcs, Dvorák Cecília

Hevesy György Országos Kémiaverseny
1. Kalina Kende, 7.c

tanár: dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó
4. Szigetvári Áron, 8.c

tanár: Albert Attila

Irinyi János Kémiaverseny
1. Spohn Márton, 10.b

tanár: Dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó
9. Szigetvári Áron, 8.c

tanár: Albert Attila
17. Balogh Máté, 9.c

tanár: Szabó Szabolcs
17. Tihanyi Benedek, 10.b

tanár: Dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó
19. Prõhle Zsófia, 9.c

tanár: Szabó Szabolcs
23. Vásárhelyi Bálint Márk, 10.c

tanár: Szabó Szabolcs

Bókay Árpád Biológiaverseny
2. Bánfalvi Eszter, 6.b

Felkészítõ tanár: Vizy Zsolt
10. Kiss Dorottya, 7.b

Felkészítõ tanár: Gálné Domoszlai Erika
döntõs Jakab Dorottya, 7.a

tanár: Gálné Domoszlai Erika
döntõs Pálya Fanni, 7.a

tanár: Gálné Domoszlai Erika

Kitaibel Pál
Orsz. Biológiai és Környezetvédelmi Tan. Verseny
2. Horváth Anikó, 9.c

tanár: Zimmermann Júlia
döntõs Horváth Eszter, 9.c

tanár: Zimmermann Júlia

Csapody Vera Természetismereti Csapatverseny
1. Ujházy Noémi, 12.b

tanár: dr. Müllner Erzsébet
1. Hardy Vajk, 11.b

tanár: dr. Müllner Erzsébet
1. Pálfy Gyula, 11.b

tanár: dr. Müllner Erzsébet
1. Somogyvári Márk, 10.b

tanár: dr. Müllner Erzsébet
1. Tihanyi Benedek, 10.b

tanár: dr. Müllner Erzsébet
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Lóczy Lajos Orsz. Középisk. Földrajzi Tan. Verseny
18. Somogyvári Márk, 10.b

tanár: Kádárné Szalay Eszter
19. Horváth Márk, 9.a

tanár: Kádárné Szalay Eszter
24. Salamon Soma, 10.b

tanár: Kádárné Szalay Eszter
28. Xia Quida, 9.a

Felkészítõ tanár: Kádárné Szalay Eszter

Kárpát-medence Országos Földrajzverseny
1. Ujházy Noémi, 12.b

tanár: Szabó Júlia
5. Kokavecz János, 11.c

tanár: Szabó Júlia
9. Tihanyi Benedek, 10.b

tanár: Kádárné Szalay Eszter
12. Vásárhelyi Bálint Márk, 10.c

tanár: Szabó Júlia

Less Nándor Országos Földrajzverseny
2. Kokavecz János, 11.c

tanár: Szabó Júlia
3. Ujházy Noémi, 12.b

tanár: Szabó Júlia
4. Vágó Péter, 12.d

tanárok: Bécsy Lászlóné, Szabó Júlia

Teleki Pál Országos Földrajz-földtan Verseny
19. Bárány Ambrus, 8.b

tanár: Vizy Zsolt

Európai Unió Fõvárosi Csapatverseny
1. Meisel Anna, 10.b

tanár: Kádárné Szalay Eszter
1. Mórocz Veronika, 10.b

tanár: Kádárné Szalay Eszter
1. Szabó Bálint, 10.b

tanár: Kádárné Szalay Eszter
1. Tihanyi Benedek, 10.b

tanár: Kádárné Szalay Eszter
3. Balambér Dávid, 11.c

tanár: Szabó Júlia

3. Dücsõ Márton, 11.c
tanár: Szabó Júlia

3. Kokavecz János, 11.c
Felkészítõ tanár: Szabó Júlia

Ki Tud Többet Hollandiáról?
3. Németh Gábor, 10.a

tanár: Szabó Júlia
3. Mucsi Márton, 10.b

tanár: Kádárné Szalay Eszter
3. Nagy Kinga, 10.b

tanár: Kádárné Szalay Eszter
3. Maródi Mátyás, 10.c

tanár: Szabó Júlia

Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Verseny
7. Szigetvári Áron, 8.c

tanár: Dénes Balázs
9. Wagner Zsolt, 8.c

tanár: Dénes Balázs
11. Szirmay-Kalos Barnabás, 8.c

tanár: Dénes Balázs
14. Török Lajos, 8.c

tanár: Dénes Balázs
29. Kovács Zsombor, 7.c

tanár: Blénessy Gabriella
29. Romhányi Gergõ, 8.c

tanár: Blénessy Gabriella
36. Backhausz Tibor, 7.c

tanár: Blénessy Gabriella
2. Nagy Gergely Gábor, 10.c

tanár: Blénessy Gabriella
4. Korándi Dániel, 10.c

tanár: Blénessy Gabriella
5. Grósz Dániel, 9.c

tanár: Blénessy Gabriella
7. Eisenberger András, 10.c

tanár: Dénes Balázs
11. Kalló Bernát, 9.c

tanár: Dénes Balázs
33. Kiss Viktor, 10.c

tanár: Blénessy Gabriella
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36. Szõke Nóra, 9.c
tanár: Dénes Balázs

38 Danka Miklós, 9.c
tanárok: Blénessy Gabriella, Dénes Balázs

Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Verseny
1. Danka Miklós, 9.c

tanárok: Blénessy Gabriella, Dénes Balázs
53. Kovács Zsombor, 7.c

tanár: Blénessy Gabriella
53. Petõ Róbert, 10.b

Felkészítõ tanár: Blénessy Gabriella
112. Seress László, 8.c

tanár: Dénes Balázs

Fõvárosi Alkalmazói Verseny
1. Danka Miklós, 9.c

tanárok: Blénessy Gabriella, Dénes Balázs

Neumann János Nemzetközi Programtermék Verseny
1. Szirmay-Kalos Barnabás, 8.c

tanár: Dénes Balázs

Országos Logo Számítástechnikai Tanulmányi Verseny
3. Palasik Róbert, 5.b

tanár: Blénessy Gabriella
8. Kovács Zsombor, 7.c

tanár: Blénessy Gabriella
9. Kalina Kende, 7.c 

tanár: Blénessy Gabriella
28. Romhányi Gergõ, 8.c

tanár: Blénessy Gabriella
döntõs Kiss Robin, 7.c

tanár: Blénessy Gabriella
1. Eisenberger András, 10.c

tanár: Dénes Balázs
2. Kalló Bernát, 9.c 

tanár: Dénes Balázs
7. Grósz Dániel, 9.c

tanár: Blénessy Gabriella
9. Korándi Dániel, 10.c

tanár: Blénessy Gabriella
12. Danka Miklós, 9.c

tanár: Blénessy Gabriella
16. Bartha Zsolt, 9.c

tanár: Blénessy Gabriella
52. Balogh Hajnalka, 9.a
döntõs Balogh Máté, 9.c
döntõs Nagy Gergely Gábor, 10.c

tanár: Blénessy Gabriella

"Szivárvány"
Nemzetközi Képzõmûvészeti Verseny, Zánka
bronzérem Visnovitz Márton 7.b

tanár: Katona Kata

Budapesti Sakk Diákolimpia
1. egyéni Talyigás Zsófia, 6.b

tanár: Tamás Gábor
2. egyéni Révész Kinga, 10.a

tanár: Tamás Gábor
2. egyéni Maródi Mátyás, 10.c

tanár: Tamás Gábor
2. egyéni Révész Kinga, 10.a

tanár: Tamás Gábor
1. csapat Csata Marcell, 7.d

Talyigás Zsófia, 6.b
Makai Gábor, 7.d
Máthé László, 5.b
Kalmár Miksa, 3.b
Maródi Mátyás, 10.c
Paál Gergely, 11.b
Révész Kinga, 10.a
Révész Zoltán, 12.c
tanár: Tamás Gábor

Országos Sakk Diákolimpia
3.egyéni Révész Kinga, 10.a

tanár: Tamás Gábor
3.csapat Maródi Mátyás, 10.c

Paál Gergely, 11.b
Révész Kinga, 10.a
Révész Zoltán, 12.c
tanár: Tamás Gábor

4.csapat Csata Marcell, 7.d
Kalmár Miksa, 3.b
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Makai Gábor, 7.d
Máthé László, 5.b
Talyigás Zsófia, 6.b
tanár: Tamás Gábor

Budapesti Röplabda Diákolimpia
1. csapat Apembe Axel, 8.b

Balogh Ádám, 11.c
Branyiczki Bálint, 7.b
Bujk András, 10.a
Dancsó Péter, 10.c
Ellenrieder Péter, 8.b
Fischer Richárd, 11.c
Hirdi Antal, 10.a
Jókai Mátyás, 7.a
Koczó Dávid, 10.a
Maródi Mátyás, 10.c
Németh Dorián, 11.c
Pusztai Tamás, 11.c
tanár: Nagy Pálné

Curling Diákolimpia
1. csapat Asztalos Péter 11.a

Éder Márton Andor, 12.d
Katona Dániel, 11.a
Kozma Márton, 11.b
Somodi Balázs, 11.b
tanár: Tamás Gábor

Curling Országos Ifjúsági Bajnokság
2. csapat Lendvay Zsófia, 11.a

Martin Andrea, 11.a
Pálinkás Petra, 11.a
Szigeti Flóra, 11.a
Tóth Nóra, 11.a
tanár: Antalné Popp Krisztina

Országos Sakura Kupa
2. Grill Tünde, 12.d

tanár: Nagy Pálné

Fazekas-
érdemérmeseink 
2006-ban

Birkner Tamás
Hat évig járt iskolánk matematika tagozatos osztályába. Sok-

oldalúság, a tudományok és mûvészetek iránt egyaránt érdek-
lõdõ, példamutató magatartás és szorgalom jellemezte.

A 7. osztályban a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen a
második, a Varga Tamás Matematikaversenyen a nyolcadik, a
Kalmár László Matematikaversenyen az elsõ helyen végzett. Már
ekkor dolgozott a KÖMAL-ban is, ahol a C típusú feladatok
versenyében (ahol 10. osztályos diákok is indulhatnak) 27., a B
típusúakéban 7. helyezett volt. Nyolcadikos korában a C felada-
tok pontversenyét megnyerte, a B feladatok versenyében 2. lett.
A KÖMAL matematikaversenyén késõbb is értékes helyezéseket
ért el. A KÖMAL fizika pontversenyén a 7. osz-tálytól kezdve
mindig az elsõ három között végzett. 

Az Abacus matematikai folyóirat pontversenyein is az elsõk
között szerepelt. A nemzetközi magyar matematikaversenyen
tizedikes korában dicséretet kapott, az Arany Dániel Mate-
matikaversenyen a 10. évfolyamon hasonló eredménnyel szere-
pelt. A 11. osztályban a matematika OKTV-n a 20. helyen vég-
zett.

Földrajzból a Lóczy Lajos országos versenyen a 9. osztály-
ban a 4., a 10. osztályban a 13. helyezést érte el. Történelembõl
a Horváth Mihály versenyen 9. osztályban 3. helyezett lett. Az
angol nyelvi OKTV-n a 12. osztályban a 27. helyet szerezte meg.
A francia nyelvi OKTV-n 11. osztályban harmadik, a 12. évfolya-
mon második volt. Angolból és franciából felsõfokú nyelvvizs-
gával rendelkezik. Minden évben közremûködött iskolánk mate-
matika tagozatosainak hangversenyén. 

Jelenleg Párizsban, a Lycée Louis le Grand-ban folytatja ta-
nulmányait.

Bognár Júlia
12 éven át volt iskolánk tanulója, mindvégig kitûnõ tanulmá-

nyi eredménnyel. A gimnázium természettudományi tagozatára
járt, e tantárgyak közül leginkább a kémia irányába fordult az
érdeklõdése. A 9. és a 10. osztályban is tagja volt az Országos
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Irinyi János Kémiaverseny döntõ-
jébe utazó budapesti csapatnak.
Tizenegyedikes korában a kémia
és az emberi szervezet kapcso-
latában vizsgálatot végzett osz-
tálytársával a forgalomban kap-
ható teák koffeintartalmának
meghatározására; munkája a Tu-
dományos és Technikai Diák-
alkotó Kiállításon és Versenyen
elsõ helyezést ért el. 

Nyelvi tehetségét szorgalom-
mal párosította, ennek eredmé-
nyeként angolból és franciából is
elõször középfokú, majd felsõ-

fokú nyelvvizsgát tett. A francia nyelvbõl az utolsó elõtti tané-
vében az OKTV-n 9. helyezést ért el, az érettségi elõtt pedig
megnyerte az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt.

Nagyon szorgalmas, példamutató magatartású tanulója volt
osztályának, büszkék vagyunk rá.

2005 szeptemberétõl a BME Vegyészmérnöki Karának elsõ
éves hallgatója.

Boros Endre
Négy évig járt iskolánk mate-

matika tagozatára; mindvégig ki-
tûnõ tanulmányi eredményt ért
el. Magaviselete, szorgalma pél-
damutató.

Matematikából a Kenguru ver-
senyen minden évben helyezést
ért el, kiemelkedõ a tizenegyedik
osztályban elért 3. helyezése. A
matematika OKTV-n tizenegyedik
osztályban a 33. helyen végzett. 

A tizenkettedik osztályban a
történelem OKTV-n a második
fordulóba jutott, akárcsak a tizen-

egyedik évfolyamon az angol nyelvi OKTV-n, ahol az utolsó
tanévében 25. helyezett lett. Francia nyelvbõl az OKTV-n a tizen-
egyedik és tizenkettedik évfolyamon is második fordulóba ju-
tott.

Földrajzból a Lóczy Lajos országos versenyen 9. és 10. osz-

tályban is a megyei fordulóba jutott. Franciából középfokú, an-
golból és németbõl felsõfokú C típusú nyelvvizsgát szerzett. Ti-
zenegyedik és tizenkettedik osztályban elnyerte a Fõvárosi Diák-
ösztöndíjat. 

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi szakán
tanul.

Ellenrieder Orsolya
12 éven át volt iskolánk szor-

galmas, kedves, népszerû, a kö-
zösségért is tevékenykedõ tanu-
lója. Érdeklõdési köre szerteá-
gazó volt; igyekezett mindenbe
betekintést nyerni — a fizikától a
színjátszásig. 

Tehetsége és szorgalma már
felsõ tagozatban megmutatko-
zott. Az ötödik osztályban a
Horváth Mihály történelmi verse-
nyen 1. helyezett lett, hetedikes-
ként a Varga Tamás Matematika-
versenyen 9., az Abacus fizika

pontversenyen 1. helyezett lett. A nyolcadik osztályban a
solymári angol drámafesztiválon a legjobb lány fõszereplõ díját
vehette át.

Sokoldalúsága a gimnáziumi évei alatt sem változott, nem
csak a tanulásban, hanem a sportban és a mûvészetek terén
sem. Kilencedikes korában az Arany Dániel Matematikaver-
senyen döntõs volt; a tizedik évfolyamon az Arany János Iro-
dalmi Versenyen dicséretben részesült. Aktív tagja volt dráma-
szakkörünknek, felsõ tagozatos korától kezdve a kórusainknak.
Iskolánk sportéletében is kitûnt: röplabdázott és futballozott.

Középfokú nyelvvizsgával rendelkezik az angol és a német
nyelvbõl.

2005-ben kitûnõ eredménnyel érettségizett a társadalomtu-
dományi osztályban. A BME építészmérnöki karán tanul tovább.

Ferenczy Máté
A természettudományok elkötelezettje. Munkáját négy éven

keresztül nagy kitartás, fegyelmezettség, kötelességtudás jelle-
mezte. 

A 9. osztálytól kezdve részt vett a kémiaversenyeken; az
Irinyi János Országos Kémiaversenyen kilencedikben 7., a tizedik
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évfolyamon 3. lett, az OKTV-n
kémiából elõbb 12., majd az é-
rettségi évében 7. helyezett lett.
Matematikából az Arany Dániel
versenyen kilencedikben II. di-
cséretet kapott, a 10. osztályban
pedig országos 10. helyezést ért
el. A Mikola Sándor Fizikaver-
senyen mindkét évadban a dön-
tõig jutott; a fizika OKTV-n tizen-
kettedikesként a 10. helyezést ér-
te el. Az OKTV-n matematikából
is döntõs volt.

Példamutató magatartása jó
hatással volt környezetére, meg-

bízhatósága pedig segítség volt tanárai számára. Angolból és
franciából középfokú nyelvvizsgát tett, a franciából bejutott az
OKTV második fordulójába. Tagja volt az iskola sikeres sakk-
csapatának, 11.-ben országos 4., 12. osztályos korában a csapat
országos 2. helyezést ért el.

2005 szeptemberétõl a BME mérnökfizikus szakának elsõ
éves hallgatója.

Hajdu Csaba
Hat évig járt iskolánk mate-

matika tagozatos osztályába. Az
osztályközösségben meghatá-
rozó szerepet játszott. Körülötte
mindig jó hangulat volt.

Angolból nyolcadik osztály-
ban 8. helyezést ért el, matema-
tikából a Zrínyi Ilona versenyen
döntõbe jutott. Kilencedik osz-
tályban angolból Fazekas ver-
senyt nyert, Arany Dániel mate-
matikaversenyen második dicsé-
retet ért el. Tizedik osztályban az
angol disputa versenyen orszá-

gos elsõ, Nemes Tihamér számítástechnika versenyen döntõbe
jutott. Tizenegyedik osztályban az angol OKTV-n 7. lett. Aktív
megoldója volt a KÖMAL matematika és fizika rovatának. Angol-
ból felsõfokú, franciából középfokú C típusú nyelvvizsgát
szerzett.

Tanulmányait a BME Villamos-mérnöki szakán folytatja.

Kemény Anna
Nyolc éven át volt iskolánk tanulója, csaknem mindegyik év-

ben kitûnõ eredménnyel, 2005-ben érettségizett a társadalom-
tudományi tagozatú osztályunkban. 

Humán érdeklõdésû diákunk volt. Rendszeresen részt vett a
Kazinczy szépkiejtési, valamint a Simonyi Zsigmond helyesírási
versenyeken. A solymári angol nyelvû színjátszó versenyen cso-
portjával különdíjat kapott. 2000-ben elsõ helyezést ért el a
„Nyelvünkben élünk” országos anyanyelvi versenyen. A magyar
nyelvi OKTV-t a 12. osztályban megnyerte. Két nyelvbõl szerzett
középfokú nyelvvizsgát: angolból és franciából.

Jelenleg a Corvinus Egyetem elsõ éves hallgatója szocioló-
gia-kommunikáció szakon.

Kern Anita
A B osztály természettudo-

mányi tagozatos csoportjának
volt kiváló tanulója. Érdeklõdése
elsõsorban ezekhez a tantár-
gyakhoz kötõdött. Matemati-
kából és fizikából a 9. és 10.
osztályban is az országos verse-
nyek II. fordulójába jutott, ezek-
bõl a tantárgyakból a 12. osztály-
ban az OKTV-n szintén közép-
döntõs volt. A döntõig jutott az
Országos Irinyi János Kémiaver-
senyen, a kémia OKTV-n pedig
25. helyezett lett.

Szívesen és sikeresen dolgozott osztálytársával kémiai jel-
legû projektmunkákon. Megvizsgálta a kereskedelemben lévõ
étkezési sók jódtartalmát; feltérképezte, hogy az országban az
ivóvíz jódhiánya hol okoz betegséget, és hogyan lehetne jódo-
zott só pótlásával segíteni. Egy másik munkájában kimutatta a
„ginkgó bilóba” leveleibõl nyert extraktum hatóanyagait, rá-
mutatva azok jótékony hatására az emberi szervezetben akár
kozmetikumként, akár gyógyhatású készítményként. Mindkét
munkájával elsõ helyezést ért el az Alkotó Diákok Tudományos
és Technikai Kiállításán és Vásárán.  

Nagy munkabírással, szorgalommal és lelkesen dolgozott
négy éven keresztül. Jelenleg a BME Vegyészmérnöki Karának
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elsõ éves hallgatója.

Király Csaba
Hat évig járt iskolánk matema-

tika tagozatos osztályába. Gyors
felfogású, nagyon jó matematikai
érzékkel rendelkezõ, példamu-
tató szorgalmú és magatartású ta-
nulónk volt. Az utolsó 3 évben
kitûnõ tanulmányi eredményt ért
el. 

Az Abacus és a KÖMAL fela-
datmegoldó versenyein rend-
szeresen dicséretben részesült.
A nyolcadik osztályban a Varga
Tamás Matematikaversenyen 17.
helyezést ért el; kilencedikben

az Arany Dániel Matematikaversenyen elsõ díjas volt; ugyanezen
a versenyen a következõ tanévben is döntõs volt. A nemzet-
közi magyar matematika versenyen elsõ díjat szerzett. A tizene-
gyedik osztályban a fizika OKTV-n  második fordulóba jutott, a
matematika OKTV-n 22. lett. Az utolsó gimnáziumi évében a
matematika OKTV-n 16., a fizika OKTV-n  15. helyezett volt. Tagja
volt a Gillis-Turán matematikaversenyen induló magyar csapat-
nak. 

Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik, egyik kedvenc
elfoglaltsága a népitánc. Jelenleg ELTE TTK matematikus szakán
tanul.

Kiss Domonkos
Négy évig járt iskolánk mate-

matika tagozatos osztályába. 
Sokoldalúan tehetséges, a

sport és a mûvészetek iránt is ér-
deklõdõ diákunk volt. Tisztelet-
tudó, megnyerõ modora, okos
gondolkodása az osztály egyik
vezetõ egyéniségévé tette. 

A tizedik évfolyamon az
Arany Dániel Matematikaverse-
nyen döntõbe jutott, a tizene-
gyedik osztályban a matematika
OKTV-n  33. helyezést ért el, leg-

utoljára matematikából az OKTV-n a 22. helyen végzett.
A III. országos népzenei versenyen 2002-ben nívódíjat

kapott. 2003-ban a fõvárosi népdal-éneklõ versenyen aranyér-
met kapott, az országos népdal-éneklési versenyen 3. helyezést
ért el. Fõvárosi népdalversenyeken 2004-ben és 2005-ben is
aranyérmet kapott, szólóban és kisegyüttes kategóriában is.
Néptánc-együttese 2003-ban Európa Táncdíjat kapott. 

Aktívan sportolt; iskolánk labdarúgó házibajnokságában és a
matematika tagozatos gimnáziumok bajnokságában rendre
gyõzelemre vitte a csapatát.

Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. Jelenleg az
ELTE TTK matematika-informatika szakos hallgatója.

Kocsis Adrienn
A B osztály biológia tagoza-

tos csoportjának kitûnõ tanuló,
kiváló kutató diákja volt. 

Érdeklõdését kezdettõl a bi-
ológia iránti elkötelezettség hatá-
rozta meg. Az évek során egyre
elmélyültebben foglalkozott a bi-
ológia, az orvoslás kérdéskörei-
vel. Túljutva a középiskolai tana-
nyagon, túl az iskola nyújtotta la-
boratóriumi lehetõségeken már
2001 õszén, majd azt követõen
a nyári szünetekben is végzett
kutatást a Semmelweis Egyetem

Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetében. Tanulmányozta
az ér paramétereinek megváltozását magas vérnyomás során.
Az ebbõl a témából készített dolgozatával a Tudományos
Diákkörök Országos Konferenciájának regionális versenyén
2003-ban elsõ díjat kapott, 2004-ben az országos versenyen
különdíjban részesült.

„A krónikusan kanülált, éber patkány kísérleti modelljének
metodikai kidolgozása és alkalmazása” címû munkájával 2004-
ben a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája regi-
onális versenyén kiemelt elsõ díjat, 2005-ben az országos ver-
senyen elsõ díjat kapott. Ennek az eredménynek köszönhetõen
vett részt az Európai Unió XVII. Fiatal Tudósok Versenyén
Moszkvában, ahol az ALUMNI zsûri különdíját nyerte el.

Dolgozataival és eredményeivel a Fazekas hírnevét nem
csupán Magyarországon, hanem az országhatárainkon kívül is
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öregbítette.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának

elsõ éves hallgatója.

Kómár Péter
A tehetség, a szorgalom, az

érdeklõdés együttesen jellemez-
te abban a négy évben, amit a
Fazekasban töltött. Természetes-
nek vette a munkát, az azzal járó
fáradságot, és természetesnek
vette a munka után a jóízû szóra-
kozást is. Éppen úgy élvezte ki-
lencedikes korában Lúdas Matyi
szerepét, mint a laboratóriumi kí-
sérletezést; szívesen foglalkozott
fizikai, matematikai problémák
megoldásával. Minden feladatot

elvállalt és lelkiismeretesen végrehajtott, az osztályterem deko-
rálásától a leendõ 9. osztályosoknak a Fazekas életébe történõ
bevezetéséig.

Versenyeredményei kimagaslóak. Csak az országos ered-
ményeit sorolva:
9. osztály: Mikola Sándor Fizikaverseny 6. hely
10. osztály: Mikola Sándor Fizikaverseny 1. hely

Arany Dániel Matematikaverseny III. díj
Irinyi János Kémiaverseny 10. hely
Kömal Fizika pontverseny 8. hely

11. osztály: Fizika OKTV 2. hely
Matematika OKTV 8. hely
Kémia OKTV 18. helyezés
KÖMAL Fizika pontverseny 10. helyezés
Eötvös verseny II. díj
Kunfalvi Rezsõ Fizikaverseny 3. hely

A 12. osztályban még elkalandozik a kémiába, az OKTV-n a 12.
helyet éri el, azután már csak a fizikaversenyek kerülnek elõ-
térbe:

Eötvös Loránd Fizikaverseny dicséret
Szilárd Leó Fizikaverseny 4. hely
Fizika OKTV 2. hely
Kunfalvi Rezsõ Válogatóverseny 1. hely

Legvégül: Péter kétszeres olimpiai aranyérmes, azaz a 2004-es
és 2005-ös Fizikai Diákolimpiák nyertese.

2005. szeptemberétõl az ELTE fizikus szakának elsõ éves
hallgatója. 

Major István
4 évig tanult iskolánk társa-

dalomtudományi osztályában.
Nagyon korán megmutatkozott
az elõadómûvészetek, a színház
és a film iránti érdeklõdése, te-
hetsége. Kilencedikes korában
Kazinczy-érdemérmet nyert, ez-
után iskolai rendezvényeink állan-
dó résztvevõje lett, mûsor-
vezetõként vagy színészként is
gyakran láthattuk õt színpadon. A
tizenkettedik évfolyamon 15. he-
lyezést ért el magyar irodalmi

OKTV-n. 
Középfokú nyelvvizsgát tett angol és francia nyelvbõl.

Kitûnõ eredménnyel érettségizett 2005-ben. Maximális pont-
számmal vették fel az ELTE filmelmélet-filmtörténet és magyar
szakára. Elsõ vizsgafilmje nemsokára a TV-ben is látható lesz. 

Mánfay Máté
Négy évig tanult iskolánk ma-

tematika tagozatán, kollégista
volt. 

Magatartása és szorgalma
példamutató volt, tanárai és tár-
sai szerették és megbecsülték. 

A Fazekas matematika házi-
versenyeinken számos helyezést
ért el, a KÖMAL pontversenyén
kilencedikben dicséretben ré-
szesült, a tizedik évben a B fela-
datok pontversenyén 10. helye-
zést ért el. Az Arany Dániel Ma-

tematikaversenyen elõször 6., a következõ évben 11. lett. 
Tizenegyedik osztályban a matematika OKTV-n 22., fizikából

a 13. helyen végzett. Az olaszországi „Olimpiadi Nazionali di
Matematica” elnevezésû versenyen (amely ott a matematika
OKTV-nek felel meg) aranyérmet szerzett. Ebben a tanévben a
Természet Világa címû folyóirat tudományos diákpályázatán a
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matematika különdíj 1. fokozatát kapta. A KÖMAL matematika A
pontversenyén 7. helyezést ért el. 

Tizenkettedik tanévében is megnyerte a Fazekas matema-
tika pályázatot. A matematika OKTV-n a 17. helyen végzett. Tagja
volt a GILLIS-TURÁN matematikaversenyen szereplõ magyar
csapatnak. A 2005-ös nemzetközi matematika diákolimpián
bronzérmet szerzett. A 2005-ös Kürschák József matematika-
versenyen dicséretben részesült. 

Kilencedik osztályban az országos sakk diákolimpia dön-
tõjében 18. helyezést elért csapat tagja volt, majd tizenkettedik-
ben csapatával 2. díjat nyert. 

Franciából és angolból C típusú középfokú nyelvvizsgát
szerzett. 

Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem matematikus szakán tanul.

Mészáros Tamás
Négy évig járt iskolánk mate-

matika tagozatos osztályába, kol-
légista volt. Szorgalma és maga-
tartása példamutató volt, tanul-
mányait végig kitûnõ eredmény-
nyel végezte. 

A 9-10 évfolyamban az isko-
lai fizika háziversenyeinken ér-
tékes helyezéseket szerzett. A
KÖMAL-ban a B feladatok pont-
versenyén kétszer is dicséretet
kapott. A Mikola Sándor Fizika-
versenyen a 15., majd a 9-10. he-
lyen végzett. Az Arany Dániel

Matematikaversenyen mindkétszer döntõbe jutott, kilencedik-
ben dicséretet kapott. 

A 11. évfolyamon a KÖMAL A feladatok pontversenyén és a
fizika pontversenyen is dicséretben részesült. Az OKTV-n
matematikából 22. volt; a fizika OKTV-t a II. kategóriában meg-
nyerte. Szlovákiai magyarként matematikából a szlovák olimpiai
válogatóversenyen kétszer is 7. helyezést ért el. A 12. évfolya-
mon a matematika OKTV-n 18., franciából  10. lett. A 2005-ös
Kürschák József matematikaversenyen dicséretet kapott.

Középfokú C típusú angol és francia nyelvvizsgával ren-
delkezik. 

Jelenleg BME matematikus szakán tanul.

Molnár Dömötör
Hat évig járt iskolánk matema-

tika tagozatos osztályába. Vi-
dám, színes egyéniség. Képes-
ségei az évek során nagyot fej-
lõdtek. 

A tizedik osztályban a Mikola
Sándor Fizikaversenyen a máso-
dik fordulóba jutott. Tizenegye-
dikben a fizika OKTV-n a közép-
döntõbe jutott, a matematika
OKTV-n a 33. helyen végzett. Az
érettségi elõtt az informatika
OKTV-n 14., a fizika OKTV-n 9., a
matematika OKTV-n 8. helyezést

ért el. Az informatika diákolimpia válogatóversenyén 9. helyen
végzett. 

Középfokú C típusú angol nyelvvizsgával rendelkezik. 
Sportolt, labdarúgó kapusként sikerrel szerepelt a házibaj-

nokságainkon és a matematika tagozatos országos bajnokságo-
kon.

Jelenleg a BME villamosmérnöki szakán tanul.

Prónai Anett
Hat évig járt matematika tagozatos osztályunkba. Gyors

felfogású, mély gondolkodású, céltudatosan élõ, színes egyé-
nisége volt az osztálynak. Magaviselete, szorgalma példamutató
volt, az osztályközösség meghatározó tagja. 

A Varga Tamás Matematikaversenyen a hetedik osztályban
döntõbe jutott, nyolcadikban a 3. helyen végzett. Az Arany
Dániel Matematikaversenyen a 9. osztályban dicséretet kapott.
Rendszeres megoldója volt a KÖMAL-nak: a tizenegyedik osz-
tályban matematikából is, fizikából is dicséretet kapott. A ma-
tematika OKTV-n a tizenegyedik osztályban 16., a tizenkettedik
évfolyamon 19. volt.

Az iskola sakkcsapatában 9. és 10. osztályos korában is az
országos nõi döntõbe jutott. Középfokú C típusú angol nyelv-
vizsgával rendelkezik. 

Jelenleg Angliában folytatja tanulmányait a Magdalene
College Cambridge Universityn.
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Rácz Miklós
Hat évig tanult iskolánk mate-

matika tagozatán. Széles érdek-
lõdésû, jó sportoló diák volt. Ta-
nulmányi eredménye, magatar-
tása, szorgalma példamutató.

Az angol nyelû magyarorszá-
gi disputaversenyen 2000/2001-
ben az 5. helyezett, 2002/2003-
ban a gyõztes csapat tagja volt;
egy évvel késõbb csapatban
szintén elsõ, egyéniben tizen-
egyedikes korában 2. díjat nyert.
2004 nyarán a világbajnokságban
részt vevõ magyar csapat tagja,

ahol csapatával az elõdöntõig jutott. 
Rendszeres megoldója a KÖMAL-nak; az évek során a C

feladatok, késõbb a B és az A feladatok pontversenyén is dicsé-
retben részesült. Hetedik osztályban az Abacus pontverse-
nyén országos 10., a Kalmár László Matematikaversenyen 2. he-
lyezést ért el. Nyolcadik osztályban az Abacus pontversenyen
14., a Varga Tamás Matematikaversenyen 13., a Zrínyi Ilona ver-
senyen 11. volt. 

A kilencedik osztályban az Arany Dániel Matematika-
versenyen 1. díjat kapott. Tizedikesként az Arany Dániel Mate-
matikaversenyen 12. volt, egy évvel késõbb a matematika OKTV-
n döntõbe jutott. A tizenkettedik osztályban a matematika
OKTV-n 7. lett. A 2005-ös Kürschák József matematikaversenyen
dicséretben részesült. 

Részt vett iskolánk futballversenyein, tagja volt a matematika
tagozatos gimnáziumok bajnokságán sikerrel szereplõ válogatot-
tunknak.

A francia nyelvi OKTV-n a tizenkettedik osztályban 13. he-
lyezést ért el. Francia középfokú és angol felsõfokú C típusú
nyelvvizsgával rendelkezik. 

Jelenleg a BME matematikus szakán tanul. 

Sali András
Öt évig járt iskolánk matematika tagozatos osztályába; nyol-

cadikos korában még az USA-ban tanult. Az osztályközösség-
be jól beilleszkedett, az osztály egyik népszerû tagja és moz-
gatója volt. 

Hetedik osztályban a Varga Tamás Matematikaversenyen or-

szágos döntõbe jutott, a Kalmár
Lászlóról elnevezett versenyen
12. volt. Kilencedik és tizedik
osztályban a KÖMAL versenyen
dicséretben részesült, tizene-
gyedikben az A feladatok pont-
versenyén 15. helyezett lett. Ti-
zedikes korában az Arany Dániel
Matematikaversenyen a 13. he-
lyen végzett. Matematikából és
fizikából a Fazekas háziverse-
nyeken is kiemelkedõen szere-
pelt. 

Az OKTV-n tizenegyedikben
matematikából 33., fizikából 17.

helyezett volt. Az érettségi elõtt a francia OKTV-n 9. helyet,
matematikából és fizikából egyaránt 15. helyezést ért el. 

Tizenegyedik tanévében az angol nyelvû disputaverseny
országos elsõ helyezettje volt, majd a magyar csapat tagja lett a
nemzetközi versenyen, ahol egyéniben a 33. helyen végzett. 

Franciából középfokú, angolból felsõfokú nyelvvizsgát
szerzett. 

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságelemzés
szakán tanul.

Sereg Judit
A B osztály biológia tago-

zatos csoportjának kitûnõ tanul-
mányi eredményû és példamu-
tató közösségalakító tagja volt. 

A volt fazekasosok között
azonnal megtalálta a kapcsolat-
építõ hangot, és hamarosan az
osztálytevékenységek fõ szerve-
zõje lett. Az elmaradhatatlan
karácsonyi zenélések, a kirándu-
lások és egyéb szabadidõs pro-
gramok, a Fazekas Napok teahá-
zainak szervezõje, a sítúrák és
nyári vakációs programok el-

méleti kigondolója és gyakorlati megvalósítója volt. Színes egyé-
niségébõl következõen - a biológia és kémia mellett - a magyar
nyelv és irodalom is érdeklõdési körébe tartozott. Az Édes
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anyanyelvünk versenyen tizenegyedikben országos különdíjat
nyert, tizenkettedikben pedig budapesti II. helyezett lett.
Ugyanebben az évben a magyar nyelvi OKTV- n 25. lett. 

Jelenleg az Állatorvos Tudományi Egyetem zoológus szaká-
nak elsõ éves hallgatója.

Seres Gyula
Négy évig járt iskolánk mate-

matika tagozatos osztályába, kol-
légista volt. Nagyon mély gon-
dolkozású, a dolgok lényegét lá-
tó diák. Társaihoz, tanáraihoz e-
rõsen kötõdik, tiszteli õket. Min-
denféle kihívást vállal, szereti
megméretni magát. 

A kilencedik évfolyamon
háziversenyeinken történelembõl
és matematika pályázaton ért el
elsõ helyezést. Az országos
Kenguru matematikaversenyen 2.,
a Gordiusz versenyen 8., az

Arany Dániel Matematikaversenyen 5. helyezett volt. A KÖMAL-
ban négy éven át rendszeres és sikeres feladatmegoldó volt. 

A tizedik évben ismét megnyerte a Fazekas matematika pá-
lyázatát, és szépen szerepelt történelem és fizika versenyeken
is. A Mikola Sándor Fizikaversenyen 32. lett, az Arany Dániel
Matematikaversenyen második díjat kapott. 

A tizenegyedik évfolyamon a Gordiusz matematika-
versenyen 9., a Kenguru matematikaversenyen 1. helyen végzett;
ez utóbbi eredményével egy franciaországi utazást is nyert. A
matematika OKTV-n 33. volt. Az utolsó tanévében a matematika
OKTV-n 6. lett, a 2005-ös Kürschák József matematikaversenyen
3. díjat szerzett. 

Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik.
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságelemzõ

szakán tanul.

Südi Gergely
12 éven át volt iskolánk tanulója, mindvégig kitûnõ tanul-

mányi eredménnyel. 
Kezdetektõl elsõsorban a humán kultúra, a társadalomtudo-

mányok iránt érdeklõdött. Több tanulmányi versenyen szerepelt
sikeresen. A kilencedik osztályban a Lóczy Lajos Országos Föld-

rajzversenyen 4. helyezést ért el.
10. osztályban az Arany János
Irodalmi Versenyen arany minõ-
sítést kapott. A tizenegyedik ta-
névben a magyar irodalom
OKTV-n 7. lett, tizenkettedikes-
ként 7. helyezettje lett a francia
nyelvi OKTV-nek.

Osztálytársai nagyon ked-
velték, segítõkészsége, önzetlen-
sége az iskolai élet minden terü-
letén megmutatkozott. Sokan kö-
szönhették az általa tartott délu-
táni kémia korrepetálásoknak
jobb jegyüket. Érettsége, elhiva-

tottsága, lelkesedése az iskolai évek alatt sokszor megmutatko-
zott, rendszeresen közremûködött a közös iskolai programok
megszervezésében és lebonyolításában.

2005-ben érettségizett kitûnõ eredménnyel, általános di-
csérettel. Angolból középfokú, franciából felsõfokú nyelvvizsgát
tett. Jelenleg az ELTE jogi karának elsõ éves hallgatója. 

Szigeti Balázs
Iskolánk társadalomtudomá-

nyi tagozatán tanult. Valódi szín-
foltja volt osztályának, iskolájá-
nak; kreativitása, merész elkép-
zelései már korán teret kívántak
maguknak. Maga is írt, rendezett
és szerepelt: iskolánkban diáktár-
saival három színdarabját mutat-
ták be. A „Viktória néni” címû
színdarabja olasz nyelven került
színre, „A desszertet tízkor tálal-
ják” címû darabját legutóbb az
idei Fazekas napokon láthattuk,

korábban franciául is elõadták. Verses játéka volt a Jeremy. Gim-
náziumi évei alatt belekóstolt a filmek világába is, osztálytársaival
közösen maga is forgatott. A humán tárgyak és a mûvészetek
iránti érdeklõdése tanulmányi sikereket is eredményezett, a ti-
zenegyedik évfolyamon a magyar nyelv és irodalom OKTV-n 4.
helyezést ért el. 

Angol és olasz nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát tett.
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Kitûnõen tanult, az érettségi vizsgán általános dicsérettel búcsú-
zott iskolánktól. 

Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi karának elsõ éves,
angol-magyar szakos hallgatója.

Szijártó András
Négy évig járt iskolánk matematika tagozatos osztályába,

kollégista volt. Szerény, visszahúzódó, de alapos tudású, pél-
damutató szorgalmú diáknak ismertük meg. Tisztelettudó, diák-
társai is nagyon szerették.

A kilencedik osztályban a Fazekas háziversenyeinken mate-
matikából és fizikából az elsõ helyen végzett. A Mikola Sándor
Fizikaversenyen 11., az Arany Dániel Matematikaversenyen 19.
helyezett volt. A KÖMAL B feladatok pontversenyén dicséretet
kapott. A tizedik évfolyamon a Mikola Sándor Fizikaversenyen és
az Arany Dániel Matematikaversenyen is a 7. helyen végzett.
Tizenegyedikesként matematikából az OKTV-n 21. volt, fizikából
pedig 15. A két legutolsó tanévében részt vett a Kunfalvi Rezsõ
fizika olimpiai válogatóversenyen. 

Középfokú C típusú angol nyelvvizsgával rendelkezik. 
Jelenleg a BME matematikus szakán tanul.

Szirtes Krisztina
Egész diákkorát a Fazekasban

töltötte; gimnáziumunkban a D
osztályban tanult. Kezdettõl ki-
tûnt éles logikájával, az elsõ két
évfolyamon az egyik legszorgo-
sabb és legjobb KöMaL-megfejtõ
volt. Késõbb legalább ilyen in-
tenzitással került érdeklõdésének
homlokterébe a filozófia és a
nyelvek. Tizenkettedikesként az
olasz nyelvi OKTV-n a 8. helyen
végzett, a magyar nyelvû filozófia
OKTV-n 3. lett, majd az idegen
nyelvû filozófiai döntõben 4.

Hobbija a táncolás: az akrobatikus rock and roll nagy formá-
ció kategóriában csapatával Budapest-bajnokok voltak, az or-
szágos versenyen pedig negyedikek. Újabban elsõsorban balet-
tozik, valamint a modern táncban jeleskedik.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcso-
latok szakán tanul.

Visnovitz Ferenc
Hat évig járt iskolánk matema-

tika tagozatos osztályába. Példa-
mutató magatartású, szorgalmú
tanulónk volt, az osztályközös-
ség aktív tagja.

Hetedik osztályban a Varga
Tamás Matematikaversenyen
döntõbe jutott. Nyolcadikban u-
gyanezen a versenyen a 2. he-
lyen végzett. Kilencedikesként a
Mikola Sándor Fizikaversenyen
28. lett, az Arany Dániel Mate-
matikaversenyen 3. díjas. A tizen-
egyedik osztályban a matematika

OKTV-n 33. volt, a tizenkettedik osztályban a döntõ 30. he-
lyezettje. A 2005-ös Kürschák József Matematikaversenyen di-
cséretet kapott. Angolból középfokú nyelvvizsgát szerzett.

Jelenleg az ELTE-TTK környezettudományi szakán tanul.

Visontai Réka
Iskolánk természettudományi

osztályának tanulója volt a bioló-
gia tagozatos csoportban. Maga-
tartása és kötelességtudása pél-
damutató; feladatainak ellátásá-
ban mindig a teljességre töre-
kedett.

Eredményei a természettu-
dományok és a nyelvek kapcso-
latát, valamint a tehetség és a
szorgalom egymást segítõ ha-
tását is példázzák. Szívesen vég-
zett kísérleteket kémiából, a ti-
zenegyedik tanévben az OKTV-n

középdöntõs volt. Ekkorra a latin nyelv iránti érdeklõdése fel-
erõsödött, és lelkes fordítója lett Cicerónak. Az Ókortudományi
Társaság Országos Cicero Versenyén 15. lett, az OKTV-n pedig
25. A tizenkettedik osztályban latinból az OKTV 8. helyezettje
lett.

Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karának elsõ éves
latin-portugál szakos hallgatója.
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Emléktábláink elõtt

Emlékezés Lukin Lászlóra

„Nem hal meg, ki milliókra
költi dús élte kincsét” — írta A-
rany János Széchenyirõl. Jobban
jellemezni Lukin László életét is
aligha lehetne, mint ezzel a mon-
dattal.

Szálfa termete, az elmarad-
hatatlan garbó és sötét öltöny mindig tiszteletet parancsolt, akár
a legkisebbeknek mesélt a Zeneakadémia délutáni hangver-
senysorozatán, akár a felnõtteket tanította csupa nagybetûvel a
ZENE szeretetére, fontosságára, akár bennünket, kollégákat
figyelmeztetett egy-egy eltévelyedésünkre.

Hadd szóljak ma személyes emlékeimrõl, hisz nincs olyan
területe mai napig az életemnek, a melybe ne szövõdött volna
bele Lukin Lászó valamilyen módon. Ismeretségünk 16 éves
koromtól datálódik, amikor a Muzsika c. folyóiratban írt kritikát
zeneakadémiai vezénylésemrõl. Tanárom, Andor Ilona, a
világhírû karnagy, pedagógus Kodály elkötelezettje mutatta meg
a képpel illusztrált cikket; alig hittem a szememnek, hisz lehet
mondani, zöldfülûként ért ez a nagy tisztesség. Akkor is, késõbb
is bárhol találkoztam vele, mindig egyenrangú partnernek tekin-
tett, de mindenkit egyformán tisztelt.

Hihetetlen tudással rendelkezett, de kamatoztatta is azt. A
Bárdos Társaság és a Liszt Társaság is alapító tagként tartja szá-
mon, a „hungaricum”-nak számító magyar zenei nevelési esz-
méket pedig mint a Kodály Társaság tagja mutatta be számos
külföldi útján.

Nem ismerte a tétlenséget. Nyugdíjasként is vonzotta az
ismeretei bõvítésének lehetõsége. Emlékszem, például egy a
gregorián zenérõl szóló továbbképzésen az volt a házi feladat,
hogy az adott latin mondatra kellett magyar megfelelõ (énekel-
hetõ) változatot találni. Még ott ültünk egymás mellett, amikor a
könyvem belsõ borítójára csodálatos kalligráfiájával már 3 vál-
tozatot is felírt. Más ember talán — büszkélkedve megoldásával
— azonnal odment volna Nádasdy Alfonzhoz, a tanfolyamot
vezetõ híres teológushoz, õ azonban ennyivel is beérte. 

24 évvel ezelõtt, amikor ide jöttem, az õ helyére, a
Fazekasba, már az elõzõ tanév zárásakor gondoskodott arról,
hogy megismerjem a kollégákat, a lemez- és kottatárat. Úgy en-

gedett az ismeretlen környezetbe, mint egy jó apa. Már akkor is
köztudott volt róla, hogy saját gyerekeitõl sem vonta meg a fi-
gyelmet, szeretetet.

A régi zeneterem iskolánk épületében az I. emeleten, ahol
folytattam az általa elkezdett munkát, az átépítéskor más felada-
tot kapott. Lukin László az új zeneteremben is sokszor volt
vendégünk; különösen emlékezetesek maradtak a tavaszi
Fazekas hangversenyeink, amelyeken az összkart dirigálta.

A személyéhez kapcsoló utolsó feladatom a 7. és 8. osztá-
lyos ének-zene tankönyv átírása volt. Ezt a tankönyvcsaládot a
feleségével együtt alkotta, Lukin Eszter már korábban elhunyt, az
õ emléktáblája mellé most kerül a férjéé. Elõzõleg mindig én
voltam az Õ tankönyveik bírálója, akinek természetesen nem
volt sok dolga. Legutóbb viszont Lukin László arra kérte a
Tankönyvkiadót, fordítsunk a helyzeten, tegyem én maibbá a
könyvet, és õ bírál. Immár becses emlékként õrzöm a munkám-
ról írt méltató levelét.

A rám bízott örökséget mindig szem elõtt tartva, legjobb
tudásom szerint munkálkodtam, mert hiszek a példa erejében.

Megemlékezésemet Luther szavaival zárom:
„… semmi sem tudja jobban felvidítani a bánatosokat és
elszomorítani az örvendezõket, bátorítani a kétségbeesetteket,
lecsendesíteni és megfékezni a fennhéjázókat, csökkenteni az
irigységet és gyûlöletet, mint a Musica.”

B. Horváth Andrea
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Ki volt Kavics tanár úr?

Amikor tanítani kezdtem, én is,
mint minden kezdõ tanár, kezdetben
regénynyi óravázlatokat írtam minden
órához, nagy fáradsággal ötször-tíz-
szer alaposan felépítettem a sorra kö-
vetkezõ tananyagrészt. Ám amikor
elõször került sor arra, hogy a mate-
matikai analízis rejtelmeibe beve-
zessem tanítványaimat, meglepõdve
tapasztaltam, hogy minderre nincs

szükségem, olyan pontosan emlékszem a felépítésre Kavics
óráiról, és olyan természetesen adódik minden lépés, hogy
semmi erõfeszítésre nincs szükségem. 

S ugyanez az élményem számtalan geometriai anyagrésznél
is. De ha azt kérdezik, hogy mit tanultam én, és mit tanulhattunk
mi, tanítványai és kollégái, mi az, ami máig kisugárzik abból,
ahogyan Kavics harminc évig itt tanított a Fazekasban, akkor
mégsem a nála szerzett tudás az elsõ. Pedig rengeteget tanul-
hattunk tõle. De még csak nem is az a gyönyörûség, amit egy-
egy órája jelentett. És szinte utánozhatatlan az, ahogyan õ
elõhívta a diákokból az ötleteket: olyan ötleteket és erõket
tudott elõhívni tanítványaiból, amelyekrõl nem is gondolták,
hogy bennük van. Azt hiszem, nem ismertem olyan tanárt rajta
kívül, aki soha nem akart gyõzni a tanítványaival szemben; mindig
az volt a célja, hogy a tanítványai gyõzzenek, õk jöjjenek rá a
megoldás kulcsára, õk érezzék magukat erõsnek. Számtalan
olyan tanítványával is meg tudta ízleltetni a matematikai
felfedezés örömét, akinek nem a matematika volt elsõdleges
érdeklõdési területe. 

Amikor az emléktábláját avattuk, összegyûjtöttünk egy
csokorra való anekdotát róla, ezeket bárki elolvashatja ma is a
http://home.fazekas.hu/~lsuranyi/kavics.htm címen a hálón. De
mindez együtt sem írja le, hogy mi volt az, amit a legszemélye-
sebben tõle kaptunk. Ma is csak azt tudom írni, amit a sírjánál is
elmondtam: aki ismerte, akit tanított, az tudja, hogy milyen jó volt
tudni, hogy van egy biztos pont az életünkben, akit úgy hívnak:
Kavics, akinek bátorító szavára, feszültségoldó mosolyára, tüzes
vidámságára a legrosszabb pillanatainkban is számíthattunk.
Számíthattunk ingyen és anélkül, hogy bármit is szólnunk kellett
volna. A legfontosabbra, amit Kavics sugárzott magából, ez a
megfelelõ kifejezés: szeretetének tágassága és ereje. Ez az, ami

mindig közöttünk marad. Ez a szeretet mindenkit elfogadott és
mindenkinek erõt adott a növekedéshez. Mindenkit elfogadott,
akiben a legkisebb csíráját is látta a növekedésnek, és végtelen
türelme volt, mert tudta: a növekedés mennyi belsõ konfliktus-
sal jár. Sosem értette a türelmetlen, követelõdzõ tanárokat, akik
nem értik, hogy a növekedéshez tér kell, és teret csak a szeretet
teremt. És csak az a szeretet teremt teret, amelyik nem tolakodó. 

Lao-cse, az egyik legrégibb kínai tanító mondja, hogy az
igazi bölcs nagyra nevel és nem uralkodik. Kevesen vannak, akik
úgy tudnak nevelni és vezetni másokat, hogy nem uralkodnak
rajtuk. Kavicstól ezt lehetett tanulni. Kavics tágas szeretete min-
denkiben látta és tisztelte az egyéniséget. A legnehezebben
kezelhetõ és legmakacsabb diákjait is megszelídítette, mert azt
látta bennük, ami erõsödni, növekedni akar. Mindenki
egyéniségét tisztelte, de csak mosolyogna azon, aki csak elvbõl
tiszteli mindenkiben az egyéniséget. Mert az egyéniség
tisztelete nála sokkal mélyebbrõl, a természetébõl fakadt, s mert
ösztönösen tudta, hogy sokkal mélyebben kell hozzá ismerni és
tisztelni az emberi lét konfliktusait, s ez az ismeret elvekkel nem
helyettesíthetõ. 

Kavics szeretete erõt adott a növekedéshez. Talán ez volt,
amit a legjobban szeretett, és kifejezetten élvezett tanítványa-
iban: amikor látta, hogyan növekednek, hogyan sikerül legyõz-
niük a makacsul ellenálló nehézséget még nagyobb makacsság-
gal. Amikor látta felcsillanni a szemükben az értelmet. Maga is
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csillogó szemmel tudott beszélni arról, ha a még állni alig tudó
„pótunokájának” hosszú küzdelem után sikerült végre kidobnia a
labdát a rácsos ágyból, vagy ha a tanítványának sikerült meg-
oldania egy sokáig ellenálló feladatot: a növekedésnek, az akarat
erõsödésének örült csillogó szeme. S szemének ez a csillogása
a legrosszabb pillanatainkban is erõt adott, és a saját erõnkre
emlékeztetett minket.

Ezt lehetett Kavicstól tanulni — s mi, tanítványai és kollégái
azt kérdezhetjük magunktól: vajon mennyire sikerült ezt megtan-
ulnunk, ellesnünk Tõle? 

Surányi László

LAPIS PÉTERNÉ emléktáblájának avatására

Ezt a tanévet Lapis Péterné, Bogi néni nélkül kezdtük el. 
Életmûvet hagyott ránk. Iskolai életünk egy részének, a nap-

közinek a szervezettségét, ezzel kapcsolatosan rengeteg gon-
dolatot, ötletet, élményt, mindezek felett szigorú elveit, ember-
ségének, gyerekszeretetének és kollegialitásának a mindenki lel-
kiismeretét ébren tartó emlékét. Sokszor emlegetik õt közvetlen
kollégái, hajdani napközisei, közöttük is legtöbbször az utolsó
osztályának tanulói, akik ma már a középiskolai felvételi vizsgá-
ikon is túl vannak. Bogi néni óvó tekintete onnan fentrõl bizo-
nyára elkísérte, segítette õket.

Lapis Péternére a szülõk is hálával, szeretettel gondolnak.
Ennek szép bizonyítéka ez a tábla. Kakas Péter úr, akinek Marci
fia talán társainál is jobban kötõdött Bogi nénihez, egy napon
behozta az irodámba ezt a márványdarabot, és azt mondta: ez
a tábla alkalmas arra, hogy a felnõtteket és gyerekeket emlékez-
tesse az idõ elõtt eltávozott kiváló kollégánkra. Én is így gondo-
lom, mert ez a márványlap egyszerre tiszteletet parancsoló és
harmóniát árasztó kis darabja a végtelen térnek és idõnek,

amelyben valamennyiünknek helye és feladata van. Köszönjük a
megvalósított gondolatot, valamennyi kollégám és diákjaink ne-
vében köszönjük e szép gesztust Kakas Péter Úrnak.

Hosszas gondolkodás után a napközis kollégák döntöttek
úgy, hogy Lapis Bogi emléktáblájának azon a folyosón, azzal a
teremmel szemben kell lennie, ahol az ideje legnagyobb részét
töltötte. Most még nagyon friss a veszteség. Szükségünk van
arra, hogy naponta szembenézzünk az emlékével, gondolatban
megbeszéljük vele problémáinkat, pedagógiai döntéseinket. Az
új kisdiákok, akik már nem ismerhették Bogi nénit, meg-megállnak
e tábla elõtt, és megkérdezik, ki ez a néni. Akkor újra meg újra
lehetõségünk van apró történeteket, közös élményeinket el-
mesélni nekik. Szívesen tesszük.

Egyszer majd, amikor elkészül a harmadik emelten az isko-
latörténet legnagyobb pedagógusegyéniségeinek nevét meg-
örökítõ emlékfal, Lapis Péterné emléktábláját is oda helyezzük,
hisz az õ helye a legnagyobbak között van.

2006. június 2. Hámori Veronika
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Szemelvények,beszámolók munkánkból, alkotásainkból, élményeinkbõl
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Magány

Ha késõ délután van, és egyedül barangolok a suliban, sok-
szor kihaltnak tûnik az épület. 

Fõleg õsszel és télen. Ilyenkor korán sötétedik, és a drámai
félhomályban néha eltûnõdöm azon, mitõl ilyen sivárak a
délelõtt még hófehéren ragyogó falak. Egyszer-egyszer édes-
bús szomorúság fog el, és kissé magányosnak érzem magam.
Ha lépteket hallok, önkéntelenül megtorpanok, és körülkém-
lelem a látóhatárt. Vagy megállok az egyik, résnyire nyitott ablak
elõtt, és kitekintek azon. Furcsa érzés lesz úrrá rajtam. Itt fekszik
a lábam alatt Budapest, a hatalmas város, de mégis úgy érzem,
nagyobb vagyok nála. Elõttem tornyosulnak a hegyek a
messzeségben, de mégis úgy vélem, hogy beleférnek akár egy
dióhéjba is. 

Lent, a házak között autók robognak, jelzõlámpa villog.
Élénk tömeg hömpölyög az utcákban. Én azonban nem erre a
nyüzsgésre figyelek. Csak a naplementét nézem, az alkony
bíbor felhõit az ég alján, és a ragyogó égitestet, amely tompul
és fakul, majd a ragyogása végleg a semmibe vész. Aztán a  nap
letûnik, csak a rózsaszín felhõfoszlányok jelzik itt voltát.

A hegyek újra a régiek. Újra nagyok és komorak. Én pedig
újra csak egy pont vagyok a világegyetemben. Egy pont, ame-
lyet szorongat a magány.  De talán mégsem vagyok egyedül,
mert itt vannak a sivár falak… 

Vásárhelyi Zsófia

A familiárisi intézmény átalakulása 
a XVI-XVII. századi Magyarországon

(Részlet a történelem OKTV-re írt dolgozatból)

Az uralkodói vagy fõúri udvarok nemcsak a dominusz
(fõúr), hanem az udvarban szolgálók számára is kínáltak olyan
elõnyöket, amelyek miatt a szegény vagy középbirtokos ne-
messég szerte a kora újkori Európában és Magyarországon is a
fõnemesek klienseként vállalt állandó vagy alkalmi szolgálatot. Ez
a XVII. század végéig élõ patronátusi rendszer egyenes folytatá-
sa volt a középkori Európa hûbéri rendszerének, ám annak szi-
gorú formalitás a nélkül. 

A XV. századtól a patrónus és kliense informálisabb, de nem
kevésbé élõ kapcsolatban állt egymással. A hûbériség, illetve
patrónusi rendszer magyar változatának, a familiaritásnak a fej-
lõdése ettõl abban különbözött, hogy itt a hûbéri rendszer a
középkorban sem jelentett olyan fölbonthatatlan, sõt örökletes
személyi függést, mint Nyugat-Európában. A magyarországi
nemesek ugyanis már a XIII. századtól önkéntes és felbontható
módon, egyedül magánjogi érvénnyel, nem örökletes módon
vállaltak szolgálatot, amelyért földadományt sem föltétlenül kap-
tak — és akkor is inkább jutalmul, mintsem szolgálatba álláskor.
Mindez érvényes maradt a XVI-XVII. századi familiárisi viszo-
nyokra is.

A magyar familiárisok és a nyugat-európai kliensek számára
a szolgálatvállalásukból fakadó elõnyök közül legnyilvánvalób-
bak az anyagiak voltak, amelyek a rendszeres fizetésben és az
esetleges más juttatásokban, fõként az örök- vagy zálogjogon
kapott földadományokban nyilvánultak meg. Ezen felül azonban
a familiárisok különféle személyes ügyeikben oltalmat és párt-
fogást, karrierjükben pedig elõmenetelt remélhettek uruktól. A
Mohács elõtti Magyarországon mindezeket leginkább a királyi
udvar volt képes nyújtani, és csupán a királyi hatalom meg-
gyengülésének évtizedeiben értékelõdött föl a fõnemeseknél
teljesítendõ szolgálat jelentõsége, egyben a fõúri udvarok rang-
ja. 

A Mohács utáni években azonban ez az állam veze-
tõrétegét integrálni képes királyi udvar véglegesen megszûnt, és
szerepét sem a Habsburg királyok, sem az erdélyi fejedelmek
udvara nem volt képes maradéktalanul pótolni. Így azután — a
familiárisság kölcsönös érdekeinek törvénye alapján — még a
birtokos nemesség jobb módú rétegei számára is ismét a fõúri
szolgálatvállalás és a fõúri udvarok integrációs szerepe került
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elõtérbe. Ráadásul az is hamar kiderült, hogy (a török hódítás
miatt szinte állandósult csatázások közepette) az egyik legha-
tékonyabb haderõt a fõúri nagybirtok gazdasági alapjain létreho-
zott, familiárisokból, hajdúkból és szabad parasztokból álló
magánhadseregek adták. 

A török korban a hatalmaskodó fõuraknak és a török por-
tyáinak egyaránt kiszolgáltatott kis- és középnemesek a maguk
gazdáiból a mások szolgáivá lettek: a fõuraktól kapott oltalomért
fegyverüket vagy mezõgazdasági, illetve jogi ismereteiket adták
cserébe; önállóan gazdálkodó nemesekbõl fõúri szolgálatba
szegõdött katonáskodó vagy birtokot igazgató szervitorokká vál-
tak. Életfeltételeik kialakításának parancsoló kényszerûségen túl
az otthont jelentõ föld szeretete, valamint a minden bajuk for-
rásának, a töröknek a gyûlölete sokakat arra buzdított, hogy a
"vitézlõ rend" tagjaként a király vagy a földesurak szolgálatába áll-
janak. Ám a királyi végházak nem jelentettek biztos megélhetést
az akadozó ellátás és a ki-kimaradó zsold miatt. Nem csoda, ha
a király katonái közül is számosan igyekeztek akkoriban a fõurak
várai, kastélyai felé. Különösen a XVI. század második felétõl
mondtak búcsút sokan az uralkodónak, amikor beköszöntött a
végvári fizetetlenség kora.

Sok földjét vesztett — fõleg délvidéki — nemes állt ekkor
a nagyurak szolgálatába, hogy föld híján valahogy biztosítsa
megélhetését. A kortársak levelei mellett talán a törvények tük-
rözik legjobban a „futott” nemesek megváltozott életkö-
rülményeit, amelyeknek megkönnyíté-sére több cikkelyben
kimondták, hogy a török elõl menekülõ nemeseket tartsák
tiszteletben, s ha közülük valaki szolgálatba kívánna állni, azt fo-
gadják be.

A fõuraknak ilyen körülmények között nem jelentett kü-
lönösebb gondot katonáskodó nemeseket fogadni: a nemesek
maguk keresték az alkalmat, hogy szolgálatot vállaljanak. Erre az
országgyûlések kínálták az egyik lehetõséget, de a háborús idõk
és a Habsburg-politika jóvoltából ilyen alkalom ritkán kínálkozott,
így a szolgálatvállalás leggyakrabban ajánlólevéllel történt. A jeles
vitézeket olykor maguk a dominuszok kerestették meg tiszt-
ségviselõikkel, akik felajánlották nekik a szolgálatot.

Csonga Péter

A XVI. SZÁZADI MAGYAR MISSZILISEK
MEGSZÓLÍTÁSAIRÓL

(Részlet a magyar nyelv OKTV-re készített dolgozatból)

Az osztályozott 1815 darab „misszilis”, azaz valóságos,
elküldött levél legnagyobb része (29,75%)  közeli családtaghoz
szól. Ez az arány a forráskiadványok természetébõl adódik, és
azzal is magyarázható, hogy a XVI. századi iratok nagy része
családi levélgyûjteményekbõl került elõ. Ha az elõzõ cso-
porthoz a tágabb rokoni környezet valamely tagjának címzett
leveleket is hozzáadjuk, kitûnik, hogy a misszilisek több mint
egyharmadának (34,05%) családtag a címzettje.

A közeli rokonokhoz írott levelek megszólításainak több
mint a fele (55,74%) egy rokoni viszonyra utaló szó; egy, két vagy
több jelzõvel bõvítve. Ezek a kifejezések igen sokfélék,
stílusértékük is széles skálán mozog, az egészen bensõséges
példáktól az általánosabb, érzelmi töltéssel kevéssé rendelkezõ
szavakig. Az „atyám, anyám, bátyám, öcsém, atyámfia, társ,
szülém, ángyom, lölköm” a leggyakrabban elõforduló szavak
ebbõl a csoportból. Jelzõik pedig általában ezek: „szerelmes,
szeretõ, jó, édes/ides”. (A ma is igen gyakori „kedves” használa-
tára csak a XVII. századtól vannak adataink.) 

Bár napjaink levelezését vizsgálva állapítja meg Domonkosi
Ágnes, hogy „a levélben a közvetítõ közeg tárgyiasultsága miatt
lényeges a státuszok jelöltsége, és ez udvariasabb formákat
követel meg”, ez a jelenség már a XVI. századi levelekben is
kimutatható, leginkább a családtagokhoz intézett
„uram/asszonyom” megszólításformákkal (gyakoriságuk 23,52%).
A roko-nokat ekképpen megszólító levelekben a társadalmi vis-
zonyra utaló szavakhoz kevésbé távolságtartó jelzõk járulnak, pl.
a „bízott, bizodalmas” és az elõbbiekben felsoroltak. A távolab-
bi rokonok körében hasonló arányban (28,21%) kezdõdnek a
le-velek olyan megszólítással, amelyek a társadalmi viszonyra
utaló szót is tartalmaznak; a csupán társadalmi viszonyra utaló
formákat azonban erõteljesen háttérbe szorítják a rokoni kapc-
solatot kifejezõ szót és „uram/asszonyom”-at egyaránt alka-
lmazó szerkezetek (52,56%). Az ilyen típusú megszólításokban
a társadalmi viszonyt kifejezõ formák mellett az általában azokkal
együtt álló „nagyságos, kegyelmes, tekintetes, vitézlõ, nemes,
tisztelendõ” jelzõk találhatóak, a rokoni kapcsolatra utaló szavak
mellett viszont a már felsorolt, bizalmas-kedveskedõ-elismerõ
hangvételû jelzõk. 

A nemesi leveleknek viszonylag kisebb része (6,89%) szól
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barátokhoz. Az e misszilisek megszólításaiban alkalmazott kife-
jezések azonban alapvetõen két típusba sorolhatóak: meg-
különböztethetõk a csupán társadalmi (43,20%), ill. a társadalmi
és baráti (26,40%) viszonyra is utaló szerkezetek. Ezek mellett
számottevõ a rokoni kapcsolatra utaló szó — ez esetben
csaknem kizárólag az „atyámfia” kifejezés — mellett álló „uram”
elõfordulása (15,20%). A baráti megszólítások jellemzõ jelzõi a
„bízott” és a „jó”. 

A magasabb társadalmi csoport valamely tagjához általában
kérõ szándékkal forduló levelek száma sem kiemelkedõen
magas (8,37%); ilyenek a vizsgált leveleknek csak kisebb részét
kitevõ összefoglaló jellegû kiadványokban fordultak elõ. Az
ezekben a levelekben álló megszólítások azonban szinte
kizárólag (96,05%) az író és a címzett közötti társadalmi vi-
szonyra utalnak, s ezek az utalások itt pontosan a társadalmi a-
lá-, illetve fölérendeltséget fejezik ki. Magától értetõdõ, hogy az
„uram/asszonyom” fõnevek jelzõi egyrészt az imént (a rokoni és
társadalmi viszonyt együtt kifejezõ megszólítások említésekor)
felsoroltak, másrészt azok kombinációi, például a követ-
kezõképpen: „nagyságos és tisztelendõ”; „kegyelmes és nagy-
ságos”; „nemes vitézlõ”; „vitézlõ és tisztelendõ” stb. 

A csoportosítás sajátosságaiból adódóan igen magas a szá-
muk (23,80%) azoknak a leveleknek, melyekben az író és a
címzett viszonyát az „egyéb” kategóriába soroltam. Ez azzal
magyarázható, hogy e csoportba tartozónak tekintettem min-
den olyan levelezõt, aki vagy ismeretlennek, vagy vele szemé-
lyes kapcsolatban nem álló embernek ír mint egyenrangú félnek,
illetve nála alacsonyabb rangúnak, vagy egyházi, illetve közéleti
személynek, de nem úgy fordul hozzá mint feljebbvalójához.
Továbbá azokat a levelezõket (írókat és címzetteket) is ide
soroltam, akiknek a viszonyát nem sikerült egyértelmûen eldön-
teni. A budai basák levelei egytõl egyig e kategóriába tartoznak,
az õ számuk e csoport arányát az összes levélhez képest jelen-
tõsen megnöveli. 

E misszilisek megszólításai egy-két kivételtõl eltekintve vagy
társadalmi viszonyra (37,73%), vagy baráti és társadalmi kapcso-
latra (26,16%) utalnak, vagy olyan megszólítások, amelyekben a
címzett nevét társadalmi és a baráti viszonyt kifejezõ szavak
követik (24,31%). A társadalmi viszonyt kifejezõ szavak között
azonban, fõképpen a budai basák és Bécs között váltott levelek
megszólításaiban több olyan is elõfordul, amelyek más csopor-
tokra nem jellemzõek, pl. „császár, király, herceg” (természete-
sen a „fölséges” jelzõvel). Gyakori a jelzõk halmozása, mint

például a következõ megszólításokban: „tekintetes és nagysá-
gos úr, nekünk tisztelendõ szomszédunk”, „fölséges római
császár, nekünk tisztelendõ barátunk”. 

A nem nemesek által írott levelek száma nagyon kevés
(1,16%). Ezek a kamarai levelezésben és a családi levéltárakban
maradtak fönn, és mind hangvételüket, mind témájukat tekintve
jelentõsen különböznek a nemesi levelektõl. Kis számukra való
tekintettel nem vonhatok le messzemenõ következtetéseket a
paraszti (és polgári) levelek megszólításainak jellemzõirõl,
csupán azt említem meg, hogy — egyetlen kivételtõl eltekintve
— csak a valós társadalmi viszonyra utaló „uram/asszonyom”
szerepelt e levelekben, általában legalább két, mély tiszteletet
kifejezõ jelzõvel, pl. „bizodalmas nemes urunk”. 

Annak ellenére, hogy a megszólításként értelmezett szavak
és szerkezetek körét kibõvítettem, meglehetõsen nagy számban
akadtak levél eleji megszólítást egyáltalán nem használó misz-
szilisek is. E levelek többségében pedig nem azért hiányzik a
megszólítás, mert az elveszett vagy megsérült, hanem mert az
író hagyta el azt. Mégpedig vagy úgy, hogy egy köszöntõ for-
mulával helyettesített (pl. „Erekké való hívséges szolgálatomnak
ajánlása után…”, illetve „Köszönetemnek és magam ajánlásának
utána…”- amint Thurzó György írja számos levelében), vagy
pedig oly sürgõs a mondanivalója, hogy azonnal a tárgyra tér
(pl. néhány, a végvári katonai eseményekrõl hírt adó üzenet-
ben). 

Az a tény, hogy a magyar nyelvû leveleknek csupán 8,26%-
a kezdõdik latin megszólítással, azt tükrözi, hogy a XVI. század-
ban Magyarországon egyre jellemzõbb lett az anyanyelv hasz-
nálata, és a nem hivatalos írásbeliségben egyre inkább kiszorítot-
ta a — különben jellemzõen csak férfiak által beszélt — latint. A
címzéseknek a megszólításoknál nagyobb arányú latin-
nyelvûségét Papp László ekképpen magyarázta: „elõkelõbb volt
latinul címezni a levelet, mint magyarul, de már a lezárt levél belül
kezdõdhetett magyarul is.” Levélíróink tehát „befelé” már
szívesebben használták anyanyelvüket, mint a hivatalos latint. 

Ez a változás a missziliseket általánosan is jellemzi.
Kádár Zsófia
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Két különdíjas feladatmegoldás

A 2006. évi Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen két
diákunk egy-egy megoldása különdíjat kapott. Alább ezek ol-
vashatók.

NMMV 2006, 9. évfolyam 1. feladat
Igazoljuk, hogy végtelen sok olyan négyzetszám van, amely

felírható a 2 két nem negatív szám egész kitevõjû hatványának
összegeként! 

Igaz-e a megfelelõ állítás a 3 hatványaira is?

Tomon István megoldása

ahol n pozitív egész, tehát 2 esetén végtelen sok ilyen
négyzet-szám van.3 esetén

tehát ekkor is igaz az állítás.
Most nézzük a feladatot általánosan! Igaz-e, hogy végtelen sok
négyzetszám felírható kettõ darab k-hatvány összegeként 
(k pozitív egész)?
Legyen

pozitív egészek, ekkor

Ezután nézzünk 2 esetet:

I. eset 
Ha m páros, akkor ez csak akkor lehet négyzetszám, ha

is az, a szorzat miatt. Ekkor ha n=m, akkor ez a szám 2, tehát
ez nem jó, ha n-m=1, akkor ez csak akkor lehet négyzetszám,
ha

ha pedig n-m>1, akkor
és

egyszerre lesz hatványszám (olyan szám, ami felírható egy
egész szám 1-nél nagyobb egész kitevõjû hatványaként), de
bizonyított, hogy nincs 2 szomszédos hatványszám a 8, 9 és 0,
1 számpárokon kívül.

II. eset
Ha m páratlan és k négyzetszám, akkor a

helyettesítéssel ugyanaz áll fenn, mint az m páros esetben.
Ha k nem négyzetszám, akkor létezik olyan p prím, amely k
prímtényezõs alakjában páratlan kitevõvel szerepel.
Akkor ezen prím

prímtényezõjében is páratlan hatványon lesz, tehát annak kell
teljesülnie, hogy

de ha n>m, akkor

azaz

tehát ez csak akkor teljesülhet, ha n=m, s ekkor p=2. Tehát
ebben az esetben

csak akkor lehet négyzetszám, ha

ahol l pozitív egész.
Tehát akkor és csak akkor írható fel végtelen sok négyzetszám
2 db k-hatvány összegeként, ha

vagy
alakú.
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NMMV 2006, 10. évfolyam, 6. feladat
Vonalas füzetünkben a szomszédos egyenesek távolsága 1

egység. Létezik-e olyan téglalap, amelynek az oldalai egész
szám hosszúságúak, és a csúcsai négy különbözõ vonalra
illeszkednek?

Korándi Dániel megoldása

Ha valaki rajzolgatott már négyzetrácsos papíron, és ismeri a
Pitagorasz-tételt, az tudja, hogy a 2. ábrán látható ABCD négyzet
oldalai 5 egység hosszúak. Mivel minden csúcsa más vízszintes
rácsegyenesre esik, ezeket az egyeneseket a füzet vonalainak
tekintve olyan négyzetet kapunk, amely a feladat egyik jó megol-
dása.

1. ábra 2. ábra

Ennek alapján általánosan minden pitagoraszi számhármas-
ból készíthetünk a feladatnak megfelelõ négyzetet (ha
a2+b2=c2és a, b, c egész, de a és b nem lehet egyenlõ), akkor
a 3. ábrán látható megoldás jó, és az ilyen négyzetekbõl össz-
erakható téglalapok is eleget tesznek a feltételeknek.

Kérdés viszont, hogy van-e
másfajta megoldás is. Most meg-
mutatjuk, hogy olyan megoldás
nem létezhet, ahol a téglalapra
nem fektethetõ megfelelõ egy-
ségnégyzet-rács (tehát olyan,
amelyet a füzet vonalai és az
azokra merõlegesen, egység
távolságnyira húzott egyenesek
alkotnak).

Tegyük fel tehát, hogy van
olyan ABCD téglalap, amelynek minden csúcsa egy-egy füzet-
vonalon van. Ez azt jelenti, hogy AE és FC hossza is egész szám.

Most megmutatjuk, hogy B
füzetvonalára levetítve A-t o-
lyan E pontot kapunk, amire BE
is egész. Ebbõl már követ-
kezni fog állításunk.

Észrevehetjük, hogy az
ábrán a BFC háromszög és az
AEB háromszög szögei mege-
gyeznek: az ABC szög derék-

szög, mert ABCD téglalap, ezért a CBF és az ABE szög 90°-ra
egészíti ki egymást. De az ABE szöget a BAE szög is 90°-ra
egészíti ki, tehát a CBF szög egyenlõ az BAE szöggel. Másrészt
a vetítések miatt F-nél is, E-nél is derékszög van. A CBF és az AEB
háromszögben tehát két-két megfelelõ szög megegyezik, így a
harmadik is. A két háromszög tehát hasonló, ami azt jelenti, hogy
megfelelõ oldalaik aránya egyenlõ. FC és BC hossza egész, tehát
arányuk racionális (=két egész szám hányadosa). Ebbõl
következik, hogy BE és BA aránya is felírható két egész szám
hányadosaként: a/b alakban. Nekünk azonban nnyi nem elég:
azt akarjuk belátni, hogy BE hossza egész szám.

A BEA háromszög derékszögû, tehát teljesül a Pitagorasz-
tétel: BA2=BE2+AE2. Most vegyük figyelembe, hogy BA és EA

hossza is egész, tehát BE2 is
egész szám. Tehát BE2=a2/b2

egész. Ez viszont csak akkor
lehetséges, ha b2 osztója a2-nek,
ekkor pedig b is osztja a-t, tehát
BE egész. Hasonló módon
belátható, hogy BF hossza is
egész.

Ezzel beláttuk, hogy ha
például A-ból indulva a füzet
vonalaira egység távolságban
merõlegeseket húzunk, akkor a

téglalap B és C csúcsán is átmegy egy-egy ilyen vonal. Termé-
szetesen ugyanígy a D csúcson is átmegy egy ilyen vonal. Azaz
csak olyan téglalapok lehetnek jók, amelyeknek a csúcsai rács-
pontok.
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A költészet küzdõterén 
A gladiátor motívum az irodalomban

(Részlet egy tavalyi OKTV-dolgozat továbbfejlesztéseként
készülõ tanulmányból)

„A lantot, a lantot / Szorítsd kebeledhez…” — Arany János
ismert sorai még az irodalomban kevésbé járatosakat is
emlékeztetik az iskolákban gyakran felhangzó mondatra: a lant
az ókortól kezdve a költészet jelképe. Emlékeinkben tovább
kutatva számos olyan példára lelhe-tünk, ahol egy-egy tárgy,
fogalom toposszá válik, pl. hajó-állam, hattyú-költészet stb.

A gladiátor motívummal Quintus Horatius Flaccus (Kr.e. 65-
8.) I/1-es episztolájában1 találkoztam elõször, a sermo felü-
tésében:

Maecenas, kérded, mért lép fel a régi porondon
újra a sok-siker-ért gladiátor tompa fakarddal […]2

Késõbb kezembe került egy 1922-es Horatius-kötet
Csengery János átültetésében, ahol az Új életirány (I/1) episz-
tolájában ugyanez így hangzik: 

Unszolsz, Maecenas, - ámbár eleget
Láttak volt a porondon s mint kiszolgált
Gladiátornak már dísztõrt is adtak, -
Szálljak a régi küzdõtérre vissza?3

A két fordítás különbsége szembeötlõ, utóbbiban Horatius
szavai átitatódnak személyes jelleggel: a költõ magát fáradt és
kikacagtatástól rettegõ gladiátorhoz hasonlítja, aki búcsút mond
verselésnek és játszadozásnak. A gladiátor kifejezés eredete
érdekesen függ össze a költõi programmal: a latin gladius a ma-
gyar kard megfelelõje, a Horatius által használt ludus, ludere sza-
vak egyszerre jelentenek játékot, versenyviadalt, tréfát,
szórakozást. Miként a gladiátorok véres küzdelmei, úgy a költõ
sermobeli erkölcsi-bölcseleti, filozófiai fejtegetései sem holmi
játszadozások. A költõ feladata „prodesse et delectare” (taní-
tani és gyönyörködtetni): 

Szolgálok hát, mint köszörûkõ, mely az acélnak 
jó élt ád, noha õ maga metszeni tompa; nem írok, 
s hogy mi a költõnek hivatása s tiszte, tanítom.4
A motívum Horváth István Károly fordításában kitágul a költõi

szolgálatot vállalók jelképévé (lásd köszörûkõ). A porond,
melyre a gladiátorok harcolni lépnek, a költészet küzdõterének
metaforája: a tollforgató poéták a közös sors vállalásakor maguk
is kíméletlen, sokszor értelmetlen csatározás részeseivé válnak.
Horatius magára ölti az otiumot (politikamentes nyugalmat)

élvezõ gladiátor álarcát, költõi öntudattal, némi iróniával és
keserûséggel versel „harcostársairól”: „Ostoba szolgai nyáj, ti
utánzók (…)”5. 

A II/1-es, Augustushoz írt levélben a költõtársak pellengérre
állítása még inkább kiteljesedik. Horatius a középszerû költõket
ostorozza, akik a szeszélyes közönség kegyeit hajszolva, tompa
fakarddal, tüzesen szállnak versenypályára. A fakard és a gladiá-
tor kapcsolata érdekes értelmezési lehetõségeket vet fel: a ho-
ratiusi rudis kifejezés jelent ügyetlent, durvát, faragatlant
(fordításban: tompát), ami a tapasztalatlan, sekélyes versírók
jelzõje; másrészt vívópálcát, fakardot, amit a kiszolgált gladiá-
toroknak elbocsátásuk alkalmával ajándékoztak. A nyugalomba
vonult gladiátor személye mögött a függetlenséget élvezõ
Horatius rejtõzik, aki így vall barátjának: „megértem már a
fakardra”6. A rudis a rómaiaknál a szabadság jelképe, a horatiusi
filozófiában valószínûleg a licentia (költõi szabadság)
megtestesítõje. 

A költõk „gladiátorsorsa” a II/2-es Iulius Florus-episztolában
ismét felzeng: „Visszafizetve, ahány sebet üt szóharcban a
másik, / alkonyatig küzdünk szívós gladiátori párként”7, vagy a
Csengery-fordításban: „Sok vágást kapunk / De ugyanannyit
vágunk vissza is,  / Állván a párbajt gladiátorokként”8.

A motívum kétszeri megjelenése még nem bizonyítaná a
kiemelt érdeklõdést, de egy késõbbi véletlen ismét a témára
irányította figyelmemet. Babits Mihály 1911-es kötetében is
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rábukkantam a gladiátorként küzdõ költõk metaforájára. A ha-
gyományõrzõ és újító, a Horatius ellenében és szellemében
alkotó Babits gladiátor-reminiszcenciája minden bizonnyal
tudatos költõi törekvés. 1909 végén, az Arany Jánoshoz címû
versében így fogalmaz: 

és jönnek az új lantosok sereggel,
sebes szavakkal és hangos sebekkel: 
egy sem tudja mit mond, de szóra bátor, 
magát mutatni hõsi gladiátor9

Babits a horatiusi értelemben vett, magamutogató, rossz,
eszelõs költõk metaforájaként használja a kifejezést. Az új lan-
tosok gondolat szinte visszhangja a kétezer évvel korábban élt
római költõ szavainak: „Oly írót, aki / Száz éve halt el, hova kell
sorolnunk, / A régiekhez, a hibátlanokhoz, / Avvagy az újak,
hitványak közé?”10

A sorshoz címû, szintén 1909-es Babits-vers "egy elbukott
titán versmagatartásában elmondott feddõ óda"11: 

Te Caesar […], küzdelmeinknek véres színjátékát nézed 
és mi halálra született, vergõdõ gladiátorok, 

mint hizlalt állatok,
kiket csak ölni, halni, hullni csak 
bocsátanak ki ketrecünkbõl […]12

A keserû, „mérgezett patkány” küzdelmet vívó gladiátorok mint
ketrecbe zárt rabszolgák egy játszadozó, felsõbb hatalomnak
alárendeltjei, a sors forgandóságának áldozatai (tudjuk, életük a
császárok kézjelétõl függött). A gladiátorok a babitsi értelmezés
szerint nemcsak a költõket, hanem a sors csapásainak kitett
emberiséget is szimbolizálják. 

Tóth Árpád Két verskötetrõl címû tanulmányában
Böszörmény Zoltán Az Élet énekei mûvét idézi és értelmezi: „A
költõ úgy áll elénk, távol minden reménytõl, fénytõl, mint gladi-
átor a porondon”13. A gladiátor Tóth Árpádnál is a poéta
metaforája, de nem a horatiusi magatartást képviselõ, epikureista
bölcsességet valló, otium-élvezõ magánember, hanem a
reményvesztett, kiábrándult költõ jelképe.

Kosztolányi Dezsõ Nero, a véres költõ címû regényének
Politikai lecke fejezetében Seneca gladiátor-hasonlattal érvel
Nerónak: „Az ügyes gladiátor átszúrja az ügyetlent, a jó költõ el-
némítja a rosszat”14. Kosztolányi alapvetõ ellentétpárokra építve
— ügyes-ügyetlen (lásd rudis), jó-rossz — azonosítja a harcos
gladiátort a verselõvel.

A lantos sereg Krúdy Gyula A szerelem dalnoka címû
mûvében is gladiátor-gúnyát ölt: „Bizonyára voltak nõk (de

kevesen), akik le tudták vetkõztetni a költõvel a sorvasztó
szemérmetességet, az önmegtagadó, büszke, visszautasítások-
tól rettegõ tartózkodást és gladiátorrá avatták szerelmükkel a
tintás ujjú poétát”15. A motívum egyszerre szerepel a horatiusi,
konvencionális értelemben (a gladiátor azonosítása a költõvel),
másrészt a Krúdy-féle gondolat- és érzésvilágnak megfelelõen
átértelmezve is. A költõsors kilátástalanságából fakadó rezignált
hangulat, létállapot a legnemesebb érzés, a szerelem által küzd-
hetõ le; a nõk az ihletadók, a gladiátort avató Múzsák.

Illyés Gyulánál érdekes aspektusban találtam a gladiátor
motívumra. A Babits szerepe címû cikkében az induló költõt a
porondra lépõ, római gladiátorral azonosítja. „A fiatal költõ haj-
dan akrobatai könnyedséggel játszott a szavakkal és fogal-
makkal, mert akkor az ifjúkori öntudat és biztonság örömét lelte
abban is, hogy — akár a harcra készülõ gladiátor — izomzatát
mutogassa.”16 Illyés költõtársát öntudatos, elszánt nyelvvirtuóz-
nak, ironikus megjegyzéssel izomzatát mutogató harcosnak
nevezi, mely emlékeztet a már említett Babits-versben (Arany
Jánoshoz) az új lantos sereg magamutogató verselõire. A harcra
készülõ szókapcsolat utal a horatiusi gondolatra: a költõk egy-
más közti, gigászi küzdelmére.

Orbán Ottó Horatius-rokonságához a kalóz motívumán17

keresztül jutottam el. Az „Ifjú és öreg férfi” címû idõszembesítõ
vers elsõ sorában olvasható: „Az ifjúság rabszolga gladiátor,
öntudatlan állat”18. A gladiátor — átértelmezve a horatiusi
toposzt — a fiatalság szimbólumaként kap hangot. 

Bizonyára még számtalan obsitos vagy éppen induló, ifjú
gladiátor rejtezik a kötetek mélyén. Láthatjuk, hogy e harcosok
mindegyik poétánál egészen újszerû „fegyverzetet öltenek”,
érdekes lenne, ha idõvel minél többjük „porondra lépne”…

Hajdú Anna
1 Quintus Horatius Flaccus: Ep I/1 487. p; Opera Omnia, Corvina Kiadó, Budapest, 1961. (továbbiakban
Opera O.)
2 Opera O. 487. p; Horváth István Károly fordítása 
3 Horatius költeményei: Satirák és Epistulák; Ep I/1 101. p; Csengery János fordítása; Dél-Magyarország
Hírlap-és Nyomdavállalat, Szeged, 1922 (továbbiakban Horatius költeményei)
4 Horatius költeményei: Satirák és Epistulák; Ep I/1 101. p; Csengery János fordítása; Dél-Magyarország
Hírlap-és Nyomdavállalat, Szeged, 1922. (továbbiakban Horatius költeményei)
5 Opera O. Ep I/19 (Doctus Maecenashoz) 543. p; Urbán Eszter fordítása 
6 Horatius Összes Mûvei; Ep I/1 273. p; Bede Anna fordítása; Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 
7 Opera O.; Ep II/2 567. p; Muraközy Gyula fordítása
8 Horatius költeményei; Ep II/2 186. p; Csengery János fordítása
9 Babits Mihály Összegyûjtött Versei; 104. p; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982. (továbbiakban
Babits összes)
10 Horatius költeményei; Ep II/1 168-169. p; Csengery János fordítása
11 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920; 301. p; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981.
12 Babits összes; 109. p
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13 Tóth Árpád: Két verskötetrõl; Nyugat 1916/23. szám
14 Kosztolányi Dezsõ: Nero, a véres költõ 163. p; Osiris Kiadó, Budapest, 1999.   
15 Krúdy Gyula: A szerelem dalnoka; Nyugat 1923/1. szám
16 Illyés Gyula: Babits szerepe; Nyugat 1938/3. szám
17 Orbán Ottó Összegyûjtött Versei (I.): Horatius születésnapja ("magán-kalóz") 313. p; Magvetõ Kiadó,
Buda-pest, 2003. 
18 Orbán Ottó Összegyûjtött Versei (II.): Ifjú és öreg férfi ("Kocsmában méláz a vén kalóz"-kötet) 205. p;
Mag-vetõ Kiadó, Budapest, 2003.

Egy fizikapélda

A feladat: Az alábbi áramkörre szinuszos váltakozó feszültséget
kapcsolunk. A frekvenciát tetszõlegesen változtathatjuk.
Mekkora az elérhetõ legnagyobb fázisszög?

Kónya Gábor megoldása:

Írjuk fel az áramkör eredõ impedanciáját. Az impedanciával
mint komplex számmal ugyanúgy számolhatunk, mint egyen-
áramnál az ellenállásokkal. Ezek alapján adódik:

Miközben T befutja a pozitív számok halmazát, a Z(T) a
komplex számsíkon egy ponthalmazt ír le. Vizsgáljuk meg ezt a
ponthalmazt. A Z0(T) a képzetes tengely pozitív része, az O-n
átmenõ félegyenes (1) adja meg azt a transzformációt, ami a
Z0(T)-t a  Z(T)-ba viszi.

Legyen:

ezzel a transzformációval (1):

két konjugálás kiejti egymást.
Milyen traszformáció f(z)?

Polárkoordinátákban gondolkodva tehát a transzformáció a
szöget nem változtatja meg, az origótól mért távolságot pedig
reciprokára változtatja. Ez viszont az O középpontú egységkör-
re vett inverzió definíciója.

A Z0(T) ponthalmazt tehát invertálni kell, majd
vízszintesen eltolni, újra invertálni, és végül R2-vel ismét eltolni. 

Mivel az O-n átmenõ egyenes képe önmaga, az 1. inverzió 
nem változtat a félegyenesen. Az

-es eltolást követõ 2. inverzió az O-n át nem menõ félegyenest
O-n átmenõ körbe viszi, a valós tengely

pontja pedig R1-be kerül. Az R2-vel történõ eltolás után kapjuk,

hogy a Z(T) ponthalmaz egy félkör, amelynek középpontja az

pont, átmérõje R1.

A komplex számsíkról most már könnyen leolvashatjuk a
megoldást: húzzunk érintõt az O-ból a félkörhöz, ennek szöge
a maximum.
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A derékszögû háromszög alapján:  

Kémiatábor

A kémia OKTV második fordulójába bejutott tanulókat az
idei tanévben is elvittük kémiatáborba. Az ötnapos programot
idén Kismaroson szerveztük egy turistaházban. Ezeken a fog-
lalkozásokon olyan kémiai feladatokkal és problémákkal
foglalkozunk, amelyeket az iskolai tanórák keretében — pl. idõ
hiányában — nem tudunk megoldani. A napi 8-10 óra kémiata-
nulás olyan intenzív, hogy tartamát tekintve felér egy egész
tanéves kémia összóraszámmal. 

A tábor ideje alatt tíz témakörrel foglalkoztunk, ezek: sztö-
chiometria, oldatok, titrálás, gázok, egyensúlyok, oldhatósági
szorzat, pH-puffer, elektrokémia, képletmeghatározás, valamint
kémiai anyagmeghatározási feladatok.

A gyerekek a tábor egy-egy délelõttjén, illetve délutánján
egy-egy témával foglalkoznak, így a hét folyamán mind a tíz
témakörben dolgoznak. Egy foglalkozás alkalmával mindenki 10-
15 feladatot old meg, a legjobbak 20-ig is eljutnak. Mi, tanárok
segítjük a munkájukat, de mivel a diákok kis csoportokban dol-
goznak, egymástól is sokat tanulnak. Esténként kellemes fáradt-
ság lesz rajtunk úrrá, ekkor még ugyan próbálkozunk néhány
feladat megoldásával, de az igazán jó ötletek nem ilyenkor jön-
nek. Számomra a legnagyobb élmény az volt, hogy a vacsoráról
hazaérkezve bekukucskáltam a házikónk ablakán, és húsz gyerek

este nyolc órakor ült a helyén, és lelkesen oldották a feladatokat.
Ezért érdemes dolgozni!

Nagy tetszést váltottak ki az olyan feladatok, amelyekben
érdekes eredmények, „szép” reakcióegyenletek szerepeltek. Az
egyik ilyen volt:

4 In2S3+5 In2O3+54 HCl=18 InCl3+12 H2S+15 H2O

Az ilyen egyszerû egyenleteket Nigicser Bálint "palm"-ja is
szépen rendezte, de azért mindenki megdolgozott vele. Nagy
örömmel vettük, hogy tanítványaink fantasztikusak matemati-
kából is. Ezért nem okozott gondot a harmadfokú egyenletek
megoldása vagy a „túl sok egyenlet — túl sok ismeretlen”-ben
való eligazodás sem. Mégis a legnagyobb sikert az ismeretlen
anyagok azonosítása aratta. 

Az egyik kedvenc feladat a következõ volt: határozd meg,
hogy az alábbi reakciósorban melyik betûjel milyen anyagot
jelöl!

kálium + C = A + D
A + B = C
E + D + C = F + G
E + C = H + A
F + B = H
F (hevítés) = E + A
E + B = I
G (hevítés) = F + K
K (elektrolízis) = A + L
L + C = K + M

Ezek után már csak idõre volt szükség. És amit az egyetemi
könyvekbõl sem tudott meg az ember, arra maradt: ?

A fenti kedvenc feladat megoldása pedig: 
A: H2

B: O2

C: H2O 
D: KOH
E: P
F: PH3

G: KH2PO2

H: H3PO4, 
I: P4O10, 
K: K2HPO4, 
L: K4P2O8, 
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M: K2HPO5

Idén a kémiából érettségizõket is elvittük a táborba, és amíg
a versenyzõk versenyfeladatokkal foglalkoztak, az érettségire
készülõk közép- és emelt szintû érettségi feladatokat oldottak
meg. A tábor nekik is nagyon hasznos volt, mert egy hét alatt
átnézték a hároméves tananyagot.

Az OKTV döntõjébe hét tanulónk került be. A csapat egy
része már hetedik osztálytól kezdve dolgozik együtt ered-
ményesen. A döntõ eredményeit ebben az évkönyvben is
elolvas-hatjuk a versenyeredmények között, itt egy fényképet
mutatunk a csapatról. Gratulálunk!

Albert Attila

Alvás

Az alvás az agy számára szükséges, egyedül az agyunk
igényli az alvást. Szervezetünk többi részének elegendõ lenne
pár óra pihenés, ezalatt testünk regenerálódni tudna. Agyunk-
nak azonban ez nem elég. Az alvás az a folyamat, ahol agyunk
regenerálódik, új kapcsolatokat alakít ki neuronjai között, rend-
szerezi az aznap történteket a memóriában. Agyunk minden
éjszaka elvégez egy „nagytakarítást”.

Az alvás fázisai

A tudósok az alvás alatt mutatott elektromos aktivitásokat az
agy különbözõ területein mérni tudják, így határozzák meg az
ébrenléthez képest a mûködésbeli eltéréseket.

Az alvás ciklikus. Ezek a ciklusok az éjszaka során 5-6-szor
ismétlõdnek, hosszuk egyre csökken. Különbözõ stádiumok vál-
takoznak. Amikor elalszunk, elõször a felszínes alvás stádiumá-
ba lépünk, izmaink ernyedtebbek, mint az ébrenlét során, az
agyi mûködés lassul, de itt még elég aktív az alvás többi sza-
kaszához képest. Ebbõl az állapotból könnyû felébreszteni az
embert. A felszínes alvás után a közepesen mély alvás — amely
egy átmeneti állapot a felszínes alvás és a mély alvás között —,

aztán a mély alvás következik. A mély alvás a leghosszabb
alvásszakasz. Ha ez alatt akarjuk felébreszteni az embert, min-
den bizonnyal sokkal tovább fog tartani, mint a felszínes alvás-
ból való felébresztés. A mély alvás során az izmok még inkább
ellazulnak, a vérnyomás értéke, a szívverés és a légzés ritmusa a
lehetõ legalacsonyabb. Az agyi aktivitás szinte teljesen lecsök-
ken, a külsõ ingerek teljesen blokkoltak, és csak abban az eset-
ben továbbítódnak az agy felé, ha azok tényleg fontosak —
például a húgyhólyagból érkezõ ingerek felébresztik az agyat,
és arra késztetik, hogy sürgõsen keresse föl az illemhelységet. 

A mély alvást az úgynevezett REM alvásszakasz követi. Neve
a „rapid eye movement” kifejezésbõl származnak, ez magyarul
gyors szemmozgású alvást jelent. Ebben a szakaszban az agyat
hirtelen ingerek árasztják el. A légzés ritmusa és mélysége
fokozódik, de az izmok — a szem kivételével — jelentõsen
ellazulnak, jobban, mint a mély alvás során. A szem gyors, víz-
szintes irányú mozgásokat végez. Az agy elektromos aktivitása
nagy, hasonlít az ébrenlét közben megfigyelhetõvel. Ez a stádi-
um csupán 2-3 percig tart. A REM fázis befejeztével egy pilla-
natra akár fel is ébredhetünk, ezek után pedig a ciklus kezdõdik
elölrõl a felszínes alvással. 

Természetesen ezek a fázisok nem minden esetben
következnek így egymás után, de általánosságban a fent említett
sorrendben figyelhetjük meg õket egy cikluson belül.

Az alvásmegvonás következményei

Az alvásmegvonás igen érdekes dolgokat eredményez, így
elvégeztem egy kísérletet ezzel kapcsolatban.

Szilveszter és újév napja között nem aludtam, 36 órát marad-
tam ébren. Méréseket végeztem az alváshiányos állapottal kap-
csolatban ébredés után, 12, 24, 30 és 36 óra elteltével. Mivel
foglalkozom a zenével, az említett idõpontokban háromfajta
feladatot oldottam meg: 50 db hangközfelismerést, 20 db 2
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ütemes ritmusolvasást, valamint 20 db 1 ütemes ritmusvissza-
adást.

Az ábrán jól látszik, hogy a feladatok megoldásának teljesít-
ménye csökkent, de a csökkenés 24 óra elteltével vált jelentõs
tényezõvé. A ritmusvisszaadásban ébredés után egy kicsivel
rosszabb volt a teljesítmény, és a maximumpontját 12 óra
elteltével érte el. Ez volt a legnehezebb feladat, a teljesítmény
36 óra eltelte után mindössze 84%-ra csökkent.

A másik ábrán a hangközfelismerések alatt eltelt idõt láthatjuk,
ami szintén 12 óra elteltével mutatja a legjobb idõt. 24 és 30 óra
között van egy nagy lassulás, 30-36 óra között már csak 10-20
másodperc a lassulás.

Interneten akadtam rá egy versenyre, a „nem alvás”
versenyre, melynek célja, hogy az emberek összemérjék a
képességeiket, meddig tudnak ébren maradni. A verseny alatt
internetes naplót kell vezetni, amelyben a versenyzõk leírják
érzéseiket. Eddig hat ilyen verseny került megrendezésre
Magyarországon, az eddigi legjobb eredmény 102 óra volt.
Mivel én csak 36 óráig folytattam a kísérletet, és elsõsorban a
teljesítõképességbeli változásokra koncentráltam, ezért elsõsor-
ban ezek a naplók azok, amelyekbõl most az alváshiányos
állapot érzékszerveinkre, gondolatainkra ható hatását elemezni
fogom.

Ha az ember nem alszik, elõbb-utóbb fáradt lesz; ez az
alváshiányos állapot elsõ jele, semmi különös érzés, egyszerû
álmosság. Az elsõ komoly probléma másnap hajnalban jelent-
kezik. Én személy szerint a kísérletem alatt ez idõ tájt olvastam,
de aki a versenyen is indult, arról utóbb megtudtam, hogy
ebben az idõszakban semmiképp nem az olvasást választották,
mert az fárasztja a szemet. Ha csak pár percre is lehunyjuk a
szemünket ebben a nehezen átvészelhetõ idõszakban pihen-
tetni, szinte biztos, hogy elalszunk. Biológiai óránk fényre van
beállítva, így az éjszaka elalvásra ösztönöz bennünket. Ha nem
alszunk, akkor azt egy ideig tûri a biológiai óra, de éjszaka 3-4

óra tájt erõs alvási ingert küld az agy felé, és ha ilyenkor lehuny-
juk a szemünket, abban a pillanatban elalszunk. Tehát amint
mondtam, a tapasztalt „nem alvók” ilyenkor, 3-4 óra körül mindig
valami élénkítõ feladathoz fogtak, például kimentek sétálni a
hûvösbe, ami nagyon fölfrissíti az embert. 

Olvasás közben már megéreztem az alváshiány második
figyelmeztetõ jelét, a figyelemzavart. Olvasás közben egyre
inkább elkalandoztak a gondolataim, és nem nagyon tudtam
odakoncentrálni. Szemem fáradtsága miatt néha elvesztettem a
könyv fókuszát, ez is hátráltatta, hogy a könyvre figyeljek. 

Én csupán ezt az egy nehéz idõszakot éltem át. 
Nap közben, mivel sok mindent tesz-vesz az ember, sokkal

könnyebb ébren maradni, viszont a figyelemzavar továbbra is
fennállt. Érdekes módon nagyon aprócska problémák tudnak
ilyenkor az ember eszébe jutni, és több tíz percen keresztül
szövõdnek errõl a gondolatai. Napközben nagyon jól éreztem
magamat. Azt ugyan nem tudom, hogy a különbözõ stimuláló
szerek milyen érzést okoznak, de az szerintem valami ilyesféle
érzés lehet. Én másnap már aludtam, ezért mást személyesen
nem tapasztaltam meg, de a naplókból sok mindent megtud-
tam.

Általában mindig éjszaka — a holtpontok idején — figyel-
hetõek meg legjobban a furcsa jelenségek. Az elsõ napi tompa
gondolkodás és figyelemzavar után következõ éjszaka megje-
lennek a hallucinációk, de még csak igen óvatosan, például a
padlón a csíkok elkezdenek hullámozni, és ehhez hasonlók. A
legnagyobb gond ekkor is a szemmel van. A szem pihentetését
mindig úgy kell megoldani, hogy az olyankorra essen, amikor
épp könnyen ébren lehet maradni, így nem kell attól tartani,
hogy becsukott szemmel az ember elalszik.

A gyenge vizuális hallucinációk után esetleg hangokat is hall
az ember. Az egyik versenyzõ ebben a stádiumban annyira
fáradt lett, hogy fel kellett adnia a versenyt, mert épp elment ha-
zulról, de hazafele menet közben többször elaludt. Nem
emlékezett, hogyan jutott el egyik saroktól a másikig, és amikor
ez egyszer a zebránál történt meg vele, az meglehetõsen
veszélyes helyzetet eredményezett.

A harmadik éjszakára már tiszta hallucinációk voltak
jellemzõek, esetleg éber álom, amely nagyon furcsa jelenség —
az éber agy a REM fázisban megfigyelhetõ tulajdonságokat
mutat. A versenyzõk ebben a szakaszban már nem mindig
voltak tisztában azzal, hogy a testük hozzájuk kapcsolódik. Ha
ránéztek a kezükre, akkor az túl kicsinek tûnt vagy túl nagynak. A
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test mozgatása nehézkessé vált. Ha meg akarták mozdítani a
kezüket, akkor a mozdítás elindítása után valahogy több idõnek
tûnt, míg a kéz meg is mozdult. A kedélyállapotukba többször
is mélyhullám állt be, aztán a versenyzõ megint nagyon boldog
lett. A beszéd és az írás egyre nehezebben ment; a keresett
szavak nem jutottak az alváshiányos személy eszébe.

A további éjszakákon nem történt semmi új az eddig
említetteken kívül, csak erõsödtek az eddig említett tünetek,
illetve egyre gyakrabban tört rájuk ébren-álom, vagy halluciná-
ciók.

Az alváshiányos állapotba bele is lehet halni, az agy azon-
ban végszükségben csak elájul, és csak akkor történik meg a baj,
ha ájulásból felkeltik az embert. Ebben az esetben néhány áju-
lás után bekövetkezhet a halál. 

Ebben a versenyben a versenyzõk csak saját magukat
tudták kontrollálni, azaz ha már nem bírták tovább, elaludtak —
vagy elájultak a legrosszabb esetben, de mivel nem ébresztet-
ték ezután föl õket, a szervezetük teljesen regenerálódott. Az
alváshiányos állapot nem jár maradandó sérülésekkel abban az
esetben, ha utána pár napon keresztül egy kicsit több alváshoz
tud jutni a szervezet.

Az alvás érdekes folyamat, amelyet még a tudósok sem
ismernek teljesen. Sok kérdés még mindig megoldatlan — az al-
váskutatás napjainkban még csak egy éppen megszületõ tudo-
mányág.

Horváth Kristóf

Források:
BBC - Testrészek (tudományos ismeretterjesztõ filmsorozat)
Duracell a tudományért (tudományos ismeretterjesztõ filmsorozat)
Robert Berkow: MSD orvosi kézikönyv a családban
Internet:
Pszichofiziológiai- és Alvásvizsgáló Laboratórium -
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi intézet www.behsci.sote.hu
www.origo.hu/tudomany/elet/20050819azalvas.html
www.index.hu/velvet/test/alom1227
www.pipacs.hu
Honvédelem Online - Tóthné dr. Szternák Nóra
Szörényi Zsolt: Az álom
www.geocities.com/SilicionValley/Way/4244/Alom.html?20067
www.freeweb.hu/video/alvasmegvonas/nemalvas.html
www.zoei.uw.hu/irasok/gondolatok/nemalvasblog.htm

Földrajz desszert 
(Körinterjú)

Péntek délután. Egy hosszú hét után, megfáradva,
megéhezve leülünk az iskolai büfé elé: Ujházy Noémi, Dücsõ
Márton, Kokavecz János és jómagam. Szó esik errõl-arról, de
fõleg a földrajzról. Nekem inkább csak kérdéseim vannak,
kíváncsi vagyok az érzéseikre, a gondolataikra a közös sikertan-
tárgyukkal, a földrajzzal kapcsolatban. 

De kik is õk valójában?    
Ujházy Noémi a 12.b osztályba jár, idén bejutott a földrajz

OKTV döntõjébe, emellett még 2003-ban a Lóczy Lajos
Földrajzversenyen negyedik lett, egy évre rá ugyanitt 12.
helyezést ért el, illetve megnyerte a Kárpát-medence versenyt.

— Hogyan érezted magad a Lóczy döntõn? Miben volt ez
a verseny más, mint a többi? 

— Egy rövid idõre más környezetbe kerültem. A döntõ
Kaposváron volt, így már az oda- és visszautazás alatt is földraj-
zosként nézek ki a vonat ablakából. Az ismeretlen színhely jelen-
tõségteljesebbé tette az amúgy is egyedi, bensõséges hangu-
latú versenyt. Ehhez a sokféle program és elõadás is hozzájárult.
Így az egész többrõl szólt, mint egy feladatsor, amit egy
budapesti iskolában oldunk meg.

Dücsõ Marci a 11.c-be jár, osztálytársam. Már hetedikes
korában hatodik lett a Teleki Pál Földrajzverseny budapesti for-
dulójában, idén a földrajz OKTV második fordulójába jutott;
tavaly a Lóczy Lajos Földrajzversenyen 4. lett, s így épphogy
lemaradt arról, hogy kijuthasson a National Geographic Földrajzi
Diákolimpiára.

— Miben különbözik egy földrajzverseny a többitõl? 
— Sokkal szélesebb látókör és tájékozottság szükséges egy

földrajzversenyhez, s így nemcsak az iskolapadban elsajátítható
ismeretekkel lehet érvényesülni. Legfõképpen ezért szeretem az
ilyen versenyeket. Azokat az információkat is föl lehet használni,
amelyeket például az újságban olvasunk, vagy a televízióban
látunk. Persze sok feladatnál nem kell feltétlenül pontos adatokat
tudni, hanem elég, ha van összképünk az adott országról,
területrõl, amelyet korántsem csupán tankönyvekbõl lehet
kialakítani.

Kokavecz János is 11. cés osztálytársunk, õ már a Magyar
Földrajzi Társaság által adományozott Kiváló Ifjú Geográfus cím
viselõje. A 2005-ös Lóczy Lajos Földrajzversenyt megnyerte, így
a tavalyi National Geographic földrajzi világverseny háromtagú
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magyar csapatának elsõszámú tagja lett. A földrajzi diák-
olimpián végül ötödikek lettünk, mindössze 3 ponttal lemarad-
va a végsõ döntõrõl. (Errõl és még sok egyébrõl bõvebb infor-
mációkat is kaphat a Kedves Olvasó, ha megnézi a National
Geographic csatorna egyórás különkiadását a versenyrõl a
2005-ös National Geographic Földrajzi Világverseny címmel,
melyben János is szerepel, valamint iskolánk is képernyõre kerül.)

— Hogyan fogadtad, hogy Budapesten kerül megren-
dezésre a földrajz diákolimpia?

— Kezdetben kicsit rosszul, hiszen az elmúlt 6 alkalommal
mindannyiszor észak-amerikai helyszínt választottak a rendezõk.
Amikor viszont megkezdõdött a verseny, akkor már büszke
voltam arra, hogy házigazda lehettem. A rengeteg változatos
program és a világ minden tájáról ideérkezõ csapatok kárpó-
toltak a külföldi utazásért.

— Te, Marci, mit szeretsz a földrajzban?
— Nagyon szeretem például konkrétan az ásványokat, de

az egész földrajzot úgy szeretem, ahogy van, a sokféleségét, a
különbözõ országokat és kultúrákat, a tájakat, a természetet, a
Földet.

— Noémi, hova utaznál legszívesebben a világon?
— Ez változó, a hangulatomtól függ. Most épp a balkáni

vagy közép-ázsiai hegyek közé vágyom, de belföldre is
szívesen utazok. Szerintem még a saját közvetlen környezetün-
ket sem ismerjük igazán, minden mellett elrohanunk anélkül, hogy
egy picit is megvizsgálnánk vagy megcsodálnánk. Minden kis
térnek, helynek megvan a maga hangulata és egyedisége, így
akár saját magunk körül is olyan csodákat fedezhetünk fel, mint
egy egzotikus országban.

— János, számodra melyik ország csapattagjai voltak a
legszimpatikusabbak az Olimpián?

— Fõleg az angolok és az amerikaiak. Nagyon jól el lehetett
velük beszélgetni, mindenen tudtak nevetni, mindig derûsek és
optimisták voltak. Nem volt meg bennük az a mindenáron való
görcsös nyerni akarás, ami a kelet-európaiakra volt jellemzõ.

— Marci, van-e kedvenc országod?
— Szíria. Nagyon vonz a sok történelmi emléke, sivatagainak

varázsa.
— Egy komolyabb kérdés: hogyan látod a földrajz mint

iskolai tantárgy jövõjét?
— Manapság szerintem nem elég elismert a földrajz, nem

kap kellõ figyelmet. Holott a földrajz az egyetlen gimnáziumi tan-
tárgy, amely segít megérteni a gazdasági folyamatokat, és össze-

tett képet ad a minket körülvevõ világról. Van egy olyan rossz
megérzésem, hogy a jövõben a többi természettudomány, a
fizika és a biológia részekre bontja és magába olvasztja a földra-
jzot.

— Noémi, milyen szerepet fog játszani a jövõdben a föld-
rajz? Vannak-e konkrét terveid?

— Botanikus szeretnék lenni, így az ökológia, a növényföld-
rajz és a környezetvédelem feltétlenül szükséges lesz a késõb-
bi tanulmányaim során.

— Hogyan fogadtad, János, hogy mindössze 3 ponttal
maradtatok le a dobogóról?

— Jórészt a szerencsén is múlt az egész verseny. Az elsõ
három csapatról azonban láttuk, hogy jobban felkészültek,
megérdemelték a döntõbe jutást. De talán egy más idõpont-
ban, egy más helyen mi is nyerhettünk volna, ki tudja.

Késõre jár már, a büfés lehúzza a rolót, elpakol. Mi is
szedelõzködünk, s elbúcsúzunk egymástól. Hazafelé kavarog-
nak a fejemben a gondolatok, képek, arcok és látomások. Ki
tudja, talán öt, tíz vagy húsz év múlva ugyanígy leülök egy asz-
talhoz három másik fiatallal, akik Noémi, Jancsi és Marci példáját
követve érnek el szép eredményeket az akkori földrajzverse-
nyeken. 

Csaba Ákos

C-s koncert

Az idei hangverseny a korábbi évek hagyományait folytatta,
immáron kilencedik alkalommal. Különbözõ korok muzsikái mel-
lett saját szerzeményeket is hallottunk. Kamarazene és szóló-
darabok váltották egymást, több mint tíz fajta hangszer szólalt
meg.  Gimnazisták, volt diákok és tanárok is felléptek. Egész-
séges sokszínûség volt, ami azon a péntek délutánon a Nagy-
teremben mégis összefogott bennünket egyetlen egészbe. 

A mûsor volt:

BALLA Bettina Claudia: e-moll táncfantázia
Kamarazenekarunk: Balla Bettina (12.c), Fehér Csaba (10.b), 
Laczák Lili (11.c), Kádár Zsófia (12.d), Kisfaludi-Bak Sándor 
(11.c), Ujházy Noémi (12.b) és Dobos Sándor

BARTÓK Béla: Ne menj el
Énekelte a 11.c kórusa
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Három tánc az Attaignant-gyüjteménybõl: ANONYMUS: Basse
dance, valamint GERVAIS: Pavane és gaillard

Elõadta a tanári furulya-kvartett: Ney Andrea, 
Dobos Sándor, Hraskó András és Surányi László

SWEELINCK: Ricercare brevis
Zongorán játszotta Surányi László

Alessandro SCARLATTI: Quartettino
A kvartett: Laczák Lili, Dudás László, Kisfaludi-Bak Sándor és
Dobos Sándor

BACH: c-moll fuga WKl/1
Zongorán elõadta Juhász Máté (14.c)

Philipp TELEMANN: Duó
Cselló-duó: Szabó Dávid (9.c), és Nagy Domonkos (m.v.)

Joachim QUANTZ: Andante
Elõadta Kupcsik Réka (9.c), Karsa Anita és Bóra Eszter (9.c) 

CHOPIN: Prelude
BARTÓK: Ballada

Zongorán játszotta Korsós Diána (10.c)
„Templomban és utána”

Furulya-együttes: Tóth Réka Judit, Frigó Erzsébet, 
Kupcsik Réka (9.c) és Hraskó András

RAHMANYINOV: Elégia, valamint BARTÓK: Román népi táncok
Zongorázott: Bóra Eszter (9.c)

JUHÁSZ MÁTÉ: Abszurd táncok
Fuvolán játszotta a szerzõ, zongorán kísérte Dobos Sándor

PÉCSI József: Dörmögõ Dömötör Istók gazda udvarán
Fagotton játszott Dudás László (11.c),
zongorán kísérte Nyimka (11.c)

Musical-dalok
Énekelt: Balázs Nikolett (10.c) 

Dobos Sándor
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Erdei iskola 2006

Az idei 11. évfolyam immáron harmadjára vett részt az
osztályfõnökök által szervezett erdei iskolában. A vendéglátó
ezúttal egy kis börzsönyi falu, Kemence volt. 

A hagyományokhoz híven a tanárok több vegyes csoport-
ba osztották a diákokat, hogy nagyobb lehetõség nyíljék egymás
megismerésére, hiszen az erdei iskola egyik fõ célja a gólya-
táborban kialakult jó viszony fenntartása és erõsítése. A csopor-
tok a három nap folyamán több foglalkozáson vettek részt:
Albert Attila tanár úr remek fejtörõkkel és mindenki számára ér-
dekes témával — az "E" számú termékek össze-tételével és
megítélésével — foglalkoztatta a hallgatóságot; F. Tóth tanár úr a
rendszerváltás utáni Európára vonatkozó érdekes diagramokat
és illemtan-feladatokat hozott; Dobos tanár úr légzõgyakorla-
tokat, népdalt és jelelméletet is tanított. 

Természetesen a diákok is tevékenyek voltak: a 11.a osztály
az elsõ közös estére József Attila irodalmi estet szervezett a
költõ 101. születésnapjának évfordulójára — ennek eredmé-
nyeképpen keletkezett a mellékelt szonett is:

A másodfokú függvények egyenletei

Segítség, haldoklom! Konstantin, ápolj!
Matektanárom, Szemere Elek
Kihív a táblához, erre felkelek,
Pedig álmomban ott volt Konstantinápoly.

Nem akarok BAJ-t… Beregben kell-e vész?
Nem tudok én annyit, mint a bukaresti banda
A diszkrimináns nulla, a luk, ha festi, randa.
A tanár fenyeget, a gyerekben kelevéz.

Ismeretlen nekem az x, mint Salmon,
Õrölöm az agyam, mint lisztet a malmom.
Csoda történt volna? - Csiribirifitty -

Visszaküld a helyemre: "Beregi, eriggy!"
Megírta szerencsém a tegnapi horoszkóp,
Szemere Elek pedig egy gonosz pók!

Ezzel a feladattal a József Attila és Illyés Gyula egykori tréfás
verspárbaját vívtuk meg mi is.

Külön köszönet a fõszervezõnek, Szigeti Flórának! A
második közös estén a 11. c osztály által szervezett teaházat
élvezhettük, melyet táncest és tánctanítás követett. Nem marad-
hattak el a tradicionális programok mint a közös kirándulás,
közös fõzés, illetve mosogatás sem. A programokon kívüli
szabadidõben a tevékenységek széles skálájából választhatott a
diáksereg: tábortûz, kirándulás a hegyekben, séta a faluban, foci
a szálló udvarán, kártyaparti, a közismert „gyilkos-játék”, vagy
akár eszmecsere, vagy bizalmas beszélgetés a barátokkal.

A háromnapos kikapcsolódás mellett a diákoknak lehe-
tõségük nyílt hasonló és eltérõ gondolkodású évfolyamtársak és
tanárok alaposabb megismerésére, hasznos információk elsajátí-
tására, a kreativitás tesztelésére. 

A 11.a, b és c osztály a tavaszi szünet után új élményekkel
gazdagodva, fizikailag és szellemileg is frissen vághatott neki a
tanév utolsó két hónapjának.

nannerl
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Dobos-túra 2005

Az idei kerékpártúránk rendhagyó módon igazából nem is
a valódi elsõ nappal kezdõdött, hanem jó egy hónappal koráb-
ban, egy borongós, esõre hajló júliusi délutánon, valahol a Nyu-
gati pályaudvar közelében egy ház elõtt, ahol a legkitartóbb
rendszeres túrára járók gyülekeztek egy minitúrára. Ennek apro-
pója pedig nem más volt, mint (volt) osztályfõnökünk és ál-
landó túravezetõnk, Dobos Sándor esküvõje Tóth Tímeával. S
bár az idõ nem volt a legszebb, a lelkes csapat kerékpáron kísér-
te a párt az esküvõ helyszínére, a Fasori Református Egyházköz-
ség templomába. 

Aztán augusztus elején a Keleti pályaudvaron persze ismét
nem tízes, hanem inkább hatvanas csoport gyûlt össze, hogy a
2005-ös Dobos-túra megkezdõdjön. Sándor és Tímea mellett
még egy tanár kísérõnk volt: Ney Andrea tanárnõ második alka-
lommal csatlakozott a csapatunkhoz, ami valószínûleg minden-
nél többet mond arról, hogy hogyan érezte magát velünk tavaly. 

A megváltozott állapotok között is állandóságot jelentett a
reggeli Pál-Kata-Péter és az esti gitáros éneklésnek köszön-
hetõen a napok megszokott kerete. Felvidéki túránkon a helyi
iskolák, önkormányzatok vendégszeretetét is megtapasztalhat-
tuk: egyik helyrõl a másikra irányítottak szinte minket, vártak a
városok szélénél, remek szállásokat biztosítottak, olykor még a
szabadságon lévõ konyhásokat is munkába szólítva láttak el min-
ket vacsorával. Ezúton is csak köszönni tudjuk nekik felejthe-
tetlen segítségüket. 

Az idei utunk igazi Rákóczi-emléktúra volt; a fejedelmi
család egykori birtokait, a szabadságharc helyszíneit jártuk be,
még a Rákócziról elnevezett barlangot is útba ejtettük. Mint
megszokhattuk, túránk néhol igazi küzdelem is volt az elemekkel.
Bár ez a nyár igencsak esõs volt, szerencsénkre a nagyobb
záporok azért többé-kevésbé elkerültek minket, a hideg esték
viszont csak kevésbé, ami talán hozzájárult ahhoz, hogy pár nap
után torokfájásos-megfázásos betegség is kezdett terjedni
köztünk, amelynek köszönhetõen az ismert reklámszlogen lett
túránk egyik sokszor felhangzó mondata: „És Te hogy vagy?”

1. nap: Budapest-Miskolc (vonattal),
Miskolc-Szögliget (2005. 08. 11.) — Elkezdõdik

Hatvannál is több kerékpáros gyülekezett csütörtök reggel a
Keleti pályaudvaron, jócskán megnehezítve a vágányok felé
igyekvõk életét. Volt, akit kocsival hoztak; volt, aki már a pá-

lyaudvarig vezetõ utat is biciklivel tette meg; olyan is akadt, aki
(Kelenföldrõl) vonattal érkezett — a hangulat mindenesetre már
jó volt, és vártuk az indulást. Dobos még a pályaudvaron s
zedett tõlünk be pénzt, hogy a Keleti pénzváltójában mega-
lapozza „koronatartalékainkat”, majd a biciklik csak úgy röp-
ködtek fel a vonatra, és végül negyed tízkor elindultunk. A lefog-
lalt kocsink egy egykori elsõ osztályú kocsi volt, amit mára má-
sodosztályúvá minõsítettek, ami még ilyen állapotában is szokat-
lanul kényelmes lett volna, csak éppen kevesebb ülõhely állt
rendelkezésünkre, mint ahányan voltunk. Ez persze nem szegte
kedvünket, földön-karfán-csomagon üléssel megoldottuk a
problémát. 

Miskolcra szép napos idõben érkeztünk, amivel egyszerre
bukott a weather.com, az OMSZ és ki tudja még hány meteo-
rológiai szolgálat, akik a délelõtti órákban még csapadékos idõt
és majd csak késõbbi javulást ígértek. Gyorsan felraktuk a cso-
magokat a biciklikre, majd Dudás Laci szüleinek autós felve-
zetésével elhagytuk a várost. 

Némi tekerés után Boldvára érkeztünk, ahol a református
templomot tekintettük meg. A XII. századi részleteket is tartal-
mazó épület igazi kulturális emlékhely: bencés monostorában
írták egykor a Halotti beszédet is, amelynek kezdõmondatát a
templom elõtti tér kövezetébe is belevésték. Az egykori falak
mellett ókori emlékeket is elõhozó régészeti ásatások helyét lát-
tuk, majd továbbhaladtunk Edelény irányába, ahol bevásároltunk
a túra folytatásához. Utunk a Boldva mentén, a 27-es úton foly-
tatódott, és az, aki még a három évvel ezelõtti túrán nem tartott
velünk, most megcsodálhatta a szalonnai templomot. Szög-
ligeten a református templomnál láttak minket vendégül, a több-
ség a templom melletti épületben aludt, néhányan sátraztunk. A
vacsora már sötétedés utánra lett kész (viszont nagyon finom
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volt), ezért az esti bemutatkozó kört is elhalasztottuk, és rövi-
debb-hosszabb énekelgetések után legkésõbb éjfélre aludni
tértek az emberek.

2. nap: Szögliget (pihenõnap)
(2005 .08. 12.) — Barlangászás és fantomfalu

Ez is szokatlan egy Dobos-túrán, de idén rögtön a második
nap már pihenõnap következett. Ezt persze indokolta az, hogy
a környéken elég sok látnivaló van, amit így elég idõnk volt
végigjárni. Az egyik ajánlott program Magyarország egyetlen
korhatáros barlangja, az Esztamos-hegy oldalában található
Rákóczi-barlang megtekintése volt. És bár a túra költségveté-
séhez képest egész magas belépõdíjat szednek (2100 forint a
barlangba való belépés ára), megérte tízes csoportokban el-
menni a barlanghoz, ahol vezetõ segítségével egyórás túrákat
tettünk. A cseppkövek változatos világát, az izgalmas barlangi
tavakat vaslétrákon közelítettük meg. 

A barlangból kiérve ismét fény és meleg fogadott minket —
ezekben a napokban még remek idõnk volt. A barlanghoz
közel a tornaszentandrási templomhoz is elmehettünk, ahol az
országban egyedülálló ikerszentélyes templomot figyelhettük
meg. Szögligetre visszaérve a szálláshely környékén is túráztunk:
a falu mellett lévõ Szádvárra másztunk fel, majd többen elmen-
tük Derenkre, a „fantomfaluba” is. Derenk lakosságát az 1940-es
évek elején telepítették ki, hogy Horthy Miklós vadászterületét
ne zavarják. Ma már csak két épület falai állnak, azok is csalánnal
be vannak nõve — a látvány kissé elmaradt a várakozástól. 

Szögligetre visszaérve volt, aki a frizbifoci nevû játékot
próbálta ki, mások a vacsora elkészítésében segédkeztek.
Ezúttal világosban vacsoráztunk, majd következett a már hagyo-
mányos bemutatkozó kör, amikor mindenki a fontosnak ítélt
adatai mellett ezúttal egy mozdulatot mutatott be. Néhány ötle-
tes mozdulat után jutottak újabbak és újabbak az ember eszé-
be, és a végén már sajnálta, hogy nem kerül rá újra a kör... Sajnos
már második nap megfogyatkoztunk: Adrián a barlangtól lefelé
jövõ úton elesett, és a térdét épp úgy verte be, hogy nem tu-
dott velünk tovább jönni. Dobos ismertette a további napok
útvonalát: tolásokra és nagy emelkedõkre készített fel lelkileg
minket. Este folytatódott a megszokott énekelgetés, ezúttal
Egmont mellett Nagy Zoli is bemutatkozott a gitárnál az Elfelejtett
szó címû dal erejéig. Az idei nyár slágerét, a Szájbergyereket
már mindenki kívülrõl fújta eddigre, nem csoda, hogyha másnap
felfelé menés közben ez az egyszerû dallamocska motoszkált

az ember fejében. Végül éjfél után Dobos szavára állt le az
énekelgetés, hiszen figyelmeztetett minket az elõttünk álló
napok akadályaira.

3. nap: Szögliget-Szádelõi-hasadék-Krasznahorka
(2005. 08. 13.) — Igazi mountainbike-os út

Az elsõ igazi "pálkatapéteres" reggel, amikor az ébresztõ, a
reggeli, a gyors pakolás és biciklire felpókozás mind egy célt
szolgál: a minél gyorsabb elindulást. Nem sokkal kilenc óra után
már valóban kerékpáron is ültünk, és úton voltunk a határ felé. A
határt Tornanádaskán léptük át, majd néhány kilométer után
letértünk a fõútról, és közeledtünk a nap fõ attrakciója, a Szá-
delõi-hasadék felé. Áttekertünk Szádelõn, majd következett a
meredek emelkedõ. Gyönyörû erdei úton haladtunk át, de e-
zért meg kellett szenvedni: ki, ahogy tudta, bírta: tolva, tekerve
jutott fel a tetõre. Idõközben páran egy elágazásnál a rossz
irányt választották, végül is nekik pár plusz emelkedõ és jó
néhány plusz kilométer jutott erre a napra. Végül kora délután
felértünk a tetõre, és (bár kimerítõ szakaszon voltunk túl) megál-
lapítottuk: Dobos némiképp túlozhatott elõzõ este, mert ide
azért tekerve is fel lehet jutni. 

Ilyen emelkedõ után persze jól esett a gurulás, Borkára jutot-
tunk, ahol rögtön le is támadtunk egy kisboltot, és megis-
merkedtünk az olcsó szlovák jégkrémekkel (igen, még itt is jó
idõnk volt). Dernõig mentünk tovább, ahol a kerékpáros tö-
meget meglátva egy bácsi rögtön kijött, és egy kép kíséretében
elmesélte nekünk, hogy a község vaskohóiban öntötték egyko-
ron a Lánchíd alkatrészeit. Hogy elkerüljük a forgalmas utat, „igazi
mountainbike”-os utat javasolt Dobos Krasznahorka felé. Ez nem
is lett volna baj, csak egyrészt õ és pár ember lemaradt egy
szerelés miatt, másrészt az erdei utat idõnként megmozdíthatat-
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lan kidõlt fák akadályozták. Végül átemeléssel, ügyeskedéssel
megoldottuk a dolgot, a hátramaradtaknak pedig különbözõ
útjelzéseket hagytunk, és beértünk Krasznahorkára. Itt a vár alat-
ti kempingben sátraztunk, vacsora után énekléssel és némi nép-
tánccal zártuk a napot.

4. nap: Krasznahorka (pihenõnap)
(2005. 08. 14.) — Krasznahorka büszke vára

Újabb pihenõnappal folytattuk, hiszen idõt kellett szakítani
„Krasznahorka büszke várának” megtekintésére is. Mivel vasár-
napra esett pihenõnapunk, páran Dobos szervezésében a kato-
likus templom miséjét látogatták meg reggeli után, mások ilyen-
kor is bicikliszereléssel múlatták az idõt, megint mások kihasz-
nálták az alkalmat a pihenésre (és a jó kis hideg vizes zuhanyo-
zásra). Amikorra mindenki visszaért, közösen felmásztunk a
várba, megnéztük az ott berendezett múzeumot. A várnézést
követõen lángosoztunk, majd mindenki megfelelõ délutáni
elfoglaltságot keresett. A Macchiaveli játék ilyennek bizonyult,
de jó néhányan betekertünk Rozsnyóra is, ahol a vasárnap is
nyitva tartó szupermarket mellett (fõ látványosság...) a város
fõterén néztünk körül. 

Mire visszaértünk, a vacsora már elõrehaladott állapotban
volt. Vacsora utánra pedig már egészen lehûlt a levegõ, és
idõközben egyre többen jelentkeztek torokfájásos-megfázásos
tünetekkel, így éppen jókor jutott eszébe Tóth Marcinak a
zseniális ötlet, hogy ha már hozott jó sok teafiltert (amit egy
ismerõse nyert), akkor legyen teafõzés is. Estére Nagy Gergõ és
Varró Gergõ is befutottak, akik itt csatlakoztak a túrához. Teázva-
énekelve ültünk a tûz körül, és ez azon kivételes esték közé tar-
tozott, amikor jó ideig nem csökkent, hanem nõtt a tûz köré az
énekléshez gyülekezõk tábora. A melegedés ugyanis mindenk-

inek jól esett, és ha az ember éjfélig a tûznél ült, akkor tudta,
hogy a hét órakor esedékes pálkatapéterig csak hét órát kell a
hideg sátorban eltöltenie...

5. nap: Krasznahorka-Kassa 
(2005. 08. 15.) — Egyszer fenn, egyszer lenn

Az ébresztõ hétkor lett volna esedékes, de ekkor még nem
volt, mert Dobosék páran még éppen a reggeli beszerzésén
ügyködtek (friss meleg tejet kaptunk a reggelihez). Az ember
reggelente egy tipikus sátrazásnál a napsütés és a hõség miatt
nem tud megmaradni a sátrában, most nem errõl volt szó. A
táborhely olyan árnyékos területen volt, hogy bár reggel már
sütött a nap, jó néhányan a hideg elõl menekültünk ki a sátorból
a napsütésre. Aztán mire eljött a reggeli ideje és a szokásos
furulyaszó, már fázni se fáztunk annyira, és fokozatosan lekerül-
tek az emberrõl a pulóverrétegek. Reggeli után elkészültek a
csoportképek, ugyanis itt értük el maximális létszámunkat: a
Gergõk érkezése után voltunk, viszont még az elõtt, hogy
Rubóczky Gyuri, Földényi Miki és Tomi hazamentek; sajnos õk a
már részletezett körülmények között betegedtek meg. A cso-
portképek elkészültével (ami nem olyan rövid idõ hatvanegy-
néhány embernél és tucatnyi digitális kütyünél) viszont már
indulni kellett: túránk egyik kiemelkedõ szakasza következett: a
„hegyi út Kassára” — ahogy a túraelõzetes papiruszon is
olvashattuk.

Amint biciklire pattantunk, rögtön szálltunk is volna le: egy
10 kilométeres emelkedõt kellett legyûrni, amelynek során a nem
sokkal 400 méter felett lévõ Krasznahorkáról kellett a 999 méter
magas Dénesi-nyeregig felmászni. Néhányan megragadták az
alkalmat, és az út tetõpontjánál még egy kicsit mentek fölfele
egy erdei úton, hogy elmondhassák: ezer méter magasra bicikl-
iztek föl. Útközben a forrásnál vizet tölteni, málnázni, de gyakran
csak úgy szusszanni és pihenni is megálltunk. Fent gyönyörû
kilátás kárpótolt minket, majd szerpentinen ereszkedtünk le
Dénesbe (Úhorna). Itt bevártuk egymást, de sokat nem pihen-
tünk, mert (kilométerben) a nagyja még hátravolt. Na meg még
voltak emelkedõk is... Néhányan elõrementek, és bebicikliztek
Szomolnokra. Õk jártak rosszul, mert Szomolnok elõtt még el
kellett kanyarodni az elágazásnál, természetesen a hegy felé.
Aztán persze mindenki nekivágott a jó útnak, és már másztunk
is felfele a Stószi-nyereghez. Az elõzõ emelkedõhöz képest
gyerekjátéknak bizonyult: kb. 5 kilométeren át, ezúttal csak 798
méterre kellett feljutni. Újabb szuszszanó után már ismét gurul-
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tunk lefele, a hosszabb lejtõnkön éppen útfelújítással találkoz-
tunk, ezért jó friss, ragadós aszfalton haladtunk át. Mecenzéfben
tartottunk masszívabb pihenõt, de mivel késõ délutánra járt, és
mint megtudtuk, Kassán a Hotel Akademiában már várnak min-
ket, folytattuk utunkat.

Még 30 kilométer volt Kassáig, és bár elvileg a könnyebb
fele következett volna az útnak, mindenki úgy érezte, hogy ez
volt a kimerítõbb. Persze a fáradtság minden bizonnyal hozzájá-
rult ahhoz, hogy a két nagy hegynél is fárasztóbbnak éreztük azt
az örökös dimbi-dombit, ami ezután jött. Az „egyszer fenn -
egyszer lenn” jelszóval ugyanis sok kis emelkedõ és lejtõ vál-
togatta egymást, az ilyet minden bizonnyal mindenki ismeri, aki
biciklizett már ehhez hasonló terepen: az emelkedõk ahhoz túl
hosszúak, hogy lendületbõl feltekerjünk rá, de a megmászással
sem érezhetünk olyan elégedettséget, mint mondjuk korábban
a Dénesi-nyereg vagy a Stószi-nyereg tetején, mert tudjuk, hogy
mindjárt jön a következõ ilyen. A jókedvet az sem fokozta, hogy
Jászón igen szegény településen haladtunk keresztül, és az sem,
hogy idõközben befelhõsödött, és elkezdett csöpögni az esõ.
Több csoportban érkeztünk meg Kassára, és a vége
Dobosékkal már nagyobb esõt is kapott. Mi ezt az idõt már a
Hotel Akademia fitnesztermébõl néztük, ahol kiváló szállást kap-
tunk, melegvizes zuhannyal, ami túráinkon a luxus kategóriába
tartozik. Sõt, a hotel éttermében vacsorát is kaptunk, más kér-
dés, hogy nem mindenki lakott jól vele, ezért voltak, akik még
esti pizzázást is a programba iktattak. Mi inkább maradtunk az
esõtõl védett szálláshelyen, kártyázással, macchiavellizéssel
múlattuk az idõt (a Macchiavelli volt a túra népszerû társasjáté-
ka, minden bizonnyal azért, mert Dénes ezt hozta el idén),
majd aludni tértünk, hogy kipihenjük ezt a fárasztó napot.   

6. nap: Kassa-Eperjes 
(2005. 08. 16.) — Kerülgetjük a pocsolyákat

Kedd reggel nem ébredtünk jobb idõre, mint ahogy hétfõn
lefeküdtünk. Az esõ szakadatlanul esett, és a javulás reménye
sem volt igazán érezhetõ. Mivel viszonylag rövidebb táv állt
elõttünk (Eperjes 35 kilométer fõúton, de az általunk tett kerülõ
sem volt jóval hosszabb), és mivel a délelõttöt amúgy is város-
nézéssel töltöttük, ezért megtehettük, hogy várakozunk az idõ
jobbra fordulására. Bementünk a belvárosi Tescóhoz reggelizni,
megnéztük a fõteret, és közepén a Szent Erzsébet püspöki
székesegyházat, amelynek kriptájában nyugszik II. Rákóczi Fe-
renc nagyfejedelem és Bercsényi Miklós is. Felmentünk a torony-

ba, hogy onnan tekintsünk le a városba, majd kicsit szabadon
bolyongtunk a városban, és mire visszaértünk a szállásra, és
elkezdtük a pakolást, csodák csodájára az idõ is jobbra fordult,
elállt az esõ. Felpakoltunk a biciklikre, és a kora délutáni órákban
elhagytuk Kassát. A hûvös idõ megmaradt, és az esõ nyomai
sem tûntek el: sokszor kellett pocsolyákon áthajtani, és volt egy
olyan hely is, ahol szabályosan megtöltötte a víz a teljes úttestet
(láttuk, ahogy az autók átgázolnak rajta, és kissé elsüllyednek, mi
nem voltunk ilyen bátrak, inkább kikerültük). 

Hernádszentistván felé mentünk, majd a Hernád völgyében
folytattuk az utat. Kis emelkedõk és lejtõk tették színesebbé az
utat, mégis viszonylag kényelmesen értünk el Eperjeshez. Itt már
az elõzetes ígéret szerint „rendõri kíséret” vár majd minket a
város határánál. Rendõri kíséret ugyan nem volt, de egy kocsival
valóban kijöttek elénk, és bekísértek az iskolába, ahol két tan-
teremben aludtunk. Este egy közeli étteremben kaptunk vacso-
rát, és amilyen szerencsénk volt, az esõ akkor kezdett rá újból
jobban, amikor éppen bent vacsoráztunk. Mire a vacsorát elfo-
gyasztottuk, páran úgy gondoltuk, hogy ez remek alkalom Ney
Andi születésnapjának megünneplésére. Amikor éjfél körül visz-
szaértünk a szállásra, már a sötétben alvó emberek fogadtak
minket... (Na jó, nem teljesen, Melindáék még egy hatalmas
szöcskével hadakoztak.)

7. nap: Eperjes-Bártfa 
(2005. 08. 17.) — Esõkabát-le-felvevés

Szerda reggel a tantermekben a „Pál, Kata, Péter” ébresztett
minket. Ez a nap azok közé tartozott, amikor a pakolás, biciklire
felcuccolás megelõzte a reggelit, talán ilyenkor a reggeli (ami
valljuk be ilyen túrákon az egyik, ha nem a fõ étkezés) ígérete is
ösztönzõleg hat az ösz-szepakolás felgyorsítására. A remény,
hogy ezen a napon változik meg az idõ, nem teljesült, így
kénytelenek voltunk megbarátkozni a gondolattal, hogy esõka-
bátot elõvéve esõben tekerünk be Eperjes centrumába, ahol
(már-már szokás szerint) a Tesco elõtt fogyasztottuk el reggelin-
ket. A Nutella igazi biciklitúrás reggeli, hiszen mire van szük-
ségünk, ha nem energia-bombára - de érdekes módon elõször
nem fogyott olyan jól, jelen sorok írója kicsit rosszul is érezte
magát, hogy végül is közpénzbõl az õ számolatlan nutellás
kenyereit finanszírozza a társaság. 

Eperjesrõl kis prospektust kaptunk, és bár jutott kis idõ
reggeli után a városban körülnézésre (nyilván fordított arányban
az elfogyasztott kenyerek számával), igazából a prospektus ma-
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gyar szövegén való derüléssel töltöttük ennek nagy részét.
Megtudtuk, hogy Prešov (mert véletlenül se Eperjesnek hívták)
egyik érdekessége egy kisbolygó, amit a városról neveztek el,
továbbá, hogy „szájhagyományi legenda” szól A hûtlen feleség
emlékmûvének eredetérõl. Amit a legviccesebbnek tartottunk,
hogy Prešov igazi „kis-Greenwich”, mert a 49. szélességi fok 1
másodperces pontossággal szeli ketté a várost. Miután megtek-
intettük a 49. szélességi fokot, tovább is indultunk Bártfa irányába
— hiszen éppen nem esett.

A Bártfa felé haladást pedálszerelés, majd esõkabát le-fel
vevés tette izgalmasabbá, ugyanis folyton el-elkezdett csepe-
regni az esõ, majd amikor az ember már komolyan vette volna,
alábbhagyott. Igazából egész túránkat illetõen szerencsésnek
bizonyultunk, hiszen a nem akármilyen esõs nyáron nekünk ez
volt az egyetlen olyan napunk, amikor esõben tekertünk (kivéve
azokat, akik Kassa elõtt eláztak egyszer), és itt se kellett szakadó
esõben haladni. Szóval aki csak azért kereste fel ezt a 2005-ös
beszámolónkat, mert arra számított, hogy itt „mennyire eláz-
tunk” történeteket fog olvasni, az csalódhat, mert nem kapja
meg, amire számított, figyelmébe ajánljuk inkább a 2002-es
túraösszefoglalót vagy a 2003-as Hoverla-túráról készült írást
esetleg a tavalyi utolsó napot. 

Sok látnivaló nem keresztezte Bártfa felé utunkat, Raszlavica
elõtt egy benzinkútnál álltunk meg pihenni és ebédelni. Maga
Bártfa se úgy indult, hogy itt egy csodálatos várost fogunk látni,
elõször ugyanis inkább falusias külsejét láttuk, majd a távolabbi
lakótelepi házakat pillanthattuk meg. (Ez egyébként általános
volt Szlovákiában és persze túránkon is: Kassa, Eperjes belvá-
rosa is nem túl szép lakótelepekkel van körbevéve, amire mond-
ható az, hogy Budapesten se szépek a lakótelepek, de azért
ebben is akad különbség.) Pedig ahogy hirtelen beértünk a

belvárosba (tényleg, szinte váratlanul termett elõttünk a fõtér) az
UNESCO által a világörökség részének nyilvánított központot
nézhettük meg. Bártfán megvalósult elõzõ napi vágyunk is: a
fõtértõl az iskolába valódi rendõri kíséret vezetett minket, akik a
keresztutcában a forgalmat is leállították, amíg áthaladtunk. Az
iskolában ismét két csoportban: egy teremben, illetve a tor-
nateremben aludtunk. Este igazi szlovák vacsorát kaptunk (sztra-
pacskát), körbenéztünk a fõtéren, majd teáztunk is a nap végez-
tével, végül aludni tértünk.

8. nap: Bártfa-Girált-Varannó 
(2005. 08. 18.) — „Elszálltak a felhõk, tiszta lett az ég”

Bártfán is megszólalt reggel a „Pál-Kata-Péter”, ezúttal vi-
szont a nehézséget már nem a terep vagy az idõjárás ígérte,
hanem a kilométerek száma. Nagyjából 90 kilométer állt elõttünk
Varannóig, igaz, miután reggeli után elindultuk a Topolya völ-
gyében érezhettük, hogy ma könnyebben halad a bicikli. Giráltig
csak egyszer álltunk meg bevárni egymást, és élveztük a hátszél
és a kissé lejtõs terep által biztosított kényelmes haladást, olykor
még a nap is elõbújt, igaz, máskor kis esõcsöpögés jött, tehát
igazi változékony idõben tekertünk. Giráltnál pihentünk hosszab-
ban, szokás szerint kiflitõl-csokitól-nápolyitól megszabadítottuk
a közeli boltot, majd Horváth Gyuri ötletére útvonalat módosí-
tottunk: az idõvel amúgy is jól álltunk, ezért inkább kikerültük a
fõutat, és helyette egy dombon átvágva a nagydomásai víztáro-
zóhoz mentünk, majd a tó partjáról gurultunk be Varannóra. 

Az út közben bekövetkezett módosításról Sepiék már nem
értesültek, továbbtekertek a fõúton, így mivel õk gyorsabb úton
is haladtak és korábban is indultak, vártak egy keveset ránk
Varannóban. A kitérõt nem bántuk meg, mert bár le kellett küz-
deni egy emelkedõt, szép erdei úton gurultunk le, és a
víztározó mentén a tóra is szép kilátásban gyönyörködhettünk.
Ráadásul még épp várakoztunk a csapat végére a tó partján,
ahogy azt kezdtük figyelni, hogy a közeli dombon egyre köze-
lebb és közelebb kerül a napos rész határa. És valóban, ha az
égre néztünk, a kék rész ott is egyre nagyobb szeletet követelt
magának az égbolt felhõs felével szemben — ne feledjük, ekkor
már napok óta fõképp borult idõ volt a jellemzõ. Mintha csak
meg lett volna rendezve: pont mikor Dobossal a vége is megér-
kezett, a napsütés minket is elért. Fél óra alatt úgy tisztult ki az
idõ, mintha soha nem is lett volna olyan borús, mint amit napo-
kon át  tapasztalhattunk. És talán túránkon is ez lett a "turning
point": bár utána is volt még felhõsödés, de az utolsó napok
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igazán kellemes idõjárást hoztak, továbbá aki eddig kibírta
torokfájásával, náthával, az most már fellélegezhetett: a nap-
sütéssel és a meleggel együtt talán a gyógyulás is következhet.
Ezután tehát betekertünk Varannóba, ahol (ezt eddigre már
szinte megszoktuk) autós kísérõ várt a város határában. Beve-
zettek minket az iskolába, ahol még a szabadságon lévõ kony-
hásokat is mozgósították, hogy mi ismét igazi szlovák vacsorát
kapjunk. A knédli igen finom volt, mellette ásványvízzel, narancs-
lével fogadtak minket, a vendégszeretetre tehát nem panasz-
kodhattunk. Vacsora után közös esti program következett: egy
igazán nagy körben járt körbe a nóta, Egmont gitáron kísért per-
sze. Augusztus 20-ához közelítve az István, a királyba is bele-
kezdtünk volna, de addigra Dobos már inkább az Altató elját-
szását favorizálta, ezért a „kemény mag” inkább kiment, és kint
énekeltünk még egy ideig.

9-10. nap: Varannó-Sátoraljaújhely (Széphalom)-Sárospatak;
Sárospatak (pihenõ-nap), Sárospatak-Budapest (vonattal),
2005. 08. 19-20. — Megérkezés

A reggeli ébresztõ után gyorsan összepakoltunk, hogy a
közeli áruházhoz tekerjünk, ahol aztán ki-ki elkölthette utolsó
koronáit, illetve hát a közös reggelizést is ott ejtettük meg. E-
gyébként reggel a múlt ködös rémképeként felhõs ég jelent
meg, de mire kenyerekkel, vajjal, lekvárral, felvágottal megrakott
bevásárlókocsinkat kitoltuk az áruházból, a felhõk eltûntek, és is-
mét gyönyörû napsütés köszöntött ránk. Bár az emberek leg-
szívesebben a bevásárlókocsira vetették volna magukat, hogy
minél hamarabb reggelizhessenek, végül kipakoltunk a bolt elõt-
ti kis zöld területre. Indulás elõtt köszönetet mondtunk a ven-
déglátásért, hiszen még ide is elkísértek minket, sõt a város pol-
gármestere is kijött elénk.

Varannótól Tõketerebesre bicikliztünk, ahol rövid pihenõ és
hatalmas adag fagylaltok elfogyasztása után (hát igen, pótolni
kellett a korábbi napok kiesõ fagyi adagjait is) már a határt vettük
célba. A határ átlépése után elõször Széphalom felé vettük az
irányt, ahol ezúttal megnéztük a Kazinczy-mauzóleumot, sõt itt
is készült pár csoportkép. (Három éve eltekertünk mellette, de
kihagytuk a programból, mert Sátoraljaújhelyen el akartuk érni a
vonatot. Most volt idõnk bõven, hiszen a hazafelé vonatot csak
másnap vettük célba.) 

Dinnyézés után nem mentünk sokat, csak éppen a sátoral-
jaújhelyi Magas-hegynél épült libegõ aljáig tekertünk.
Magyarország leghosszabb libegõjét nemrég adták át, mi

rögtön megállás nélkül, oda-vissza kipróbáltuk. Mivel voltunk
vagy hatvanan, gondolom, nem érezhette jól magát az a család,
amely fönt várt arra, hogy mi visszaforduljunk, hogy végre õk is
fölüljenek és lejöjjenek a hegyrõl... 

Libegõzés közben megcsodálhattuk a kilátást, akár azt is
láthattuk, hogy honnan tekertünk, legalábbis az utolsó napon.
Utána biciklire pattantunk, és következett túránk valóban utolsó
etapja: Sárospatakot vettük célba. Még Sátoraljaújhelyen ügye-
sen kikerültük a Zempléni Fesztivál miatti útlezárást, majd szinte
megkönnyebbülésként érkezett a Sárospatak tábla (amit még
egy rendkívül zavaró "Sárospatak: 4100 méter" tábla elõzött
meg, mert hát az ember messzirõl nem látta a számot, és abban
bízott, hogy valamivel kevesebb szerepel rajta - azért persze az
utolsó négy kilométer legyûrése sem okozott gondot). A koráb-
bi évekkel összehasonlítva kilométerben nem tekertünk ugyan
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sokat, de nehézség akár terepet, akár idõjárást tekintve azért
bõven jelentkezett, ezért jó volt megérkezni.  

Patakon Dudás Laci szülei szerveztek nekünk szállást, a
Görög Katolikus Közösségi Ház melletti táborhelyen sátraztunk,
Laci szülei révén pedig még finom vacsorát is kaptunk, ez ismét
csak köszönetet érdemel. A tábortûz, a tábortûz melletti ének-
lés vagy csak a tûzzel való szórakozás miatt már sokaknak hiány-
zott, az utolsó estébõl ez se maradt el. Ráadásul ez után
valóban éneklés következett hajnalig. Mivel a két Andi és Judit a
hajnali vonattal ment, és a tûz mögött melegedtek — hallgatták
az éneklést — aludtak, páran kitartottunk mellettünk hajnalig, és
szinte teljes Zorán-Halász Judit-Bródy repertoárunkat elõadva
énekelgettünk. Aztán hajnalban kikísértük õket az állomásra —
Egmont hajnali három órakor vette észre, hogy biciklije igazi
pók-hálóba került: Andrássy Zoli még este elkérte a 60 ember
pókjainak többségét, hogy ezzel szerezzen Egmontnak néhány
„kellemes percet”. Talán a hajnali idõpont miatt kerültük el a
hatalmas „Lüki”-ordítást, mindenesetre a póktalanítás is érdekes
színfoltja volt ennek az éjjelnek. Persze Egmont megbirkózott a
feladattal, Andiék pedig felszálltak a 4:55-ös vonatra.    

Visszaérve igen rövid alvást iktattunk be, bár a reggeli
amúgy is a szokásosnál késõbb következett be: nemcsak
pihenõnapunk miatt, hanem mert reggel mise volt a templom-
ban. Közben reggel elment még Balogh Laci, Éva és Melinda is,
azaz a végére kicsit megfogyatkoztunk, azért még így is elég
sokan voltunk.

Reggeli után meghallgattuk a templom történetét, majd fel-
mentünk megnézni a sárospataki várat. Várnézés, fagyizás és
egyéb alternatív programok után pedig már pakoltunk is, hiszen
a mi vonatunk is ment lassan. Végül az állomáson sikerült talán
rekord idõ alatt felpakolni az IC-re  több mint 50 biciklit és a
csomagokat (aki amit látott, rakott, ezért a vonaton eltartott egy
kis idõbe, amíg az emberek és a csomagok párosítását
elvégeztük). A reggelibõl maradt utolsó falat kenyereket még
elfogyasztottuk a vonaton, és az utolsó közös énekléssel zártuk
lényegében túránkat. Mire a Gyöngyhajú lány éneklését befe-
jeztük, a vonat lassan begördült a Keletibe, és közben mi már az
ablakokhoz nyomtuk fejünket, hogy minél többet lássunk a tûzi-
játékból. Augusztus 20-án este kilenc órára értünk Budapestre,
nem csoda, hogy leszállás után az ismét megpakolt biciklikkel
megálltunk a Keleti pályaudvar lépcsõjénél, hogy csodálhassuk a
fogadtatásunkra szervezett tûzijátékot.

Tábor Áron

A Kavics kupáról
Olaszország nemzetközi
matematikaversenyére

A Fazekas 2006-os Kavics kupáján gyõztes csapat idén is
meghívást kapott Olaszországba, az Olasz Nemzeti Matematika
Csapatverseny döntõjére, amelyet 2006. május 6-án rendeztek
Cesenaticóban, az Adriai-tenger partján lévõ üdülõhelyen. A
versenyen egész Olaszországból vettek részt csapatok. A dön-
tõkre összesen 61 csapatot hívtak meg, köztük egy magyart is,
amely három iskola diákjaiból állt össze. A mi iskolánkat Károlyi
Márton, Kónya Gábor, Kutas Péter, Szegvári Gábor (11.c-sek) és
Meszéna Balázs (11.b) képviselték; a héttagú magyar csapat tagja
volt még Tossenberger Anna a budapesti Szilágyi Erzsébet
Gimnáziumból, valamint Vásárhelyi Andrea az ELTE Apáczai
Csere János Gyakorlógimnáziumból. A magyar csapat az
elõdöntõben még halványabban szerepelt, de a döntõben
fölényes gyõzelmet aratott, megismételve az egy évvel korábbi
magyar sikert.

Iskolánk két diákja, Eisenberger András (10.c) és Károlyi Már-
ton (11.c) az ugyanitt rendezett egyéni verseny döntõjére kap-
tak meghívást, a 300 legjobb olaszországi diák mellé. A magyar
versenyzõk angol nyelven kapták meg a feladatokat, és a meg-
oldásokat is angolul szövegezték. Teljesítményük alapján Eisen-
berger András arany-, Károlyi Márton pedig ezüstérmet nyert.

Pataki János
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Ki miben mindentudós? 
(Élménybeszámoló)

Az 1962-es év számunkra már történelem, amely azonban,
mint tudjuk, megismétli önmagát. Akkor rendezték meg a „Ki
miben tudós?” címû vetélkedõsorozatot, a verseny gyõztese
pedig egy fazekasos diák, Lovász László lett. 

Az egykori rendkívül népszerû vetélkedõ mintájára hirdette
meg 2005 tavaszán a Magyar Tudományos Akadémia a „Ki
miben mindentudós?” elnevezésû versenyt, melyre ezúttal
négytagú csapatok jelentkezését várták.

A felhívásra Horváth Gábor tanár úr figyelt fel, majd összeállt
a négyes, melynek tagjai az akkor még 11.c osztályos Hülber
Tímea, Keresztesi Luca és Molnár András lettek, valamint Fodor
Kata a 11.a osztályból. Csapatnévként a Fazék 11 elnevezést
választottuk, és belevetettük magunkat az internetes selejtezõk
feladatainak megoldásába. Hetente kellett esszét írni, tesztet
kitölteni, illetve rövid kérdésekre válaszolni A Mindentudás
Egyetemén elhangzott elõadások anyagából. Az utolsó kört
követõen kiderült, hogy az induló 263 csapat közül a legjobb
hatvan közé kerültünk, így bejutottunk a regionális döntõbe. Ezt
a fordulót a nyári szünet után, 2005 szeptemberében ren-
dezték meg Balatonkenesén, ahol az egyes témákban való
felkészültségünkrõl kellett számot adnunk, de a találékonysá-
gunkra is szükség volt. Innen a legjobb tizenkét csapat, köztük
mi is, a középdöntõbe jutott, melyet öt napos felkészítõ tábor
elõzött meg október végén Balatonkenesén.

Ez a közel egy hét volt a verseny talán legizgalmasabb
része. A tábor célja az volt, hogy felkészítsenek minket a televí-
ziós szereplésre, így számos elõadáson vettünk részt, melyek
során a beszéd- és elõadókészségünket fejlesztették, ráadásul
életünkben elõször megtapasztalhattuk, hogy milyen nehéz
tucatnyi kamera jelenlétében folytatni a felkészülést. A megpró-
báltatások közepette azonban jutott idõ arra is, hogy megismer-
jük a többieket, hiszen számtalan közös feladat és program várt
ránk, mint a táncverseny, a „paintball” vagy a plakátkészítés. A
tábor utolsó napjaiban filmet kellett forgatnunk a csapatról
egyetlen kamerával, vágás és más segítség nélkül, így több mint
hat óránkba telt a háromperces film elkészítése, melyben min-
den csapattag a Micimackó egy-egy figurájaként szerepelt.
Igyekezetünket végül egy hatalmas tortával jutalmazták, mivel
másodikak lettünk a tábori filmkészítõ versenyen. A tábor ideje
alatt a csapatot minden nap más kísérõ tanár segítette; köszön-

jük a fáradozásait Fazakas Tünde, Kovács Zsuzsanna és Ney
Andrea tanárnõnek, valamint Foki Tamás és Horváth Gábor tanár
úrnak. 

A négy csoportban megrendezett középdöntõkre novem-
berben került sor itt, Budapesten, a Millenáris Parkban. Mind a
négy kisdöntõ egy-egy központi téma köré szervezõdött: a mi
esetünkben ez a fizika volt. Már a verseny korábbi szakaszaiban
is kaptunk olyan feladatokat, amelyeket jóval a forduló elõtt
megadtak, hogy legyen idõnk elkészíteni az adott kisfilmet,
összeállítani egy elõadást, vagy megírni egy tanulmányt. Ez alka-
lommal ismét filmet kellett forgatnunk, de most már egy konkrét
elõadás tartalmából (Havass Miklós: A számítógéptõl az infor-
mációs társadalomig). A kisfilm elkészítése korábban fõként
találékonyságot, ezúttal már komoly technikai tudást is igényelt,
így nem tudtuk volna egyedül megoldani. Szeretnénk meg-
köszönni Pozsgay Benedek 12. c osztályos tanuló segítségét, aki
napokat töltött velünk az iskola stúdiójában. A film forgatása
során készítettünk egy rövid interjút a témában szakértõ Lovász
Lászlóval, aki az 1962-es vetélkedõ óta már neves matematikus,
és elnyerte a Wolf-díjat is.

Az elõre megadott feladatok között szerepelt még egy
prezentáció bemutatása is Horváth Zalán Mikrokozmosz — vilá-
gunk építõkövei címû elõadása alapján. Ezúttal nagy szabadsá-
got kaptunk, mivel bármilyen formában vagy mûfajban bemu-
tathattuk  a produkciónkat. Végül készítettünk egy prezentációt
képekkel és hangalámondással, ezzel párhuzamosan pedig mi
magunk keltettük életre az elemi részecskéket és a köztük lévõ
kölcsönhatásokat néhány színes lufi segítségével. 

Elõzetesen kiadott feladat volt még, hogy a csapat jelen-
tessen meg magáról egy újságcikket vagy egy rövid ismertetõt
bármilyen más médiumban.

De most már térjünk is rá a középdöntõre! Hatalmas
szurkolótáborunk gyûlt össze a stúdióban, bátorításuk nagyon
jól esett. A fordulóban egy sárospataki és egy székesfehérvári
csapattal mérkõztük meg. Elsõként a kisfilmeket értékelték, a
miénkre nagyon magas pontszámot kaptunk. Ezt követték a vil-
lámkérdések, majd a kifejtõs kérdések, ezek egyikére azonban
rossz választ adtunk, így a harmadik helyre csúsztunk vissza.
Végül mindhárom csapat bemutatta az elõadását. A zsûritõl
maximális pontszámot kaptunk és életünk talán legnagyobb di-
cséretét a Magyar Tudományos Akadémia alelnökétõl, Kroó
Norberttõl, aki ez alkalommal a zsûrielnöki tisztet töltötte be.
Ám a gyõzelemhez ez sem volt elég, mivel az utolsó pontokat
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jelentõ újságcikkek és rádióriportok értékelése nem változtatott
a sorrenden, végül harmadikok lettünk. A döntõbe tehát nem
kerültünk be, mégis meghívást kaptunk rá, mivel mi mutattuk be
a legjobb prezentációt, és ezért különdíjban részesültünk.

Bár a nemes küzdelem legvégén alulmaradtunk, mégis annyi
élménnyel, illetve elméleti és gyakorlati ismerettel gazdagodtunk,
hogy a vállalkozó szellemû diákokat csak biztatni tudjuk: indul-
janak el bátran, és folytassák a megkezdett hagyományt.

Debate, 
azaz disputa angol nyelven

Egy eredeti versenyvita két részletét közöljük. A disputa
versenyeken két háromfõs csapat között zajlik az érvek csatája.
A tagadó csapat elsõ megszólalójának, majd az állítók második
versenyzõjének beszédébõl idézünk. A tétel ezúttal: az állam-
nak korlátoznia kell az egyéni szabadságot a terrorizmus
legyõzése érdekében. 

Resolution: „The state should limit individual freedoms in
order to combat terrorism.”

N1: - The problem that the affirmative team is talking about
is not as significant that its resolution would necessitate a plan
such as limiting human rights. 

We find this proposal unnecessary, even dangerous. If we
let the government to limit our individual freedoms in cases that
are not significant (e.g. the number of victims of terrorism is
much lower than those dying from other crimes), we can easi-
ly find ourselves on a slippery 
slope, where the state has more and more power and we less
and less freedom, respectively. 

As Benjamin Franklin said, „they who give up an essential lib-
erty to secure a little temporary safety deserve neither liberty,
nor safety.”

A2: - Although the number of casualties may lag behind
those caused by other crimes, terrorism is qualitatively signifi-
cant as its consequencies affect every aspect of democracy
from „developement to peace, to human rights and the rule of
law.” 

In this respect, terrorism is a serious attack on the whole

setup of the state and on the security of its citizens. According
to Kofi Annan, „by its very nature terrorism is an assult on the
fundamental principles of law, order, human rights, and the
peaceful settlement of disputes.”

Thus, terrorism constitutes a good enough reason why indi-
vidual freedoms should and must be limited.

Orbán Ágnes, Molnár András és Huss Dániel

Nürnbergi cserekapcsolat 2005

Egy év kihagyás után, 2005-ben újra lehetõségünk nyílt arra,
hogy kiutazhassunk Németországba velünk egyidõs tanulókhoz
elsõsorban nyelvgyakorlás, másodsorban kellemes idõtöltés re-
ményében.

Még tavasszal megérkeztek hozzánk a német diákok bemu-
tatkozó papírjai, kiválaszthattuk, hogy kihez mennénk a leg-
szívesebben, és rögtön el is kezdõdött a levelezés, ismerke-
dés. Június 26-án érkeztünk meg Nürnbergbe, ahol a fogadó
családok vártak minket. Mindenki nagyon izgatott volt, féltünk,
hogy meg sem tudunk majd szólalni, de a kellemes környe-
zetben hamar feloldódtunk, és a változatos programok feledtet-
ték velünk a kezdeti nehézségeket.

Minden reggel korán találkoztunk a városban, és mentünk
együtt az aznapra tervezett múzeumba, városba vagy a
cserepartnerünk tanórájára. Megnéztük Nürnberg neve-
zetességeit (a nürnbergi per tárgyalótermét, a Dürer házat stb.),
vonattal elmentünk Rothenburgba és Würzburgba, de a kötele-
zõ programok után sem ültünk otthon. Általában az egész cso-
port együtt ment el moziba, strandra, parkokba és a méltán
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híres állatkertbe. Az utolsó estére a vendéglátók grillpartit ren-
deztek, és másnap reggel fájó szívvel szálltunk fel a hazafelé
tartó vonatra.

A nyár további részében levélben tartottuk a kapcsolatot,
majd szeptember 17-én érkeztek meg német partnereink.
Aznap este rögtön egy jazz-koncertre mentünk, másnap
Szentendrén sétáltunk. A következõ héten, amíg mi iskolában
voltunk, a vendégeink valamelyikünk idegenvezetésével elláto-
gattak többek között a Margitszigetre, a Hõsök terére és a
Várba. A Balaton-felvidéki kirándulásra valamennyien elmentünk
velük; aznap Veszprémbe, Tihanyba és Salföldre látogattunk el.
Az utolsó nap nagyrészt vásárlással telt, este pedig búcsúpartit
rendeztünk. A közös programok után is együtt töltöttük velük a
nap további részét. Próbáltunk mi is a németekhez hasonlóan
változatos programokat szervezni, hogy partnereink is legalább
olyan jól érezzék magukat nálunk, mint mi Nürnbergben.

Hunyadi Krisztina

Kína 
(Úti beszámoló)

Messze hagytuk a párizsi repülõteret, a kilencórás pekingi
repülõutunk felénél járhatunk, régen besötétedett már, nekünk
mégsem jön álom a szemünkre. Judit, Tamás és én is útitársa-
inkkal, a Kolumbusz Humángimnázium másodikos és negyedikes
diákjaival ismerkedünk. 

Iskolájuk évente több hetes terepgyakorlatokra viszi õket a
világ legkülönfélébb országaiba, az utazó gimnázium célja ugya-
nis az, hogy a diákok élményszerûen sajátítsanak el történelmi,
földrajzi, mûvészeti ismereteket — ennek megfelelõen utazások
alatt, a helyszíneken is folyik a tanulás. Törökország, Egyiptom
rendszeres úti célja az iskola osztályainak, amikor azonban olyan
országot látogatnak meg, ahol korábban még nem jártak, a gim-
názium vezetése rendszerint országos tanulmányi versenyt ír ki
(természetesen kolumbuszos diákok nem indulhatnak), melynek
anyaga az országgal kapcsolatos történelmi, földrajzi és kul-
turális, mûvészeti ismeretek széles köre, fõdíja pedig részvétel a
gimnázium terepgyakorlatán. 

A 2004/2005-ös tanévben az iskola Kína-csapatversenyén a
mi csapatunk (Kántor Judit, Török Tamás, Kálmán Bálint) elsõ he-
lyezést ért el, így a felkészítõ és  kísérõ tanárunkkal, F. Tóth Zol-
tánnal csatlakozhattunk a Kolumbusz Gimnázium másodikos és
negyedikes osztályához 23 napos, 2005. április 11-étõl május 3-
áig tartó Kína-Tibet-Vietnam körútjukban.

Elsõ képünk Kínáról a repülõgép ablakából is tisztán kive-
hetõ, hatalmas homokhegyekkel és sziklavonulatokkal szabdalt,
élettelen belsõ-mongol sivatag. Ez után a mozdulatlan és szin-
te földöntúli látvány után még izgalmasabb dolog elõször meg-
pillantani a kínai fõvárost, méltóságteljes és erõt sugárzó ará-
nyaival. 

Három napot szánhatunk Pekingre. Elsõ utunk a valamikori
császári palotához, a Tiltott Városhoz vezet. Verõfényes nap-
sütésben bolyongunk az apró pavilonok és a bájos, virágzó fák-
tól és bokroktól buja belsõ udvarok átláthatatlan rengetegében,
ám ahogyan haladunk a palotaváros túlsó végéhez, egyre leve-
gõsebb folyosókba és egyre nagyobb terekbe torkollnak az
apró kertecskék, majd hirtelen hatalmas cseréptetõs pavilonnal
találjuk magunkat szembe. A kedves ligetecskék emberközeli
léptéke után aprónak érezzük magunkat. A több hektárnyi
területû palotavárost a legapróbb lakóépületektõl a monumen-
tális csarnokokig szerves rend fogja egybe. Ez elsõ tapaszta-
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latunk Kínáról. A fõépületek és az elõttük elnyúló óriási terek te-
kintélyét ráadásul az is növeli, hogy a Tiltott Városban rajtunk
kívül nincs már egy lélek sem, és teljes a csönd, mivel késõ van,
a palotát hamarosan bezárják, és minden turistát kitessékeltek
már. 

A Tiltott Város kapuján kilépve szertefoszlik a császári palota
„mennyei békéje”, egy csapat elszántan menetelõ néphad-
seregbeli katona vonul el mellettünk, többünket félrelöknek, köz-
vetlenül ezután pedig Mao Ce-tungnak, a Kínai Népköztársaság
megteremtõjének és elsõ diktátorának gigászi méretû szocia-
lista-realista portréját pillantjuk meg. Mao elnök mosolyogva néz
le a Tiltott Város külsõ faláról (ez esetben a fal valóban két vilá-
got választ el egymástól) a világ talán leghatalmasabb terére, a

Tien an Men térre, ahol 1989-ben a néphadsereg tankjai
keresztülgázoltak a kommunista elnyomás ellen tiltakozó kínai
egyetemisták egy csoportján. Mao elnök szeme vigyáz erre a
szocializmusra. 

A napot pekingikacsa-vacsorával zárjuk, másnap pedig
több órás buszozás után érünk el az összesen kb. 6 000 km
hosszú (bár nem mindenhol összefüggõ) Nagy Fal Peking közeli
szakaszához. A fal folyamatosan a hegyes-sziklás vidék legma-
gasabb vonulatának gerincét követi, így aztán hatalmas kanya-
rokat tesz, és állandó szintkülönbségeket hidal át. Itt is, mint elõ-
zõ nap a Tien an Men téren, pólókat, Mao elnökös karórákat
kínáló árusok csapatai próbálják meg nyomunkba szegõdve és
hangosan rikácsolva eladni nekünk portékáikat. Kicsit elszomo-
rító ilyen megalázó helyzetben látni a kínaiakat az õseik leghatal-
masabb építményén. 

A szállodánkba visszavezetõ utazás alatt meg kell állapíta-
nunk, hogy Peking nem kifejezetten szép város. A hatalmas
városban háromsávos autóutakon, tíz- vagy több emeletes lakó-
épületek szellõs, de minden irányban végeláthatatlan során át
haladunk.

Az utolsó Pekingben töltött napunk délelõttjén a hajdani
császárok nyári rezidenciáját, az egy mesterséges tó köré
épített, ligetekkel tarkított Nyári Palotát járjuk be, majd a Peking
szívében felépített Ég Templomát nézzük meg (a templom nem
valamilyen istenségnek hódol, inkább a konfucianizmus emberi
erkölcsöknek, a társadalom és a természet rendjének összhang-
ján alapuló harmonikus világrend elõtt tiszteleg). 

Utolsó pekingi buszutunk a hatalmas pekingi pályaudvarra
vezet. Tizenkét órás vonatút áll elõttünk: Xianba indulunk. A
város Kína belsejében fekszik, délnyugatra a fõvárostól. Egész
este és éjjel tartó vonatozásunk jól érzékelteti velünk az ország
méretét és belsõ távolságait, de a kényelmes hálókocsikban
éjszakára kötelezõ az ablakok lefüggönyözése, így végképp
rejtve marad elõttünk egy hatalmas vidék — tele kínai életekkel.
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Peking és Xian csak két apró fénypont a sötétségbõl. 

Hálókocsinkban kínai családok is utaznak, viselkedésük a
felületes európai szemlélõ számára nem mindig illemtudó, ám
ez abból adódik, hogy megnyilvánulásaik sokkal közvetleneb-
bek (bár ehhez hozzátartozik, hogy sok kínai útitársunk arca
szerénységet és rendíthetetlen nyugalmat, szinte alázatot fejez
ki); rólunk, úgy látszik, nem nagyon vesznek tudomást. Be-
szédük hangos, és a kínai nyelv dallamossága miatt hevesnek
tûnik, mégsem harsány, inkább csak természetes. Útitársaink
kínaiságának körülírása azonban reménytelen feladat, a benyo-
másunk az, hogy szeretetre és tiszteletre méltó emberek. 

Kora reggel érkezünk meg Xianba. A város sok évszázadon
át volt a birodalom fõvárosa, fénykora a kínai középkor, a Tang-
dinasztia ideje (Kr. u. 618-907). Mai hétmilliós lélekszámával
közepes méretû kínai városnak számít. 

Az elsõ, ami megérkezésünkkor szembe tûnik, a várost
borító ólmos szmogfelhõ, amely miatt Xianban sohasem ragyog
tisztán a nap, és amely a viszonylag közeli, néhány száz méterre
lévõ épületek körvonalait is elmossa. A lehangoló szürkeség
ellenére két szép napot töltünk a városban. Elsõ látnivalónk a
város közelében feltárt agyaghadsereg. A több mint 1300
agyagkatona kétezer-kétszáz éve õrködik rendíthetetlenül
császára síremléke körül. Minden katona arcát egyénileg for-
málták meg, és legnagyobb részük ma is eredeti környezetben,
a régészeti feltárás helyszínén áll. 

Xianban ellátogatunk még egy kínai muzulmán közösség
mecsetjébe és egy buddhista templomba is — a két templom
érdekessége, hogy bár az iszlám vallás az arab világból, a budd-
hizmus pedig Indiából jutott el Kínába, mindkét épületegyüttes
kifejezetten kínai építészeti jegyeket visel magán.

A városban töltjük utunk elsõ hétvégéjét, így alkalmunk nyí-
lik megfigyelni, hogyan kapcsolódnak ki a xiani emberek. Péntek
este a szállodánk elõtti téren pop-elemekkel keresztülszõtt kínai
zene szól, hatóságilag vezérelve, betölti az egész várost; u-
gyanúgy hozzá tartozik, mint mondjuk a szürke ködfátyol.
Mégsem hat erõszakos jókedv-csinálásnak, inkább közös
ünneppé teszi már azt is, hogy kint sétálunk a téren, sok-sok
ember között. Szombat délelõtt aztán újra meghalljuk az elõzõ
esti arctalan, dallamos zenét a város különbözõ pontjain, a
történelmi városfalról nézünk szét a környezõ utcákra. Egy for-
galmas út mentén csapatnyi ember kocog rendezett falanxban,
testmozgásukat hangos kiáltások — vezényszavak? — kísérik. A
fal másik oldalán, egy zárt terecskén több tucat férfi és nõ tán-
col egy-mással, fiatalok és egészen idõsek egyaránt, táncuk vis-
szafogott, jóformán szó nélkül és rezzenéstelen arccal figyelnek
a lépésekre. Úgy tûnik, senki sem egyenként mulat, titkos közös-
ségi koreográfiája van a xiani hétvégének, ez a kikapcsolódás
nem fesztelen, inkább rend uralja.

Szombat délután ismét vonatra szállunk. Utunk ezúttal
tizennyolc órás, ismét éjjel utazunk. Úti célunk Chengdu, Xiantól
nyugatra. A városra összesen egy nap jut, a legfõbb látványos-
ság a világon egyedül itt õshonos óriáspandák rezervátuma. Fél
napot töltünk el a bambuszligetes természetvédelmi öve-
zetben, délután pedig egy taoista templomot látogatunk meg. A
pavilonok láncolatának végén a templomudvar lakónegyedbe
fut, a templom fõépületének közvetlen szomszédságában fiatal
édesanya szólongatja hangosan kisgyerekeit, akik visítozva és
pucéran szaladgálnak, a szomszédok házuk ajtajából, ablakából
kiabálnak át egymásnak — és mindez csöppet sem zavarja meg
a templomudvar hatalmas üstjeibõl felszálló tömjénillattól és a
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taoista istenségek aranyszobrainak tekintetétõl kábultan imád-
kozó híveket. 

Másnap hajnalban busszal robogunk ki a chengdui reptérre.
Kétórás repülõút után érkezünk meg Lhászába, Tibet fõvárosá-
ba. Tibet hivatalosan a Kínai Népköztársaság egyik autonóm
területe, 1959 óta tartozik Kínához, amikor is a néphadsereg
lerohanta és erõszakkal az országhoz csatolta a hatalmas (1.2
millió km2) tibeti fennsíkot. Az autonómiát a kínai kormányzat a
gyakorlatban nem biztosítja Tibetnek, a kétmillió lakosú terület
szélmalomharcot vív az elnyomás ellen. De hiába tartozik hivata-
losan Kínához; kulturális, építészeti, mûvészeti hagyományait,
lakóinak természetét és a táj földrajzi adottságait tekintve telje-
sen más ez a világ. 

Tibetben mintha új utazást kezdenénk. A csoport elsõ
tibeti élménye alól senki sem vonhatja ki magát, ugyanis élettani
jellegû: megérkezésünk után néhány órával már mindenkit
fejfájás, de legalábbis gyengeség gyötör a nagy magasság miatt:

Lhásza 3500 m magasságban fekszik Tibet délkeleti részén. De a
civilizációs hasadás is legalább olyan elevenbe vágó élmény,
mint a hasogató fejfájás. A világ tetején egy nyüzsgõ nagyváros-
ban találjuk magunkat. Szállodánk, amely a Mandala Hotel nevet
viseli, a városközpontban arra a szent zarándokútra néz, amely
2 km hosszan kerüli meg Lhásza szívét, a Csokang buddhista
templomot. Ez a szent körút a Barkhor, két oldalán kegytárgyakat,
ékszereket árusító bódékkal. A vallásos hiedelem szerint ugyanis
annak a buddhista hívõnek, aki elzarándokol Lhászába, a
Barkhoron el kell költenie az összes, az útra magával hozott
pénzét, ha nem akarja magára haragítani a démonokat. A
Barkhoron vonuló tibetiek legnagyobb része imamalmot tart a
kezében, hitük szerint az imamalom pörgetésével folyamatosan
imádkoznak, anélkül, hogy el kellene mondaniuk az ima szöve-
gét. Ennek megfelelõen sok tibeti kényelmesen beszélgetve
sétál, az imamalmot gyakorlott csuklómozdulatokkal, megszo-
kásból forgatja csak. De sok olyan hívõt is látni, aki révült arccal
mormogja a buddhista imákat az imamalom pörgetése közben. 

A Barkhoron, de szerte Lhásza utcáin is rengeteg buddhista
szerzetest látunk — bármerre nézünk, magányosan vagy kisebb
csapatokban, egymással vagy világiakkal beszélgetve, mindenhol
fel-feltûnnek a vastag és durva szövetû vörös szerzetesi lep-
lekbe burkolózó lámák. Szállodánktól néhány lépésre, a
Csokang templom bejárata elõtt hívek sokasága veti magát föld-
re, áll föl, és ereszkedik hasra újból. Néhány anya úgy végzi ezt
az imádkozó mozgássorozatot, hogy kisgyerekeit egy póráz-
szerû kötéllel derekához köti, így nem kell rájuk figyelnie, amíg
imádkozik. Bárhová nézünk, nem látni semmit, ami ne lenne
buddhista, ami nem a földöntúli világ hatalmát hirdetné. 

Hiába az emberforgatag, a nyüzsgés, nekünk ez az élet tel-
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jesen érthetetlennek tûnik, eleinte szinte ijesztõ. Nekem több
napba telik, mire bármiféle közös pontot, összekötõ kapcsot
fedezek fel a magam tagadhatatlanul európai világa és e között
a rejtélyes élet között. Pedig a tibetiek barátságosak, mosolyog-
nak ránk, többször megszólítanak bennünket az utcán (és nem
csak azok, akiknek anyagi érdeke fûzõdik a nyugati turistákhoz),
ezenkívül meglepõ módon többen beszélnek errefelé angolul,
mint Kínában, így könnyebb megértetnünk magunkat. Hamar
megfigyeljük egy szép szokásukat: ha két tibeti egymással
beszélgetve sétál, az idõsebbik rendszerint barátja vállára teszi
a kezét, és így szorítja magához a társalgás alatt.

Lhászát hatalmas, csupasz, zord hegyek veszik körül. A
városra és környékére hat napot szán zsúfolt programunk. A
második napon a dalai lámák mindenkori székhelyét, a Potala
palotát látogatjuk meg. A dalai láma egészen a kínai megszállásig
vallási és világi vezetõje volt Tibetnek. A jelenlegi, a tizenne-
gyedik dalai láma önkéntes számûzetésben él udvarával
Indiában, békésen tiltakozva a kínai elnyomás ellen. Palotája ha-
talmas, fenséges erõd, méretei a szomszédos hegyek arányait
tükrözik, szinte természeti képzõdménynek látszik a hegyóri-
ások társaságában. A belsõ termekben és fülkékben megszám-
lálhatatlanul sok arany Buddhaszobor foglal helyet a semmibe
meredõ tekintettel, a megvilágosodás földöntúli mosolyával. A
folyosók, közösségi termek és cellák falainak és mennyezetének
legapróbb részeit is gazdagon díszítették berakásokkal, fafaragá-
sokkal és falfestményekkel. Az épület egyes zugaiban párnákon
ülõ és szent iratokat tanulmányozó szerzeteseket látni, másutt a
lámák kis csoportokban egy-egy csésze jakvajas tea mellett tár-
salognak. A palotán, de az egész vidéken meg-törhetetlen,
hatalmas csönd ül.

A hat nap alatt több Lhásza környéki buddhista kolostort is
meglátogatunk. A Sera kolostor viszonylag egyszerûen
megközelíthetõ. A kolostor kapuján belépve rengeteg fiatal
szerzetest pillantunk meg az épület udvarán, és hatalmas lárma
csapja meg a fülünket. A fiatal tanítványok vitája ez, párosával
kérdezgetik egymást, szócsatáikat széles kézmozdulatokkal és
tapsütésekkel kísérik, arcuk szenvedélyes, néhányan a vita
hevében meg is lökik egymást.

Néhány kolostorlátogatásunk egy kényszerû útiterv-
módosítás eredménye. A program szerint felkerestünk volna két
Lhászától nyugatra esõ kolostorvárost, ez a több napos kitérõ
azonban elmarad, mert az egyetlen arra vezetõ utat váratlanul
hegyomlás zárja el. Vissza kell hát fordulnia a buszunknak, pedig
átkeltünk már egy 5000 méteres hágón, ahová csak a löszös
hegyoldalba vájt szerpentinút vezet fel. A nap nagy részét bus-
zon töltjük, de a látvány, amiben így részünk lehet, varázslatos.
A megkapóan zordon hágó tetejére érve mintha kiszakadtunk
volna az idõbõl, és közelebbinek érezzük magunkhoz a fel-
hõket, mint a lent szétterülõ világot. Ilyen magasságban már nem
él meg más élõlény, csak különféle zuzmófajok, de az emberi
jelenlétet még itt is hirdeti valami: az állandóan fújó szél imazás-
zlókat lenget. 

A hágóról leereszkedve a tibetiek egyik szent tava, a
méltóságteljesen hullámzó Türkiz-tó mellett buszozunk. Judittal
megállapítjuk, hogy a tó puszta közelsége képes megtisztítani
egy emberi lelket. A vidék csodálatosan kopár, az ember apró-
cska vendég csak errefelé. Tibeti idegenvezetõnk, Ten-zin, aki-
vel jól összebarátkoztunk a néhány nap alatt, egész napos cél-
talan buszozásunkhoz nevetve csak annyit fûz hozzá, hogy
Tibetben semmi sem kiszámítható. Tenzin különben elmesélte
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magáról, hogy nyolc évig volt szerzetes, és egy kínai kor-
mányrendelet miatt kellett kilépnie rendjébõl, azóta vezet turis-
tacsoportokat. Eddig kizárólag kellemes tapasztalataim voltak a
kínaiakról — Ten-zin szükségképpen árnyalta a véleményemet.

Az utolsó Tibetben töltött napunkon a tibeti viszonylatban
is elzártnak számító Szamje-kolostort keressük fel. Hogy elérjük,
át kell kelnünk Tibet fõ folyóján, a Brahmaputrán, de mivel ezen
a szakaszon a folyót hordalékkúpok és homokdûnék tarkítják,
átkelésünk a motoros bárkákkal másfél óráig tart. A parttól egy
kisebb homoksivatagon át vezet az út Tibet legõsibb, ezerkét-
száz éves kolostorához és a mellette fekvõ apró falucskához. A
kolostor termeiben jakvajjal színültig telt üstök apró kanócai
világítanak, a jakvaj átható szaga betölt minden belsõ teret. Nem
sok szerzetest látni, jobbára olvasnak, imádkoznak, két fiatal
növendék pedig különféle állathangok utánzásával szórakoztat-
ja egymást. 

A kolostortól a kompjainkhoz visszavezetõ úton homokvi-
har kerekedik, beborul az ég és esni kezd az esõ. Ilyen idõben
veszünk búcsút Tibettõl.

Másnap korán reggel ismét repülõre szállunk, és Dél-Kína
egyik központi városába, Kunmingba repülünk. A belvárosban,
egy parkkal szegélyezett hangulatos tavacska partján szállunk
meg, látogatást teszünk a város madárpiacán és egy buddhista
templomban. Mindannyiunk számára felüdülést jelent a déli
város tavaszi levegõje a zord tibeti vidék után. Másnap még
délebbre buszozunk, a Kõerdõnek nevezett természeti
képzõdményhez, egy álló napig bolyongunk bámészkodva a
mészkõszirtek között. 

Ezután elhagyjuk Kínát, és a következõ néhány napunkat
Vietnamban töltjük. Elõször egy volt francia gyarmati

üdülõvároskában, Sapában (Sa Pa) szállunk meg. A város
esõerdõvel és rizsföldekkel borított hegyek között fekszik, és
gyakran felhõk burkolják be. Házai részben patinás francia villák,
fõterén szép katolikus templomocska áll. A városka gyarmati
múltja olyan elevenen él tovább, hogy a nyugati utazók önkén-
telenül is otthonosan kezdenek mozogni a városban, mintha
nem is turisták, hanem helybeliek lennének. Ez természetesen
az itt lakók készséges viselkedésének is köszönhetõ. Meglá-
togatunk néhány környékbeli törzsi falucskát (hmong és dzao
törzsek). Ezekbõl a falvakból a szülõk általában nagyon fiatalon,
öt-hat éves korukban Sapába küldik lánygyermekeiket — anyjuk
portékáit, különféle kézmûves termékeket árulni. Ezek a lánykák
hibátlan kiejtéssel beszélnek angolul, nagyon okosak, szeretetre
méltóak, és mi szinte szégyelljük magunkat, hogy a mi vásárlá-
sainktól függ a helyzetük.

Sapából éjszaka vonatozunk az észak-vietnami tengerpart-
ra. Itt félnapos hajókirándulás vár ránk. Verõfényes napsütésben
fut ki turistahajónk a Halong-öbölbe. Ez a tengeröböl a világon
egyedülálló természeti tüneménnyel büszkélkedhet: több száz,
hol buja zöld növényzettel borított, hol csupasz mészkõszirt
mered ki vizébõl, némelyikük sziget-nagyságú, egy-kettõ hatal-
mas, vízbõl kiemelkedõ hegyre emlékeztet, mások apróbbak.

A következõ napon Vietnam fõvárosába, Ha Noi-ba
érkezünk. Tikkasztó a hõség. Este vízi bábelõadásra látogatunk.
A bábjáték specialitása, hogy a színpadot derékig érõ víz borít-
ja, a faragott, festett fafigurákkal elõadott jelenetek ebben a
medencében játszódnak.

Huszonhárom napos utunk végén újra visszatérünk Kínába,
és Nanning városából Shanghaiba repülünk. A tizennégymilliós
metropolisz Kína különleges igazgatási területeként, hatalmas
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forgalmat bonyolító kikötõvárosként az ország egyik leggaz-
dagabb és legdinamikusabban fejlõdõ városa. Felhõkarcolóinak
erdejét egy esti sétahajózás során nézhetjük meg. A város
folyójának két partján hatalmas felületû, irodatornyok egész

homlokzatát betöltõ fényreklámok hirdetnek európai, amerikai
autó-, és számítógépmárkákat. 

A nap és az út zárásaképpen az este hátralévõ felében
szabadon végigsétálhatunk Shanghai egyik nagy bevásárló
utcáján. Tamással élénken vetjük bele magunkat a forgatagba.
Hatalmas tömeg vonul az utcákon, valószínûleg ilyen óriási lehet
az utca forgalma nap, mint nap. Kínában sehol máshol nem
tapasztaltunk ilyen gazdagságot, ilyen határtalanul törekvõ akara-
tot. Az utcán szinte menetoszlopban haladó tömeg és a
masszív fényreklámok végtelen sora ezeket sugározza.
Lelkesedésünk alább hagy, Tamással elbizonytalanodva nézünk
össze: vajon van ebben még valami — bármi — kínai?  

Kálmán Bálint

A Fazekas DÖK-szobájától
a moszkvai Vörös térig

(Visszatekintés)

Csak nemrég kezdtem felfogni: elmúlt, vége, nincs tovább.
Pedig a hiányt már hónapok óta érzem, azonban csak akkor
tudtam vele szembenézni, amikor láttam a sok fekete-fehér blú-
zocskát és ingecskét, rajtuk kokárda, hozzá komoly, izgatott
arcocskák. Korábban az összes március 15-i ünnepség egyet
jelentett: egy szabadnap, amin ünneplõbe kell öltözni. Most éle-
temben elõször az elsõ sorból nézhettem, s miközben azon
izgultam, hogy a kicsik derekasan helytálljanak, az zakatolt a
fejemben, hogy ez életem utolsó március 15-i ünnepsége… és
még a nap sem süt, sõt, nagykabátot hordunk… és hogy össze-
ment a Nagyterem… Majd az érdemérmemet szorongatva —
gondolatban — végigszáguldottam az itt töltött 12 éven, s a film
megakadt a legizgalmasabb rész, a középiskolai évek kezde-
ténél…

Kilencedik elején elhatároztam, hogy szerepet vállalok az
iskolai diákönkormányzatban. Egyrészt hogy kiéljem szervezõi
ambícióimat, no meg azért, mert jól hangzott, illetve mert remél-
tem, hogy így sok embert megismerhetek. A „kommunikációs-
ügyi miniszteri” poszt elnyerése után naponta látogattam a
DÖK-szobát. A legtöbben a társaság miatt jártunk oda.
Szorgosan iktatgattam a jegyzõkönyvbe a DÖK-nek érkezett le-
veleket, plakátokat. 

Egy nap aztán két biológia tagozatos lány Müllner tanárnõ
akkori osztályából megkeresett minket, hogy lesz tavasszal egy
diákkonferencia az iskolában, nekünk pedig segíteni kéne
megcímezni a borítékokat az ország különbözõ pontjaira
kiküldendõ jelentkezési lapokhoz. A két lány lelkesen szervezte
a dolgokat, s munka közben csillogó szemekkel mesélték el, mi
is az a Kutató Diákok Mozgalma, hogy ki az a Csermely Péter, s
hogy kik is jönnek az iskolánkba tavasszal. Azt hiszem ennek a
lelkesedésnek köszönhetõen sétáltam be 2001 októberében a
Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani
Intézetébe, azzal a szilárd elhatározással, hogy csatlakozzak ah-
hoz a több ezer középiskolás diákhoz, aki részben középisko-
lai, de többségében fõiskolai, egyetemi, akadémiai kutatómûhe-
lyekben tölti szabadideje nagy részét.

A Kutató Diákok Országos Szövetsége által minden évben
minden iskola számára eljuttatott mentorkönyvbõl biológiai,
illetve orvostudományi érdeklõdésemnek megfelelõen válasz-
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tottam kutatóhelyet. A lelkesedésbõl és elhatározásból hamar
szenvedély lett. Eleinte csak heti egy, majd több délután, majd
a szünidõ közeledtével már egész napok, a tavaszi szünet,
majd az egész nyár, a 3. évben már a hétvégéim és az ünnep-
napok feláldozását is jelentette a laborba járás. Én pedig nem
sajnáltam rá sem nappalt, sem éjszakát, sem tanulást, sem
szórakozást. Nem csak elõre kellett lépnem, új dolgokat tanulni
és „felfedezni”, hanem óriási lemaradást is be kellett hoznom.
Hiszen ahhoz, hogy egy orvostudományi laboratórium munkájá-
ba bekapcsolódhassak, tisztában kellett lennem az egyetemi
tananyag egy — az egész orvosi egyetemi anyaghoz képest
természetesen „elenyészõ” — részével, valamint a gimnáziumi
anyag akkor még nem tanult fejezeteivel. 2001 októberében
épp a bazídiumos gombáknál jártunk, amitõl hosszú út vezet az
általános élettanig, a biofizikáig, majd a keringés- és az
érfiziológiáig. Eleinte a laborban elhangzó mondatokból a
kötõszavakon kívül nem is érettem semmit, így minden számom-
ra idegen kifejezést felírtam, s inkább otthon és a könyvtárban
egyedül jártam utána, mint hogy folyamatosan kérdésekkel zak-
lassam a mentoromat. 

Az elsõ munkám során mesterségesen alakítottunk ki magas
vérnyomást a kísérleti patkányokban. Ezt követõen azt vizsgál-
tuk, hogy a hipertónia következtében kialakult negatív elváltozá-
sok megszûnnek-e, visszafejlõdnek-e akkor, ha megszüntetjük a
magas vérnyomást. Ezt a keringés (in vivo), illetve a kipreparált
érszakaszok biomechanikai paramétereinek (in vitro) hosszas
vizsgálatával állapítottuk meg. Kísérleteink igazolták, hogy abban
az esetben, ha idejében kezeljük a betegséget, akkor az nem
csak biokémiai utakon való tüneti kezelést jelenthet, hanem
szerkezeti visszaalakulást is. Már volt sok használható eredmé-
nyünk, amikor közeledett a Magyar Haemorheológiai Társaság III.
Magyar Mikrokeringés Kongresszusa, s a mentorom azzal állt elõ,
hogy készítsem el rá és tartsam meg a 10 perces elõadást, majd
válaszoljak az elõadást követõ ötperces vita során a hallgatóság
kérdéseire. Az ötlet ellenzõkre is talált az intézetben, így elõbb
az intézet professzorainak kellett bizonyítanom, hogy alkalmas
vagyok 16 évesen arra, hogy saját elõadással szerepeljek egy
olyan konferencián, melynek legfiatalabb résztvevõi nálam 10 év-
vel idõsebb egyetemi hallgatók, de a többség már fél ember-
öltõt megélt neves kutató, szaktekintély. Az elõadásnak végül
akkora sikere lett, hogy kétszeres tapsot kaptam. 

Azon a balatonkenesei hétvégén kóstoltam bele elõször
igazán a kutatói világba. Amikor hazaérkeztem kezemben a

táskával és a konferencia anyagát tartalmazó mappával, vállamon
a laptoptáskával, kezemben a kosztümömmel, csak annyit
mondtam, hogy „így szeretnék még nagyon sokszor hazajönni”.
Ezután „Az ér biomechanikai paramétereinek megváltozása
angiotenzinII-hipertónia során és azt követõen” c. elõadásom-
mal elsõ díjat, majd különdíjat szereztem a Tudományos
Diákkörök Országos Konferenciájának regionális és országos for-
dulóján. 

Ezzel lezárult az elsõ munkám, de a kutatás csak akkor kez-
dõdött igazán, hiszen már volt annyi tapasztalatom, hogy telje-
sen egyedül dolgozhattam. Szerettem volna egy olyan munkát,
amelyben kamatoztathatom a két év alatt megszerzett manuális
tudást, mely képessé tett a kísérleti állatok mûtésére, erek
preparálására. Kialakítottam egy olyan modellt, mely alkalmas
volt arra, hogy a kísérleti állatok keringési paramétereit éber (nem
altatott) állapotban hosszú távon (napokig, hetekig) vizsgáljuk,
így elvégezhessünk olyan kísérleteket, melyeket korábban nem
tudtunk. Ezzel a modellel aztán az oxidatív stresszt (szabad-
gyökök), és a baroreflex-érzékenységet (vérnyomást szabály-
ozó reflexmûködés) vizsgáltam. „A krónikusan kanülált éber
patkány kísérleti modelljének metodikai kidolgozása és alka-
lmazása” c. munkámmal kiemelt elsõ, majd elsõ díjat szereztem
a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájának regionális
és országos fordulóján. 

Az ebbõl írt pályamunkámat beadtam a Magyar Innovációs
Szövetség által szervezett XIV. Országos Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Versenyre. A kétfordulós versenyen a neves hazai
szakemberekbõl álló zsûri a 125 pályázat közül hármat elsõ díj-
jal jutalmazott. Még mindig megvan a születésnapomkor érke-
zett SMS, melyet Csermely Péter professzor úrtól — a
kutatódiák - mozgalom alapítójától — kaptam az érettségi idõ-
szak közepén: „elsõ díjat kaptál, és mehetsz Moszkvába is”.
Ugyanis ennek a versenynek a gyõztesei képviselhetik Ma-
gyarországot az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén (17th
European Union Contest for Young Scientists). Minden év õszén
más európai nagyváros ad otthont a rangos eseménynek, mely
hatalmas biztonsági intézkedések közepette zajlott: felfe-
gyverkezett biztonsági õrök, rendõrök százai, útlezárások,
motozások, detektoros kapuk. Ellátogattunk a moszkvai
ûrközpontba, a Vörös-térre — természetesen pont ekkor volt a
legrosszabb az idõ —, megérinthettük Gagarin szkafanderét,
ízelítõt kaptunk az orosz cirkusz látványosságaiból, a divatból,
az esküvõi népszokásokból és a különféle gasztronómiai élve-
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zetekbõl is — halat hallal! Hamar átéreztük a tízmilliós nagyváros
hangulatát, melynek betonból készült tömbházai és csodálatos
hagymakupolás épületei között érezhetõen ott lüktet az elmúlt
ötven év történelme. Esténként pedig — amikor az egész tár-
saság bezsúfolódott egy szórakozóhelyre vagy étterembe —
építgethettük nemzetközi kapcsolatainkat. Nagyszerû és szá-
munkra teljesen új élmény volt egy hetet ilyen sokféle, teljesen
más kulturális környezetbõl származó fiatallal eltölteni. Az egyik
legszebb pillanat az volt, amikor hazafele tartván este a bus-
zokon lévõ különbözõ nemzet képviselõi mind elénekelték saját
himnuszukat vagy valamelyik népdalukat. Mi is kitettünk
magunkért! Az örömre némiképp árnyékot vetett, hogy a három
magyar munka közül a két orvostudományi pályázatot kizárták
— így nem részesülhettek EU-díjazásban — a bennük szereplõ
állatkísérletek miatt, pedig mindegyik versenyzõ rendelkezett
EU-s engedéllyel azok elvégzésére. Pályamunkáink ennek
ellenére részt vehettek az „alumni” zsûri (a korábbi EU-
versenyeken nyert fiatalokból álló zsûri) díjazásában, így végül
elnyertem a „For the social acuteness of the project” különdíjat. 

A sok-sok laborban töltött óra igazi gyümölcsének két dol-
got tartok. Egyrészt már nagyon korán olyan tapasztalatokhoz
jutottam, melyeket enélkül csak 5-10 évvel késõbb szereztem
volna meg. Így ez pár év múlva nagyban hozzájárul majd dön-
tésemhez, hogy a kutatást vagy a gyógyítást válasszam-e.
Másrészt rengeteg embert megismertem, sok barátot
szereztem. 2004 nyarán részt vettem a BioScience Kft és a
Semmelweis Egyetem által szervezett BioGén táborban, ahol
olyan módszerekkel ismerkedhettem meg, melyekrõl közép-
iskolai keretek között nem is hall az ember, és csak néhány
egyetemi laborban fordulnak elõ, ugyanakkor ezek képezik a
napjainkban folyó kutatások alapját. Eredményeimnek köszön-
hetõen megpályázhattam egy nyári kutatótáborban való
részvételt, melyet minden évben két magyar diák nyer el. Így
tavaly nyáron két hétig bioinformatikával foglalkoztam az Istriai-
félszigeten, a Summer School of Science kereti között. Valamint
több alkalommal is részt vehettem a Kutató Diákok Országos
Szövetsége által szervezett káptalanfüredi táborban a Balaton-
parton. Ide minden évben a Kárpát-medence majdnem 100
legjobb magyar kutató diákja kap meghívást. A délelõtti elõadá-
sok, majd az azokat követõ kötetlen beszélgetések pedig sok
tanulsággal szolgáltak, akár politikus, fizikus, író, filmrendezõ,
üzletember, lelkész vagy épp kutató volt a meghívott vendég.
Rengeteg nagyszerû, a tudomány különbözõ területein elhiva-

tott fiatallal ismerkedtem meg itt, sokukkal rendszeresen
beszélek, tartjuk a kapcsolatot, vagy épp összefutunk az
egyetemen. 

Elmúlt, vége, nincs tovább. Tavaly leérettségiztem, a kutatást
pedig egyetemi keretek között kell folytatnom. Azonban vissza-
tekintve nagyon színes, eseménydús, fantasztikus élményekkel
teli idõszak volt számomra a gimnázium, s van két dolog, amire
mindig szívesen gondolok: a Fazekas és a KutDiák.

Szerettem volna ezzel a beszámolóval képet adni arról,
milyen középiskolásként kutatni, milyen lehetõségek állnak az
elõtt, aki belevág ebbe a hatalmas kalandba. Remélem a
jövõben többen keresik majd meg a könyvtárban a mentorlistát!
Továbbá szeretném megragadni a lehetõséget, hogy kifejezzem
hálás köszönetemet tanáraimnak, akik támogatása és segítsége
nélkül nem lenne ilyen kerek ez a négy év. Külön köszönet illeti
az osztályfõnökömet, Hobinka Ildikó tanárnõt és a bioló-
giatanáromat, Müllner Erzsébet tanárnõt.

Kocsis Adrienn Nikoletta

Együtt tanítunk

A Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány
2005-ben immár másodszor írt ki pályázatot tanítási anyagok,
anyagrészletek közös tanár-diák munkában történõ kidolgozá-
sára és honlapunkon való közzétételére.

A pályamû lehetett: elektronikus változatban már meglévõ
tanítási anyagok fejlesztése ábrákkal, animációkkal, automatikusan
kiértékelõ tesztekkel stb., tanítási anyagok elsõ elektronikus vál-
tozatának létrehozására.

Ebben az évben még a tavalyinál is több pályamûvet kellett
elbírálnia a zsûrinek, melynek tagjai: Szokolai Tibor igazgatóhe-
lyettes, Horváth Katalin és Rubóczky György tanárok.

A pályamûvek értékelése
(A zsûri által kiadott értékelés rövidített változata)

1.  Feladatbank bõvítés I. 
Készítették: a 7.c és 8.c osztályok tanulói
Felkészítõ tanárok: Fazakas Tünde, Hraskó András
A tavalyi és idei Varga Tamás és Kalmár László matematikai
versenyek 7.-es és 8.-os példáinak, 32 feladatsor  kb. 160 fela-
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datának megoldásait készítették el a pályázók. A diákok a meg-
felelõ formátumokat használták. Munkájukból latex konverzió
után a matek.fazekas.hu portál adatbázisába kerülnek a felada-
tok. Sok tanuló összehangolt munkája kellett a pályamû elké-
szítéséhez. 
Elérhetõsége: 
http://matek.fazekas.hu/list.php?what=competition

2. A "C"-sek lexikona 
Készítette: Bóra Eszter, Danka Miklós és Szabó Dávid
Felkészítõ tanár: Blénessy Gabriella
A pályázók elkészítették a matematikai lexikonnak a speciális
matematika tagozat 8. évfolyamát érintõ részeit. A készítõk foly-
tatták, és folytatni is kívánják a tavalyi munkát, így 4 év múlva már
6 évfolyam tanulását segítheti ez a kiváló adatbázis.
Elérhetõsége: http://matek.fazekas.hu/portal/kutatomunkak/
lexikon/08evf/lexikon.html

3. A XX. század társadalmi, irodalmi és filozófiai kér-
déseinek vizsgálata Márai Sándor munkássága alapján
Készítette: Haraszti Réka
Felkészítõ tanár: Oláh Tibor
E nagyon szép és igényes munka végigvezeti az olvasót az iz-
galmas témán. Élvezetesen beszél az Egy polgár vallomásai c.
regényrõl, emellett bemutatja a kort, és a kortársakról sem feled-
kezik meg. Jó lenne, ha minél több diák olvasná, és ezáltal is
mélyebb ismereteket szerezne Márai Sándor mûvérõl.

4. Földrajz szakkör 
Készítette: Gellai Béla és Valér Máté
Felkészítõ tanár: Vizy Zsolt
Tehetséggondozó földrajzszakkörök munkájának segítésére ké-
szült a pályázat. Elsõsorban Power point-os prezentációkat és
filmrészleteket tartalmaz. Az elõadásokhoz kapcsolódó forga-
tókönyv taglalja a prezentáció tartalmát. 

5. Játék adatbázis
Készítette: Grósz Dániel  
A pályázatban Kovács Péter és Ellenrieder Orsolya korábban
gyûjtött játékaihoz megadott tulajdonságok alapján php adat-
bázis készült. Az igényesen megírt rendszerleírás segítségével
továbbfejleszthetõ az oldal. Az adatbázis jól mûködik, és a
keresést is ügyesen oldották meg. 

Elérhetõsége: ttp://matek.fazekas.hu/portal/kutatomunkak/
kopejatek/adatbazis/

6. Animációk szimmetriákkal
Készítette: Kiss Marcell 
Közremûködõ tanárok: Pogáts Ferenc, Dénes Balázs és Hraskó
András 
Érdekes, nagyon jól használható munka, amely a sík egybevá-
góságain és a tengelyes tükrözéseken át vezeti el a felhasználót
a rózsaablakokig, valamint a sormintákig és frízekig. Igen hasz-
nosak a szimmetriacsoportokra készült animációk. A CabriJava
animációk segítségével mindenki maga készíthet szimmetrikus
sormintákat és rózsaablakokat, ami tanulságos és egyben érde-
kes is. 
Elérhetõsége: http://matek.fazekas.hu/portal/kutatomunkak/
szimanim/szimanim.html

7. Kubatov Antal: "Az Erdõs-Mordell egyenlõtlenség és
alkalmazásai" oktatási anyagának coreldraw ábrái, a
cikk word, html és pdf formátumú változatai
Készítette: Peák Bálint
Közremûködõ tanár: Hraskó András 
Kaposvári kollégánknak a matek.fazekas.hu portálra írt cikkén
dolgozott a pályázó. Az aprólékos, igényes munka révén kivá-
lóan használható, érdekes pályázatot kaptunk. Szép ábrák, ü-
gyesen kiemelt tételek és bizonyítások teszik élvezetessé az
olvasást. Szakmailag gyönyörûen felépített munka, a gimnazisták
számára nehéz, ugyanakkor nagyon tanulságos olvasmány. A kol-
légák is sokat tanulhatnak belõle.
Elérhetõsége: http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/
Kubatov_Antal/ErdMord/index.htm

8. Reiman István "Az elemi síkgeometria és a kúp-
szeletek elméletének egy kapcsolatáról" címû
oktatási anyagának ábrái, animációi, valamint a
gépelt írás word változata
Készítette: Kalló Bernát
Közremûködõ tanár: Hraskó András 
A pályázó elkészítette a gépelt írás word változatát. Az ábrák
Euklides programmal, továbbá CabriJava animációkkal készültek.
Az utóbbiak révén a neves szerzõ, Reiman István által írt erede-
ti munka jelentõsen gazdagodott.
Elérhetõsége: http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/

FAZEKAS -� VK� NYV 123



Reiman_Istvan/Feuerbach/Feuerbach.php

9. Zsebrádiótól Turán tételéig elõadás word, html vál-
tozatai és ábrái 
Készítette: Meszéna Balázs 
Közremûködõ tanárok: Hraskó András és Pataki János
A pályázó értékes anyagot készített a matek.fazekas.hu portálra.
A word, html változatok, valamint az ábrák egyaránt megfelelnek
az ott elõírt formátumoknak. 
Elérhetõsége: http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/
Pataki_Janos/elemek/elemek.html

10.  Mértani helyek 
Készítette: Kiss Gergely
Közremûködõ tanár: Laczkó László
A pályázó Laczkó László geometriai oktatási anyagához flash
animációkat készített. A 7 feladat érdekes és tanulságos, és a
flash animációk segítségével könnyebbé válik a megoldások
megértése.
Elérhetõsége: http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/
Laczko_Laszlo/merthely/merthely.html

11. Foglalkoztató füzet 
Készítette: Vásárhelyi Zsófia 
Felkészítõ tanár: Oláh Tibor 
A foglalkoztató füzet célja az, hogy a 6-7 éves gyerekek könnye-
dén, beszélgetés közben tanuljanak. Kedvesek a memóriafej-
lesztõ rejtvények és a színes motívumok. 

12. Vese
Készítette: Grósz Dániel  
Felkészítõ tanár: Hraskó András
A pályázó Herczeg Jánosnak a nefroid, kardioid és ciklois gör-
békrõl szóló elõadásához Euklidesz program segítségével ani-
mációkat készített.
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Szalagavató 2006 - Igazgatói beszéd

A Fazekasban régen a szalagavató két részben zajlott.
Délelõtt zárt körben, a tanárok és a gimnáziumi tanulók elõtt,
ünnepélyes keretek között tûztük fel a szalagot a végzõs év-
folyam diákjaira; az este már csak a táncbemutatóké, a bálé volt.

Az évek alatt átalakult ez a hagyomány: ma már a szülõk,
vendégek, családtagok és barátok is tanúi azoknak az ünnepé-
lyes pillanatoknak, amikor a hozzájuk olyan közel álló személy
neve elhangzik ebben a szép nagy csarnokban, és az osztály-
fõnöke feltûzi rá felnõtté válásának szép jelképét, a szalagot. 

Ebben az évben különösen sajnálom, hogy az iskola tanulói
nem látják a felsorakozott 12. évfolyamot, nem részesei ennek az
ünnepségnek. Azért sajnálom, mert igazi fazekasos évfolyam
búcsúzik idén júniusban az iskolától, olyan évfolyam, amelyet
szívesen állítok példának a többiek elé.

Mitõl vagytok ti igazi fazekasosok?
Van, aki 4, van, aki 6, van, aki 12 éve fazekasos, sõt, vannak

fazekasos óvodásaink is. És Ti szerettek iskolába járni. Ha nem így
lenne, akkor nem töltenétek itt a szabadidõtök nagy részét is.
Veletek állandóan tele van az épület. Nem feltûnõ viselkedéssel
vagy hangerõvel töltitek be az iskolát, hanem a kedvessége-
tekkel. Köszöntök az ismerõsöknek, legyen az tanár vagy gyerek,
és nem röstelltek mosolyogni.

Igazi fazekasosok vagytok azért is, mert nagyszerû eredmé-
nyeket értetek el tanulmányaitok során és a tanulmányi ver-
senyeken már eddig is, pedig a java még hátra van. Nektek a ta-
nulás mellett nagyon sok értékes tevékenységre jutott idõtök.
Mindenütt ott voltatok, ahol meg lehetett mutatni, hogy mire
vagytok képesek, vagy ahol úgy láttátok, hogy szükség van
Rátok. Mûveltségi versenyek és külföldi csereprogramok, gó-
lyatábor-szervezés, Mikulás és gyereknap a kicsiknek, táncest és
"perfomance" a nagyoknak. Közben sok közös színház, hang-
verseny, elõadás, kirándulás, sakk, foci, játék, közös zenélés és
beszélgetés — minden mennyiségben, minden idõben és min-
denütt. 

Nyitottságotok óriási érték: gazdagok lesztek általa, és min-
denkit, aki tanít benneteket valamire, maximális teljesítményre
ösztönöz. Azt mondta az egyik tanárotok (többek nevében),
hogy Benneteket ingyen, örömbõl is szívesen tanítana.

Példaértékû az a tolerancia, egymásra figyelés és segí-
tõkészség, amelyre alapozva életre, de legalábbis évtizedekre
szóló barátságok alakultak. Sokaknak ez adott erõt embert

próbáló nehézségeik leküzdéséhez. Ebbõl a türelembõl, jó
szándékból nekünk, tanáraitoknak is jut. Megbocsátjátok a hibá-
inkat, tévedéseinket, ugyanúgy, ahogyan mi is a tiéteket. Nagyon
érettek és felnõttek vagytok, ha arra van szükség. Néha felnõt-
tebbek, mint mi. Ezzel az évfolyammal megvalósult az a tanár-
diák partnerkapcsolat, amelyrõl mások máshol csak álmodozni
szoktak.

Osztályfõnökeiteknek elévülhetetlen érdemeik vannak
abban, hogy ilyenné váltatok. Azt mondják, hogy osztály és osz-
tályfõnök kicsit mindig hasonlóvá válik. Azt hiszem, e négy
osztály esetében mindkét fél vállalja ezt a hasonlatosságot.

Mi, akik már sok évfolyamot bocsátottunk útjára, tudjuk,
hogy az utolsó néhány hónap — a szalagavatótól a ballagásig
— meghatározó jelentõségû valamennyi végzõs életében.
Használjátok ki a hátralévõ idõ minden percét! Tanáraitok segí-
tenek abban, hogy az évek alatt felgyûlt tudást használható, kön-
nyen felidézhetõ rendszerbe foglaljátok. Erõsítsétek a bátorta-
lanokat, az önbizalomhiánnyal küzdõket, a segítségre szorulókat!
Ugyanilyen fontos, hogy fogjátok vissza a magukat túlbecsü-
lõket, az önzõket, a félelmüket túlkiabálókat. Ne felejtsétek el,
hogy már csak néhány hónapig kapaszkodhattok össze, azután
kinek-kinek magában kell helytállnia.

Kedves Szülõk, Rokonok, Barátok! Sok türelmet kívánok
Önöknek a következõ hónapok megpróbáltatásainak, az érett-
ségire készülõ gyerek hangulathullámzásának elviseléséhez. De
legyenek nagyon büszkék ezekre a szép, tiszta tekintetû, okos
fiatalemberekre, akik nemsokára táncprodukcióikkal fogják elkáp-
ráztatni Önöket.

Gyerekek! Nektek azt kívánom, hogy középiskolai életetek
utolsó hónapjai hozzanak annyi sikert, örömöt, élményt, ameny-
nyi mindezekbõl elég erõt ad az elkövetkezõ néhány év min-
den nehézségének elviseléséhez. Remélem, hogy a ma feltûzött
szalagot büszkén fogjátok viselni. Én büszke vagyok arra, hogy Ti
a Fazekas szalagját viselitek.
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A legfrissebb hír: 

iskolánk a mai napon kollektív kitüntetésben részesült. 
A díjat jelképezõ szoborot és az oklevelet örömmel mutatjuk meg olvasóinknak.
2006. június 1.
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